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ANTEPFISTIĞINDA FUSARIUM SOLGUNLUĞU
Fusarium solani (Martius) Appel & Wollenweber emend. Snyder & Hansen
Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg
Fusarium oxysporum (Schlechtendahl emend. Snyder & Hansen)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fusarium redolens Wollenweber

Antepfıstığında Fusarium solgunluğu hastalığına Fusarium solani, F. proliferatum, F.
oxysporum ve F. redolens fungal etmenleri neden olmaktadır. 10 yaşına kadar olan henüz
verime ulaşmamış yeni tesis edilen bahçelerde Fusarium türleri solgunluk ve kurumalara
neden olmaktadır.
F. solani (Telemorf: Haemanectria haematococca): Sporodochialar krem renklidir.
Makrokonidilerin düz veya silindir gibidir ve uçları genel olarak yuvarlak olup çentiklidir. 5-7
bölme içerir. Mikrokonidiler ise oval, elips, böbrek ya da iğ şeklindedir. Genellikle bölmesiz
veya tek bölmelidir, çok nadiren 2 bölmelidir. Klamidospor üretir.

G

Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg (Telemorf: Gibberella intermedia (Kuhlman)
Samuels, Nirenberg & Seifert.): Makrokonidileri silindir şeklinde, hemen hemen düz ve
genellikle 3-5 bölmelidir. Mikrokonidiler ise zincir şeklinde genellikle polifialidler ve nadiren
de monofialidler üzerinde oluşur. Mikrokonidiler bazal kısım düz olmak üzere armut
şeklindedir. Klamidosporları yoktur.
Fusarium oxysporum (Schlechtendahl emend. Snyder & Hansen) (Telemorf bilinmiyor):
Sprodochiumlar açık turuncu renklidir. Makrokondileri nispeten kısadır. Düz olup uçtan
eğiktir. Genellikle 3 bölmelidir. Mikrokonidileri oval, eliptik veya böbrek şeklinde olup
genellikle bölmesizdir. Mikrokonidiler kısa monofialidler üzerinde üretilir.

TA

Fusarium redolens Wollenweber (Telemorf bilinmiyor): Sporodochiaları küçüktür ve krem
renginden açık kahverengine kadar değişir. Makrokonidleri 3-5 bölmelidir. Yukarıya doğru 3.
bölmeden sonraki kısım daha geniştir. Uç kısımları kanca şeklindedir. Mikrokonidileri oval
yada silindirik, bölmesiz yada en fazla 1 bölmeli ve monophialidler üzerinde üretilir.
Antepfıstığında solgunluk ve kurumalara neden olan Fusarium türleri toprak kökenlidir. Bazı
türleri kışı toprakta dayanıklılık yapıları olan klamidosporlar olarak geçirirler. Ayrıca etmen
hastalıklı bitki artıkları üzerinde yaşamını uzun yıllar sürdürebilir ve tohum ile de taşınabilir.
Fungusun bitkinin iletim demetlerinde oluşturduğu tıkanmalar ve salgıladığı toksinler
sonucunda topraktan su ve besin alınımı engellendiği için bitkide solgunluğa, ilerleyen
dönemlerde de kurumalara neden olmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık belirtileri sararma ve solgunluk ile başlayabildiği gibi, özellikle sıcak geçen
Temmuz-Ağustos aylarında ani kurumalar şeklinde de kendini göstermektedir (Şekil 1-a ve
1-b). Hastalık belirtisi gösteren bitkilerin kök boğazı enine kesildiğinde, iletim demetlerinin
tıkanması sonucu oluşan renk değişimi görülebilmektedir (Şekil 2).
Farklı dönemlerde görülen solgunluk ve kurumalar, dikim sonrası 3-4 yıl içerisinde ani olarak
görülebildiği gibi, 4-5 yaşından sonra aşılama gibi bazı kültürel işlemlerin bitkide oluşturduğu
stres koşulları sonrasında da görülebilmektedir.
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Bitki yaşı ile kurumalar arasında bir ilişki vardır ve erken yaşlarda solgunluk ve kurumalar
daha fazla görülmektedir.

a

EM

Hastalık antepfıstığı yetiştiriciliği yapılan hemen hemen tüm alanlarda görülebilmektedir.
Kurumalar sonrası sökülen bitkiler nedeniyle önemli ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Söz
konusu bahçelerde sürekli yeni fidan dikilmesiyle hastalık zararı telafi edilmeye
çalışılmaktadır.

b

@K. Sarpkaya

@K. Sarpkaya

TA

G

Şekil 1. Fusarium türlerinin antepfıstığında oluşturduğu sararma ve
solgunluk belirtileri (a) ve ani kurumalar (b) (K. Sarpkaya)

@K. Sarpkaya

Şekil 2. Antepfıstığında Fusarium türleri nedeniyle iletim demetlerinde
oluşan renk değişimleri

3.KONUKÇULARI
Fusarium türleri antepfıstığı dahil kültürü yapılan meyve ağaçlarının yanı sıra birçok orman
bitkisinde de zarar meydana getirmektedir.
4. MÜCADELESİ

2
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4.1. Kültürel Önlemler
- Sertifikalı fidanlar ile bahçe tesisi yapılmalıdır.
- Dikimde açılan kepçe çukurları iyi doldurulmalı ve derin fidan dikimi yapılmamalıdır.
- Fusarium türlerine hassas bitkilerle (biber, kavun, karpuz vd) ara tarımı yapılmamalıdır.
- Aşılama tekniğine uygun yapılmalı, aşılama sonrası aşırı dal kesimi ile bitki strese
sokulmamalıdır.

EM

- Farklı konukçularda (biber, kavun vb.) hastalığın sorun olduğu alanlarda bahçe tesis
edilecekse en az 4-5 yıl beklenmeli, sonrasında antepfıstığı bahçesi tesis edilmelidir.
- Hastalık sonrası kuruyan bitkiler söküldükten sonra imha edilmeli ve söküm çukurlarında
kireç söndürülmelidir.
- Sulama tekniğine uygun yapılmalı ve sulama sırasında fidan/ağaçların gövdelerine su
değmemesine dikkat edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

TA

G

Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
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ANTEPFISTIĞINDA KARAZENK
Pseudocercospora pistacina (Allesch) Crous, Quad.& Sarpkaya

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pseudocercospora pistacina, yaprak ve meyvelerde piknitler oluşturur. Piknidium, yaprağın
üst veya alt kısmında yuvarlak, çökük ve kahverengidir. Piknidiumların içerisinde çok yoğun
bir şekilde pikniosporlar bulunur ve enfeksiyonlar pikniosporlarla gerçekleşir (Şekil 1).

G

Şekil 1. Yaprak ve meyvede oluşan piknidiumlar

TA

Pikniosporlar, mikroskobik olarak açık kahverengi, düzgün, içerisinde bir ya da daha fazla
yağ damlacıkları gibi lekeler içeren, iki ucu içeriye doğru kıvrık, ortadan tek bölmeli, bölme
sıkıştırılmış yapıda, uç kısımlar yuvarlak, gittikçe incelen bir yapıya sahiptir. Pikniospor
uzunluğu 35–42 μm ve eni 3.5–4 μm arasındadır (Şekil 2).

Şekil 2. Pseudocercospora pistacina sporlarının mikroskobik görünümü

Fungus kışı yere dökülen yapraklar üzerinde ve toprakta pikniospor olarak geçirir. Eşeysel
dönemi tespit edilememiştir. İlk enfeksiyonlar vejetasyon döneminin başlangıcında, yapraklar
oluştuktan sonra meydana gelir. Enfeksiyonların meydana gelmesinde en önemli faktör
sıcaklık ve yağmurdur. İlk enfeksiyonlarda en az 12 saatlik yaprak ıslaklık süresi ve 240C
sıcaklığa ihtiyaç vardır. 240C sıcaklık ve 24 saat yaprak ıslaklık sürelerinde hastalık şiddeti
maksimum düzeye ulaşır. Fungus bitki dokusunda yavaş gelişir ve bitkiye girişinden hastalık
belirtilerinin görülmeye başladığı döneme kadar geçen süre 15-21 gün arasındadır.
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Vejetasyon dönemi içerisinde sekonder enfeksiyonların oluşumunda yağmur, rüzgar ve
böcekler rol oynar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Hastalık antepfıstığı yaprak ve meyvelerinde görülür. Yaprak lekeleri her iki yüzeyde de
olabilmekte ve çoklu, kahverengi, köşeli, yaprak damarları ile sınırlandırılmış, 30 mm ye
kadar uzunlukta, 3-6 mm çapında, çok sayıda toplu, birleşik ve gömülmüş piknidium içerir.
Meyve lekeleri ise griden açık kahverengiye kadar değişmekte, 1-4 mm çapında, birleşerek
daha büyük lekeler oluşturmakla birlikte kırmızımsı bir kenarla çevrilmiştir (Şekil 3).

G

Şekil 3. Karazenk hastalığının yaprak ve meyvede belirtileri

Karazenk hastalığı yapraklarda asimilasyon yüzeyini azaltır, fotosentezi engeller. Hastalıkla
bulaşık ağaçlarda enfeksiyonlar nedeniyle antepfıstığı tam olarak iç dolduramaz ve verim
kayıpları yaşanır. Ürünün olmadığı yıllarda görülen şiddetli enfeksiyonlarda bir sonraki yılın
ürün verecek meyve gözlerinde (karagöz) dökülmelere neden olmaktadır.

TA

Hastalık şiddeti “Uzun grubu” antepfıstığı çeşitlerinde daha yüksektir. Siirt çeşidi gibi
"Yuvarlak grup" antepfıstığı çeşitleri Karazenk hastalığına daha az hassastır.
Hastalık ülkemizde antepfıstığı yetiştirilen bütün alanlarda görülmektedir.
3. KONUKÇULARI

Ülkemizdeki konukçusu sadece Pistacia vera L. dir. Yabani olarak bilinen Pistacia türlerinde
(Melengiç, Buttum, Atlantik sakızı vd.) hastalık görülmemektedir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

Aşırı azotlu gübreler ile yapraktan uygulanan yüksek azot içerikli besin elementleri hastalık
şiddetini arttırdığından, bunlardan kaçınılmalıdır.
Gübreleme uygulamaları, analiz sonuçlarına göre yapılmalı ve doz aşımından kaçınılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
1. ilaçlama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk
enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle
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mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı
dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme
kadar uygulama yapılabilir.
2. ilaçlama ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilaçların özelliği, etki süreleri ve yağış durumu
dikkate alınarak yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

EM

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama ağacın tüm yeşil aksamını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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ANTEPFISTIĞINDA MEYVE KARARMALARI
Alternaria alternata (Fr) Keissle.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Alternaria cinsi funguslar Hyphomycetes sınıfına bağlıdır ve çok tipik olarak açık yeşilden
siyaha kadar değişebilen el bombası şeklindeki dictyspor denilen konidiosporları ile
tanımlanırlar. Konidi zincirleri az veya çok dallanmış biçimdedir. Sporlar tipik olarak enine
çapraz bölmeleri ve çıkıntı yapmış uçlarıyla tanımlanırlar. (Şekil 1).

Şekil 1. Alternaria alternata sporları

TA

Alternaria alternata toprakta uzun yıllar canlı kalabildiği gibi, herhangi bir hastalık belirtisine
sebep olmadan, bitki yüzeyinde ya da bitki dokusunda da canlı kalabilir. Fungus ağaçların
kabuk altlarında miselyum veya konidiospor olarak kışı geçirir. Fırsatçı bir patojen olan A.
alternata, bitki zayıfladığında ya da stres koşullarında da enfeksiyon yapar.
İlkbaharda iklimsel duruma göre, yağışlarla birlikte meyvede ilk enfeksiyonlar başlar. Bunu
takiben, salkımda bulunan diğer meyvelerde de vejetasyon dönemi boyunca ikincil
enfeksiyonlar meydana getirir. Ülkemiz şartlarında A. alternata sadece meyvelerde
kararmalara neden olmakta, yaprakta enfeksiyon meydana gelmemektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Antepfıstığı üretimi yapılan alanlarda ilk enfeksiyonlar Mayıs ayının ortası ve Haziran ayı
başlarında meyvelerde kararmalar şeklinde başlar. Ortaya çıkan bu belirtiler zamanla dokuda
çöküntüler meydana getirir (Şekil 2).
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Şekil 2. Antepfıstığı meyvelerinde A. alternata nedeniyle meydana gelen
kararmalar

TA

G

Antepfıstığında fizyolojik olarak önce kırmızı kabuk, sonrasında sert kabuk oluşmaktadır. A.
alternata’dan kaynaklanan bu lekeler kırmızı kabuğun yanı sıra sert kabukta da
görülebilmektedir (Şekil 3). Dolayısıyla özellikle ürünün işlenmesi sırasında kırmızı kabuğun
sert kabuğa yapışmasıyla önemli kalite kayıpları oluşur.

Şekil 3. Sert kabukta meyve kararmaları lezyonları

Kararma belirtileri, çeşitlere göre farklılık göstermektedir. Bu kararmalar, Uzun çeşidinde
(Uzun grubu) meyvenin genelde uç kısımlarında başlamaktadır. Siirt ve Ohadi çeşitlerinde
(Yuvarlak grup) ise meyvenin kenarlarında çatlama şeklinde başlamaktadır. Daha sonra her
iki gruptan meyvelerde de kararmalar tüm meyve yüzeyini kaplayabilmektedir (Şekil 4).
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Şekil 4. Farklı grup meyvelerde tipik belirtiler (a) Uzun meyvelerde (b)Yuvarlak meyvelerde

Hastalık etmeni ikincil enfeksiyonlarını geç dönemde (Ağustos-Eylül) oluşturmaktadır. Bu
dönemde meyvelerde, perikarpta 5-12 mm uzunluk ve 3-7 mm eninde lezyonlar oluşmakta ve
bu lezyonlardan zamk akıntıları meydana gelmektedir (Şekil 5). Hasada doğru salkım sapı
dokusunda meydana gelen enfeksiyonlarda, A. alternata miselyumları iç meyveye (endokarp)
ulaşmakta ve bu enfeksiyonlar nedeniyle meyvede acımsı tat oluşabilmektedir.

TA

G

Meyve kararmaları, antepfıstığının yetiştirildiği tüm alanlarda görülmektedir.

Şekil 5. Uzun çeşidinde geç dönem enfeksiyonları

3. KONUKÇULARI

Ülkemizde belirlenen konukçuları arasında kültür antepfıstığı (Pistacia vera) çeşitleri ile
doğada yabani olarak bulunan diğer Pistacia türleri (P. terebinthus, P. khinjuk, P. atlantica)
bulunmaktadır. Etmen, bunların yanı sıra geniş bir konukçu dizine sahiptir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Toprak altı sulama sistemleri tercih edilmelidir.
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- Enfeksiyonlara bağlı olarak meyve kabuğunda oluşacak lekelenmeyi en aza indirmek için
hasat geciktirilmemelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Birinci ilaçlama bir yıl önce hastalığın görüldüğü yerlerde ilk enfeksiyonlardan önce,
antepfıstığı meyvelerinde perikarbın tam iriliğini aldığı, ancak kemik dokunun sertleşmediği
dönemde yapılmalıdır. Hastalığın gelişimi için uygun koşullar devam ettiği sürece
ilaçlamalara devam edilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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ARMUTTA GERİYE DOĞRU ÖLÜM
Canditatus phytoplasma pyri

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalık etmeni fitoplazmadır. Henüz kültür ortamında geliştirilemeyen etmen ipliksi ve
genelde dallanmış yapıda olup hücre çeperinden yoksun, ancak üç katmanlı hücre zarına sahip
prokaryotik organizmadır.
Etmen ağacın sadece floem demetlerinde bulunmaktadır. Diğer bitki dokularında
yaşayamamaktadır. Floem demetlerini, özellikle aşı noktasında bulunanları tıkaması
nedeniyle köklere besin iletimi engellenmektedir. Geriye doğru ölüm belirtileri yavaş
seyrettiğinde kök sisteminin bir kısmı genelde ölmekte ve geriye doğru ölüm belirtileri bir
sonraki yıl şiddetlenmektedir. Fitoplazma Pyrus anacı üzerine aşılı enfekteli ağaçların
köklerine yerleşmekte ve burada yıl boyunca bulunmaktadır, ancak ayva anacı kullanıldığında
köklere yerleşememektedir. Kışın ağacın toprak üstü aksamında yoğunluğu azalmaktadır,
İlkbaharda tekrar ağacın toprak üstü aksamına yayılmaktadır.
Etmenin taşınması ve yayılması, enfekteli üretim materyalleri (aşı gözü, kalem, anaç, fidan
vb.) ve armut pisillidleri Cacopsylla pyricola, C. pyri ve C. pyrisuga ile gerçekleşmektedir.
Tohumlar ise etmeni taşıyamamaktadır. Ayva anacı kullanıldığında aşı yoluyla taşınma
mümkün olmamaktadır.

TA

G

Armut pisillidleri etmenin kısa mesafelere taşınması ve yayılmasını sağlamaktadır.
Fitoplazma, bu vektörler tarafından persistent olarak taşınmaktadır. Armut ağacının
tomurcukları, sürgünleri ve genç yaprakları üzerinde bitkinin özsuyunu emerek beslenen
pisillid, fitoplazmayı birkaç saat içinde almakta ve en az 3 hafta süreyle vücudunda muhafaza
ederek bulaştırma yeteneğini korumaktadır. Genç ağaçlarda (1-3 yaşında) belirti, pisillid
inokulasyonunun gerçekleştiği yılda veya bir sonraki yılda görülmektedir. Yaşlı ağaçlarda ise
inkubasyon süresi daha uzun olmaktadır. Beslenme sırasında pisillid fitoplazmayı bahçe
içindeki diğer ağaçlara veya yakındaki bahçelerde bulunan ağaçlara bulaştırmakta ve böylece
hastalığın taşınma ve yayılmasında etkin bir rol oynamaktadır. Ergin pisillidler genelde armut
üzerinde kışlamakta, ancak bazen bahçe dışına göç edip orada da kışlayabilmektedir.
Ülkemizde, hastalığın görüldüğü yerlerde, etmen C. pyri vektörü ile taşınmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık etmeni, bitkide geriye doğru ölüme neden olmaktadır. Anacın duyarlılığına ve alınan
kültürel önlemlere, özellikle de pisillid mücadelesine bağlı olarak hastalık ani veya yavaş
geriye doğru ölüm olmak üzere iki farklı şekilde görülebilmektedir.
Ani geriye doğru ölüm durumunda, vejetasyon dönemi boyunca tomurcuk bölgesindeki floem
dokusu kökleri besleyemeyecek kadar çok zarar gördüğünde meyve oluşumu durmakta, hızla
yapraklar solmakta ve meyveler pörsümektedir. Bu durumu takiben ağaçlar genelde birkaç
hafta içinde ölmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Hastalığın “ani ölüm’’ belirtileri
(http://www.eppo.org/QUARANTINE/bacteria/Pear_
decline/PHYPPY_images.htm)

TA

Yavaş geriye doğru ölüm durumunda, ağaçlar farklılık gösteren şiddette giderek
zayıflamaktadır. Sürgün ucu gelişmesi azalmakta veya tamamen durmaktadır (Şekil 2 ). Az
sayıda küçük, derimsi, açık yeşil renkte, kenarları hafifçe yukarı kıvrılmış yapraklar
(kaşıklaşma) oluşmaktadır. Bu yapraklar sonbaharda yaşlanmaya bağlı renk değişiminden
farklı olarak kırmızı renk alır ve zamanından önce dökülür (Şekil 3).
Enfeksiyonun ilk dönemlerinde, yoğun çiçeklenme görülmesine rağmen, daha sonraki yıllarda
az sayıda çiçek oluşmakta, meyve tutumu azalmakta ve meyveler normal boyutuna
ulaşamamaktadır. Yıldan yıla azalan gelişme yaprak kümesi gibi görünen sürgün oluşumuna
neden olmaktadır. Besleyici köklerin çoğu ölmekte, kalın kökler ise normal görünmektedir.
Aşı noktasında kabuk dokusu kaldırıldığında, bazen kabuk yüzeyinin kambiyal tarafında, aşı
noktasının tam altında kahverengi çizgi görülebilmektedir.
Hastalığın belirtileri anaç-kalem uyuşmazlığı, iyi yapılmayan drenaj, beslenme bozukluğu,
soğuk zararı ve kuraklık gibi faktörlerin belirtileri ile karışabilmektedir. Bu nedenle hastalığın
teşhisi laboratuar analizleri ile yapılmalıdır.
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Şekil 2. Yavaş geriye doğru Şekil 3. Yavaş geriye doğru ölümde görülen yapraklarda
ölümde görülen yapraklarda erken kızarma
küçülme, renk açılması ve
sürgün ucu gelişmesinde azalma
http://www.eppo.org/ QUARANTINE/bacteria/Pear_decline/PHYPPY_images.htm

Hastalık önemli ürün, kalite kayıplarına ve bitki ölümlerine yol açmaktadır.

3. KONUKÇULARI

G

Ülkemizde ilk olarak Marmara Bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen Deveci armut çeşidinde
saptanmıştır.
Etmenin konukçuları armut, ayva ve diğer Pyrus türleridir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalıktan ari sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır.

TA

- Etmenin vektörü olan armut pisillidleri ile mücadele edilmelidir.
- Hastalığın görüldüğü bahçelerdeki hasta bitkiler yakılarak imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
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ARMUT KARALEKESİ
Venturia pirina Aderh.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Armut karaleke hastalığına Venturia pirina fungal etmeni neden olmaktadır. Fungusun
konidioforları kahverengi, bölmeli ve şekilsizdir. Konidiosporlar koyu kahverengi, ovoid,
bölmeli veya bölmesiz olabilir. Peritesyumlar genellikle yaprağın alt yüzeyinde oluşur ve
küçük siyah noktacıklar halindedir. Askuslarda 8 askospor bulunur ve bu sporlar bir bölmeyle
eşit olmayan iki hücreye ayrılmıştır.
İlkbahardaki primer enfeksiyonlara, sürgün ve dallarda oluşan püstüllerden dağılan
konidiosporlar ile yere dökülmüş hastalıklı yapraklarda olgunlaşmış peritesyumlardan çıkan
askosporlar neden olur. Doğada askospor uçuş periyodu 10-11 haftadır. Sekonder
enfeksiyonlar ise vejetasyon dönemi içerisinde hastalanmış sürgün, yaprak ve meyve üzerinde
oluşan konidiosporlar ile gerçekleşir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Hastalığın belirtileri yaprak, meyve ve sürgünlerde görülmektedir. Yaprakta lekeler daha çok
alt yüzeyde görülür (Şekil 1). Renkleri zeytin yeşili veya koyu kahverengidir, kadifemsi
görünüştedir. Lekeler zamanla birleşerek büyür, yaprağın yırtılmasına ve delinmesine neden
olur. Yaprağın hastalıklı kısmında gelişme durur. Ancak, sağlam kısımlar gelişimini normal
olarak sürdürdüğünden, yapraklarda deformasyon görülür. Genç meyveler üzerinde kadifemsi
görünüşte, isli ve siyahımsı kahverengi lekeler oluşur. Şiddetli enfeksiyonlarda meyvenin tüm
yüzeyi lekelerle kaplanabilir, böyle meyveler gelişemez ve erken dökülürler. Büyümeye
devam eden meyvelerde ise deformasyonlar ve çatlamalar görülür (Şekil 2).

Şekil 1. Armut karalekesinin yaprağın alt
yüzündeki belirtileri
(http://www.vsuo.cz/84/Fotogalerie_chorob/)

Şekil 2. Armut karalekesi nedeniyle meyvelerde
meydana gelen çatlamalar ve deformasyonlar
(http://www.entofito.com/8150-2/)

Sürgün ve dallarda ise ilkbaharda sivilceye benzer püstüller oluşur. Bunların açılmasıyla
konidiospor yatakları açığa çıkar. Birleşen püstüller sıraca denilen yapıları oluşturur. Şiddetli
enfeksiyonlarda sürgün kurumaları görülür.
Genellikle iklim koşullarının hastalık çıkışı için uygun olduğu yıllarda ve duyarlı kışlık
çeşitlerde ekonomik kayıplara neden olur. Ayrıca etmenin yaprakta oluşturduğu zarar sonucu
fotosentez alanı azalır ve ağaçlar yıldan yıla zayıflar. Meyvelerde meydana gelen lekeler ve
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çatlamalar pazar değerinin düşmesine ve verim kayıplarına neden olur. Hastalık, armut
yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde görülebilir.
3. KONUKÇULARI
Bu hastalığın tek konukçusu armuttur.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

- Primer enfeksiyon kaynakları olan dökülmüş yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı veya
gömülmelidir.
- Sıracalı dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
- Hastalığa karşı dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında, (Dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce
yapılır)
2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde,
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan fungisitlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.

TA

4.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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ARMUT VE ELMADA MEMELİ PAS
Armut memelipası (Gymnosporangium fuscum D.C.)
Elma memelipası (Gymnosporangium confusum Plowr.)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Gymosporangium fuscum D.C. armutta, Gymnosporangium confusum Plowr. elmada memeli
pasa neden olan fungal etmenlerdir. Hastalık etmenleri, yaşam döngüsünün esial dönemini
armut ve elmada, telial dönemini ise ara konukçusu olan ardıç türlerinde (Juniperus
oxycedrus L. ve J.excelsa Bieb) geçirir.

G

Şekil 1. Ardıç ağacının sürgünlerinde
telial tümörler.

TA

Hastalık etmeni, ardıç ağacının sürgünlerinde eylül-ekim aylarında oluşturduğu fusoit
şeklinde telial tümörlerde kışı geçirir. Burada 4-5 yıl canlılığını sürdürebilir ve her yıl
ilkbaharda enfeksiyon kaynağı oluşturur. Bu tümörlerde şubat ayında spor dilleri meydana
gelir (Şekil 1). Spor dilleri koyu kahverenginde olup, minimum 5°C, maksimum 20°C’de
oluşur ve üzerinde binlerce teliospor bulunur. Yağışlı hava koşullarında teliosporlar
çimlenerek, elma ve armut ağaçlarını enfekte eden bazidiosporları meydana getirirler.
Bazidiosporların oluşabilmesi için en az l-2 saat yağmur yağdıktan sonra, 14 saat kuru hava
gereklidir. Ardıç ağaçları üzerinde oluşan bazidiosporlar nisan ve mayıs aylarında 40 günlük
süre içinde doğaya yayılarak, armut ve elma ağaçlarında primer enfeksiyonları oluşturur. İlk
enfeksiyonlardan 22-29 gün sonra, armut ve elma yapraklarının üst yüzünde önce sarımsı
kahverengi spermagoniyum (pikniyum) denilen kabarcıklar oluşur ve olgunlaşırlar (Şekil 3).
Daha sonra yaprağın alt yüzeyinde, spermagoniyum lekesinin altında, enfeksiyondan 78-98
gün sonra (temmuz ayında) esiyum oluşur. Ağustos-eylül aylarında meme şeklinde esiyum
keseleri ve bu keselerde esiyosporlar meydana gelir (Şekil 2). Esiyosporlar eylül-ekim
aylarında esiyum keselerinin patlamasıyla doğaya yayılırlar. Esiyosporlar, civarda bulunan
ardıç ağaçlarının sürgün ve dallarını enfekte ederek kışı orada geçirir ve yaz başında telial
tümörleri oluşturarak yaşam döngüsünü tamamlar.
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G

EM

Şekil 2. Memeli pasın elma yaprağının
alt yüzünde oluşan esiyum keseleri
(S. Kaymak).
Şekil 3. Memeli pasın elma yaprağının üst
yüzünde oluşan piknitleri (S. Kaymak).

Şekil 4. Memeli pasın armut meyvesindeki
belirtileri (S. Kaymak).

TA

Şekil 5. Memeli pasın armut
yaprağının alt yüzünde oluşan
esiyum keseleri (S. Kaymak).

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık etmeni yapraklarda, meyvelerde, meyve saplarında ve yeni oluşan sürgünlerde belirti
oluşturmaktadır. Yaz aylarında yaprakların üst yüzeyinde turuncu renkte, yuvarlak veya
uzunca lekeler görülür. Lekelerin ortası kabarık durumdadır ve yakından bakılınca küçük
siyah noktacıklar şeklinde piknidyumlar görülebilir (Şekil 3). Bu lekelerin bulunduğu
yerlerde yaprağın alt yüzeyinde içinde esiyosporlar bulunduran meme şeklinde çıkıntılar
oluşur (Şekil 2,5). Aynı oluşumlar meyve ve dallar üzerinde de görülür (Şekil 4). Şiddetli
enfeksiyon koşulları yaprakların dökülmesine neden olur. Ağaç üzerinde kalan enfekteli
yapraklar ise yeterli fotosentez yapamadığından ağaçta gelişme geriliği meydana gelir.
Sonuçta ağaç zayıflar ve verimden düşer.
Hastalığa yakalanmış meyveler, küçük ve şekilsizdir. Hastalığın epidemi yaptığı yıllarda
meyveler fındık iriliğinde kalır ve dökülür. Bu durum kalitenin bozulmasına, verimin de
düşmesine hatta üründe %100’e varan ürün kayıplarına neden olabilmektedir. Hastalık, armut
ve elma yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde görülebilir.

17

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

3. KONUKÇULARI
Hastalığın konukçuları armut, elma ve ahlat ağaçlarıdır. Telial dönemini geçirdiği ara
konukçuları olan ardıç türleri ise Juniperus oxycedrus L. ve J. excelsa Bieb’tir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

- Armut ve elma yetiştiriciliğinin ekonomik olarak yapıldığı bölgelerde bahçelerin etrafına çit
veya süs bitkisi olarak ardıç türleri dikilmemelidir.
- Ardıç ağaçlarının orman şeklinde bulunduğu yerlerde armut ve elma yetiştirilmemelidir.

Armut bahçelerinde:
1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce,
2. ilaçlama: Çiçekler beyaz rozet devresinde,
3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının %80-90’ı döküldüğü zaman,
Genellikle 3 ilaçlama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında,
ilacın etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer ilaçlamalara devam edilebilir.
Elma bahçelerinde:
1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra (Kırmızı rozet dönemi başlangıcında),
2. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce,
3. İlaçlama: 2. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

G

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada yüksek basınçlı motorlu pülverizatör kullanılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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ARPA YAPRAK YANIKLIĞI
Rhynchosporium secalis [(Oudem) J.J. Davis]

TA

G

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Hastalık etmeni Deuteromycetes sınıfına ait bir fungustur ve eşeyli dönemi bilinmemektedir.
Miselleri renksiz ve açık gri renktedir; Hiflerden oluşan stroma kalın, kısa, geniş ve birkaç kat
hif hücreleri şeklindedir. Stroma hücrelerinden çok kısa saplar üzerinde, etmenin
konidiosporları gelişmektedir. Konidiospor yapısı; renksiz, tek bölmeli, silindirik ile oval
şekilde olup, üst hücrelerinde tırpan şeklinde bir bükülme vardır.
Fungus arpa kalıntıları üzerinde ve kendi gelen arpa bitkilerinde canlılığını sürdürebildiği gibi
bazı çayır otlarında ve arpa tohumlarında da yaşayabilmektedir. Enfeksiyon 4-25°C
arasındaki sıcaklıklarda ve yağmurlu havalarda oluşmaktadır. 30°C’nin üzerindeki
sıcaklıklarda konidiospor oluşturmadığı tespit edilmiştir.
Konidiosporlar, yağmur damlaları ve sulama sularının sıçramasıyla dağılmaktadır. Su
damlalarının sıçraması lezyonlardaki sporların etrafa yayılması için mutlaka gereklidir.
Hastalığın çok uzak mesafelere dağılımı mümkün olmamaktadır. Çok kısa mesafelere rüzgar
vasıtasıyla yayılabilmektedir.
Enfekteli tohumların tohum kabuğu ve perikarpında bulunan miselyumlar ilk enfeksiyonu
oluşturabilmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Arpa yaprak yanıklığı hastalığı daha çok yaprak ayasında görülmekle beraber kında,
boğumlarda, sapta ve başakta da ortaya çıkmaktadır. Hastalık belirtileri; önce gri-yeşil,
mavimsi bir renkte, oval ve düzgün olmayan yağlımsı lekeler şeklinde, daha sonra lekelerin
orta kısmı beyazımsı gri, kenarları da koyu kahverengi ve farklı ölçülerde görülmektedir.
Hastalık etmeni tipik olmayan belirtilere de neden olmaktadır. Bu şekilde belirtiye sahip
yaprakların alt kısımlarında bol miktarda sporulasyon görülmesine rağmen, görünüşteki
belirtilerin yalnızca hafif, klorotik bir beneklenme şeklindedir (Şekil 1).

Şekil 1. Arpa yaprak
hastalığının belirtileri
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4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

EM

Arpa yaprak yanıklığı hastalığı, Türkiye’de arpa yetiştirilen hemen hemen tüm bölgelerde
görülmektedir. Hastalık etmeni genellikle bitkilerde kardeş sayısını ve bin tane ağırlığını
azaltarak, toplam üründe kayıplara neden olmaktadır. Verimde oluşacak kayıplar; hastalığın
başladığı döneme bağlı olarak, %30-40 oranına kadar yükselmektedir. Enfeksiyon zamanı ve
özellikle bitkide üst yaprakların enfekte olduğu koşullarda elde edilecek üründe kayıplar
artmaktadır. Arpa çeşitlerinin R. secalis tarafından kardeşlenme döneminden sonra enfekte
edildikleri takdirde, verim kayıplarının yüksek olduğu belirlenmiştir.
3. KONUKÇULARI
Arpa yaprak yanıklığı etmeninin konukçuları arasında; Arpa (Hordeum vulgare L.), Çok
yıllık çavdar (Secale montanum Guss.), Kılçıksız brom (Bromus inermis), Kuşyemi
(Phalaris), Brachypodium, Duvar arpası (H. murinum), H. sativum, H. leporinum, Ayrık otu
[Agropyron (Elymus) repens], İtalyan çimi (Lolium multiflorum), İngiliz çimi (L. perenne),
Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius) bulunmaktadır.

- Hastalığa karşı dayanıklı ve sertifikalı çeşitlerin ekimi yapılmalıdır.

- Ekimden önce topraktaki yabancı ot ve bitki artıkları, toprak işlemesi ile ortadan
kaldırılmalıdır.
- Hastalığın yoğun görüldüğü alanlarda 2-3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

G

Kimyasal mücadele tohum ve yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır
4.2.1. İlaçlama zamanı

Tohum ilaçlaması tohum ekilmeden önce yapılır. Yeşil aksam ilaçlaması ise hastalığın ilk
belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılan alet ve makineler

Yeşil aksam ilaçlamaları bütün deneme alanında tekdüze dağılım sağlayacak veya doğru
ilaçlama yapabilecek uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır. Tohumluğun ilaçlama
düzeneği olan selektörlerde ilaçlanması tercih edilmelidir. Selektör bulunmayan yerlerde
ilaçlama bidonları ile ilaçlama yapılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

Yeşil aksam ilaçlaması yapraklar ilaçlı su ile tamamen kaplanacak şekilde yapılmalıdır.
Tohum ilaçlamasında kullanılan bitki koruma ürününün, tohumun bütün yüzeyini tamamen
kaplamasına özen gösterilmelidir.
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ASMA GÖVDE ÇUKURLAŞMA VİRÜSLERİ
Rugose Wood Complex

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Asmalarda görülen gövde çukurlaşma hastalığı (Rugose Wood Complex)’na 5 farklı virüs
neden olmaktadır. Ülkemizde bu virüslerden: Grapevine virus A saptanmıştır.

EM

Etmenler, asmanın bütün aksamında bulunur. Bu hastalık, indikatörlerinde oluşturdukları
belirtilere göre dört farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Rupestris gövde çukurlaşması
(Rupestris stem pitting), Mantarımsı kabuk (Corky bark), Kober gövde çukurlaşması (Kober
stem grooving) ve LN 33 gövde çukurlaşması (LN 33 stem grooving)’dır. Hastalık, asmanın
tüm kültür ve yabani formlarında (Vitis spp.) aşıyla taşınmaktadır. Etmenlerin bazıları
unlubitlerle de [Planococcus ficus (Signoret) ve Pseudococcus longispinus (Targioni)]
taşınmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Bu hastalık asmanın odunsu kısmındaki belirtiler ile karakterize edilir.

Bulaşık asmalarda göze çarpan ilk belirti, bitkilerde gelişme durgunluğu, baharda gözlerde
geç uyanma, sürgünlerde zayıf gelişmedir.

G

Aşı yerinde anaç ve kalem uyuşmazlığına benzer şişkinlikler meydana gelmektedir. Kalem
anaca göre daha geniş çaptadır. Aşı noktasındaki kabuk soyulduğunda odun yüzeyinde
görülen oluklaşmalar düzgün olmayıp, girintili çıkıntılıdır. Bu durum hastalığın en tipik
belirtisidir. Bu belirtiler genellikle kabuk soyulmadan fark edilememekle birlikte, alışkın bir
göz kabuktaki oluşumları kolaylıkla ayırt edebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda ise, konukçuya
bağlı olarak bu oluklar çok daha yoğun ve derindir. Anaç ve kalem kombinasyonu arasındaki
ilişkiye bağlı olarak, odunsu dokulardaki belirtilerin şiddeti değişebilir.
Virüs, hastalandırdığı asmalarda gözle görülebilir bir bodurluğa neden olur. Bulaşık asmaların
yaprakları daha ufak olup, meyve verimi az ve salkımları ufaktır.

TA

Vitis vinifera ve Amerikan anaçlarının çoğu bu hastalığa karşı hassas olup, bazı asma çeşitleri
belirti göstermezler.
3. KONUKÇULARI

Asmanın tüm kültür ve yabani formları (Vitis spp.) hastalığın konukçularıdır.
4. MÜCADELESİ

Sertifikasyon programı dâhilinde virüsten arî sağlıklı üretim materyali ve fidan
kullanılmalıdır.
Bağ alanları ve fidanlıklar virüs vektörü olan Unlubit [Planococcus citri Risso, P. ficus
(Signoret)] bulaşmasından korunmalıdır (Bkz.: Bağda Unlubit Zirai Mücadele Teknik
Talimatı. Cilt IV, Sayfa 323).
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ASMA KISA BOĞUM VİRÜSÜ
Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Asma kısa boğum virüsü (Grapevine fanleaf nepovirus, GFLV) Secoviridae familyasına bağlı
Nepovirus cinsinde yer alan viral bir etmendir. Virüsün yol açmış olduğu hastalık “yelpaze
yaprak” ve “bulaşık soysuzlaşma” hastalığı olarak da bilinmektedir. Virüs asmalarda üç farklı
tipte belirtiye yol açar. Bunlar sararma, damar bantlaşması ve deformasyon olarak
gruplandırılır. Virüs; üretim materyallerinden kalem, anaç ve mekanik yolla; ayrıca vektörü
olan kamalı nematodlardan Xiphinema index ve X. italiae ile de taşınır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalığın asmalardaki etkisi çeşitlere göre değişmektedir. Amerikan asma türleri ve bunların
melezleri bu virüse karşı herhangi bir dayanıklılık göstermezler. Bütün Vitis vinifera çeşitleri
bu hastalığa karşı duyarlıdır.
Yaprak belirtileri ilkbaharda erken dönemde gelişir ve vejetasyon boyunca devam eder, ancak
yüksek sıcaklıklarda belirtiler maskelenir.
Asmalarda kısa boğum dejenerasyonu GFLV’nin biyolojik olarak birbirinden farklı üç farklı
izolatının neden olduğu üç tip belirti ile tanımlanır: Yelpaze yaprak (bulaşık soysuzlaşmafanleaf), sarılık ve damar bantlaşması.

TA

G

GFLV ile enfekteli asmalar zayıf gelişir. Yapraklarda çeşitli şekil bozuklukları görülür;
yaprak asimetrisi bozulur, yaprak ayası çukurlaşır ve kırışır, yaprakta diş sayısı artar (Şekil 1,
2). Bazen yaprak deformasyonu ile birlikte sarı benekler de görülebilir. Bu tip belirtilere
GFLV’nin dışında diğer bazı nepovirus’lerin de yol açtığı bildirilmektedir.
Sarılık izolatlarının neden olduğu sarı mozaik, asmalarda ilkbaharda erken dönemde gelişir ve
asmanın bütün vejetatif organlarını (yapraklar, taze sürgün uçları, sülükler ve salkım
taslakları) etkiler. Yapraklarda birkaç sarı benek, halka ve çizgiden oluşan belirtiler
görülebildiği gibi, damar aralarında çeşitli büyüklüklerde beneklerden başlayarak yaprağın
tümüyle sararmasına kadar değişen belirtiler görülür (Şekil 3).

Şekil 1. GFLV’nin neden Şekil 2. GFLV’nin neden Şekil 3. GFLV’nin neden
olduğu yapraktaki asimetrik olduğu yaprak damarlarında olduğu
yapraklardaki
yapı belirtisi (A. Kaya).
bantlaşma ve renk açılma sararma belirtileri (S. Önder).
belirtileri (A. Kaya).

Sürgünler anormal dallanır; çift boğum, farklı uzunluklarda veya aşırı derecede kısa boğum
araları, yassılaşma ve zigzag gelişmeler görülür (Şekil 4,5,6). Salkım sayısı azalır ve
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EM

salkımlar küçülür, meyve tutumunda azalma, irili ufaklı tane tutumu ve düzensiz olgunlaşma
görülür.

Şekil 4. GFLV’nin sürgünlerde Şekil 5. GFLV’nin boğum
neden olduğu yassılaşma belirtisi aralarında
neden
olduğu
(A. Kaya).
kısalma ve zikzak sürgün
oluşumu belirtisi (S. Önder).

Şekil 6. GFLV’nin
neden olduğu çift
sürgün
oluşumu
belirtisi (A. Kaya).

TA

G

Enfekteli asmalar ilkbaharda uzaktan fark edilebilir. Salkımlar normalden küçüktür ve
meyveler irili ufaklı gelişir. Sıcak bölgelerde yazın gelişen yapraklar normal yeşil renkli iken,
ilkbaharda açan yapraklar yazın beyazlaşır ve erkenden dökülme eğilimi gösterir.
Damar bantlaşması izolatının neden olduğu belirtiler yapraklardaki belirtilerinin dışında
yukarda açıklanan diğer iki farklı izolatın belirtileri ile aynıdır. GFLV ile enfekteli asmalarda
gelişme geriliği de görülebilir (Şekil 7).

Şekil 7. GFLV’nin asmalarda neden
olduğu gelişme geriliği belirtisi (A. Kaya).

3. KONUKÇULARI
GFLV’nin konukçusu bütün V. vinifera ve Amerikan asma türleri ile bunların melezleridir.
Virüsün asma dışında odunsu konukçusu bilinmemektedir.
4. MÜCADELESİ
- Virüsten ari sertifikalı üretim materyali kullanılmalıdır.
- Hastalıklı asmalardan üretim materyali (aşı gözü, kalem ve çelik) alınmamalıdır.
- GFLV, vektörü olan nematodlarla (Xiphinema index, X.italiae) taşındığı için, yeni bağlar,
bu nematodlarla bulaşık olmayan topraklarda kurulmalıdır.
- Bu hastalıkla bulaşık eski bağlar söküldükten sonra, aynı yerde yeni bağ tesis etmek için,
nematod vektörlerden temizlenmesi amacıyla, en az 3 yıl süreyle tahıl gibi konukçusu
olmayan bitkiler yetiştirilmelidir.
- Vektörleri ile ilgili alınacak tedbirler “Kamalı nematodlar Xiphinema spp. Zirai Mücadele
Teknik Talimatı” doğrultusunda yapılmalıdır.
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ASMA YAPRAK KIVRILMA VİRÜSLERİ
Grapevine leafroll-associated closteroviruses (GLRaVs)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Bu hastalığa 11 farklı virüs neden olmaktadır. Floemde bulunan bu farklı virüslerin ayrı ayrı
ya da çeşitli kombinasyonlarda bitkiyi enfekte etmesi, yaprak kıvrılma hastalığı belirtilerinin
ortaya çıkmasına neden olur.
Hastalığın yayılışı, enfekteli aşı kalemi ve virüsü latent olarak taşıyan Amerikan asma
anaçlarının kullanımı ile olmaktadır. Ayrıca, unlubitlerden Planococcus ficus ve P. citri,
kabuklubitlerden de Parthenolecanium corni GLRaV-3’ün vektörü iken GLRaV-1’in vektörü
kabuklu bitlerden P. corni’dir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Bu hastalık bağlarda yelpaze yaprak virüs hastalığından sonra en fazla ekonomik öneme sahip
virüs hastalığıdır. Bağlarda görülen en tehlikeli virüs hastalıklarından biri olup, dünyada bağ
yetiştirilen bütün ülkelerde yaygın olarak bulunur.

G

Hastalığın belirtileri, büyüme mevsiminin sonuna doğru görülebilmektedir. İklim koşullarına
bağlı olarak haziran veya temmuz başlarından itibaren kırmızı üzüm çeşitlerinin yaşlı
yapraklarında kırmızımsı lekeler gelişir. Bu lekeler genişler ve birleşir, yaz sonunda veya
sonbaharda kırmızımsı ve sarımsı renk, yaprak ayasının tamamını kapladığı halde, ana
damarlar yeşil olarak kalır. Kırmızı ve beyaz üzüm çeşitlerinin her ikisinde de yaprak ayası
kalınlaşır, kırılganlaşır ve aşağı doğru kıvrılır (Şekil 1,2). Bu belirtiler mevsim sonunda
sürgün ucuna doğru yayılır Hastalık çoğu durumlarda, kırmızı üzüm çeşitlerinde hazirantemmuzdan sonbahara kadar arazideki belirtiler incelenerek tanılanabilir.
Sultani çekirdeksiz ve parmak gibi beyaz üzüm çeşitlerinde ise, yapraklarda beyaz-sarı renk
değişimlerine ve yaprak kenarlarından aşağı doğru kıvrılmalara rastlanır (Şekil 4,5).

TA

Enfekteli asmalarda meyve salkımları çok kısadır. Üzümler geç ve düzensiz olgunlaşır.
Sağlıklı asmaların meyveleri olgun renklerini aldığı halde, hastalıklı asmaların meyveleri
yeşil ve beyazımsı kalır (Şekil 3).
Hastalıklı asmalarda genel bodurluk ve gelişme durgunluğu hemen göze çarpar. Hastalık
Amerikan asma anaçlarında belirti oluşturmamasına rağmen gelişmeleri zayıflatır.

Şekil 1. GLRaV’nin kırmızı üzüm
çeşitlerinin
yapraklarında
oluşturduğu aşağı doğru kıvrılma
belirtisi (B. Akbaş).

Şekil 2. GLRaV’nin
kırmızı üzüm çeşitlerinin
yapraklarında oluşturduğu
şiddetli kıvrılma belirtisi
(S. Önder).
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Şekil 3. GLRaV’nin kırmızı üzüm
çeşitlerinin
salkımlarında
oluşturduğu düzensiz renklenme
belirtisi (B. Akbaş).
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Şekil 4. GLRaV’nin beyaz üzüm çeşitlerinin Şekil 5. GLRaV’nin beyaz üzüm çeşitlerinin
yapraklarında oluşturduğu renk açılma yapraklarında oluşturduğu aşağı doğru
kıvrılma belirtisi (B. Akbaş).
belirtisi (S. Önder).

Bu hastalık, meyve verimini %10-70 oranında azaltabildiği gibi, şeker oranını da düşürür. Aşı
tutumu ve sürgünlerin köklenme yeteneği azalır ve soğuk zararına duyarlılık artar. Cardinal
ve Emperor gibi çeşitler renk kaybından dolayı pazar değerini kaybeder. Şarabın kalitesinde
azalma olur.
Ülkemizde bağcılığın yapıldığı hemen her bölgede saptanmıştır. En yaygın tiplerinin GLRaV1 ve 3 olduğu tespit edilmiş olup, Orta Anadolu Bölgesinde yaygınlığı %20’dir.
3. KONUKÇULARI
4. MÜCADELESİ

G

Bütün asma çeşitleri ve asma anaçları hastalığın konukçusudur.
- Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.

- Hastalıklı asmalardan üretim materyali (aşı gözü, kalem ve çelik) alınmamalıdır.
- Hastalıklı anaç ve asmalar derhal sökülmelidir.

TA

- Vektörü olan unlubitlere karşı mücadele edilmelidir (Bkz. Bağda Unlubit Zirai Mücadele
Teknik Talimatı)
- Hastalığa karşı tolerant çeşitler kullanılmalıdır.
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ASPİR (Carthamus tinctorius L.) TARLALARINDA
YABANCI OTLAR

Familyası
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Primulaceae
Apiaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Ranunculaceae
Geraniaceae
Papaveraceae
Rubiaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Papaveraceae
Polygonaceae
Resedaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Scrophulariaceae

TA

G

EM

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar
1.1.l. Tek yıllık geniş yapraklılar
Bilimsel Adı
Türkçe Adı
Amaranthus albus L.
Horozibiği
Amaranthus retroflexus L.
Kırımızı köklü tilkikuyruğu
Anagallis arvensis L.
Farekulağı
Bifora radians Bieb.
Kokarot (Şekil 31)
Cardaria draba L.
Yabani tere (Şekil 98)
Centaurea cyanus L.
Gökbaş (Şekil 34)
Centaurea depressa Bieb.
Peygamber çiçeği (Şekil 33)
Chenopodium album L.
Sirken (Şekil 35)
Consolida regalis S.F. Gray
Tarla hazeranı
Erodium cicutarium (L.) L’Herit. Dönbaba (Şekil 72)
Fumaria officinalis L.
Şahtere
Galium aparine L.
Dil kanatan
Lactuca serriola L.
Dikenli yabani marul (Şekil 42)
Lamium amplexicaule L.
Ballıbaba (Şekil 46)
Papaver rhoeas L.
Gelincik (Şekil 49)
Polygonum aviculare L.
Çobandeğneği (Şekil 44)
Reseda lutea L.
Muhabbet çiçeği
Sinapis arvensis L.
Yabani hardal (Şekil 52)
Sonchus oleraceus L.
Adi eşek marulu
Veronica hederifolia L.
Adi yavşan otu
1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar
Alopecurus myosuroidies L.
Tilkikuyruğu (Şekil 80)
Avena sterilis L.
Kısır yabani yulaf (Şekil 81)
Avena fatua L.
Yabani yulaf (Şekil 82)
Bromus spp.
Çayır otları
Hordeum murinum L.
Duvar arpası (Şekil 84)
Hordeum vulgare L.
Kendi gelen arpa
Triticum aestivum L.
Kendi gelen buğday
1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar
Acroptilon repens (L.) D.C.
Kekre (Şekil 87)
Aristolochia maurorum L.
Loğusa otu (Şekil 62)
Cardaria draba (L.) Desv.
Yabani tere (Şekil 98)
Cirsium arvense (L.) Scop.
Köygöçüren (Şekil 90)
Convolvulus arvensis L.
Tarla sarmaşığı (Şekil 91)
Convolvulus galaticus L.
Boz tarla sarmaşığı (Şekil 95)
Echinophora tenuifolia L.
Tarhana otu (Şekil 92)
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Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae

Asteraceae
Aristolochiaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Apiaceae
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2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ

EM

Yabancı otlar, kültür bitkisi ile mineral besin maddeleri, su, ışık ve yer bakımından rekabet
ederek verim kaybına neden olurlar. Bu kayıplar, kültür bitkisi çeşidi, çevre koşulları, yabancı
ot türleri ve yoğunlukları ile kültür bitkisi ve yabancı otların gelişme dönemine bağlı olarak
değişir. Üründe doğrudan oluşan bu kayıp yanında, dolaylı zararlar da söz konusudur. Bu
zararların başlıcaları; ürünün kalitesinin düşmesi, tohumluk değerinin azalması ve teknolojik
özelliklerinin bozulmasıdır. Yabancı otların hasadı güçleştirmeleri, birçok hastalık etmeni ve
zararlı böcekler için sığınma, üreme, beslenme yeri oluşturarak tarladaki zararlarının
artmasına neden olmaları da diğer dolaylı zararları olarak sayılabilir. Aspir ekim alanlarında
verimi azaltmamak için tarladaki yabancı otlarla mutlaka mücadele edilmelidir.
3. MÜCADELESİ

3.1. Kültürel Önlemler
- Toprak işlemesi sırasında ortaya çıkan çok yıllık yabancı otların toprakaltı organları
toplanarak tarladan uzaklaştırılmalı ve imha edilmeli,
- Sürümden sonra gelişen yabancı otlar, kazayağı uç demirli kültivatör ve tırmık gibi
aletlerle toplanarak yok edilmeli,
- Bölgeye uygun ekim zamanı dikkate alınmalı,
- Yabancı otlardan ari tohumluk kullanılmalı,
- Tarlada yabancı ot tohumları bulaşmamış alet ve ekipman kullanılmalı,
- Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
3.2. Kimyasal Mücadele

G

3.2.1. İlaçlama zamanı

a) Ekim öncesi: Aspir ekiminden önce herbisit toprağa uygulanır.
b) Çıkış öncesi: Aspir ekiminden sonra, yabancı otlar ve aspir toprak yüzeyine çıkmadan
önce uygulanır.
c) Çıkış sonrası: Yabancı otların erken gelişme döneminde herbisit uygulanır.
3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya hidrolik tarla
pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır.
3.2.4. İlaçlama tekniği

Yabancı ot mücadelesinde istenilen başarıya ulaşabilmek için, belli alana verilen dozun o
alana homojen dağıtılmasına önem verilmelidir. Bunun için de kullanılacak ilaçlama
aletlerinin kalibrasyonu yapılmalıdır.
Ekim öncesi ilaç uygulamasından önce toprak işlemesi iyi yapılmalı, bir veya iki defa diskaro,
tırmık vs. geçirilerek toprak yüzeyi keseksiz ve homojen bir hale getirilmeli, uygulama
esnasında herbisit toprak yüzeyine iyi bir film tabakası oluşturacak şekilde tekdüze atılmalı,
ilaçlanan kısımlardan ikinci kez geçilmemelidir. İlaçlamalar sırasında toprak yüzeyinin fazla
kuru olmamasına dikkat edilmeli, toprak tavında iken ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamalarda
genel olarak dekara 20-40 litre su kullanılmalı, ilaçlama havanın rüzgarsız, yağışsız ve
sıcaklığın 8-25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi,
İlaçlama Tekniği ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67 ).
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ATEŞ YANIKLIĞI
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erwinia amylovora gram negatif, çubuk şeklinde bir bakteridir. Boyutları 0,7-1,0 x 0,9-1,5
µm arasında olup, zincir şeklinde veya tek tek görülebilir. Bakteri hücresi peritrik kamçılı ve
hareketlidir. Minimum gelişme sıcaklığı 3-8°C, optimum 27-30°C ve maksimum 37°C’dir
E. amylovora bir önceki yılda enfeksiyonlar sonucu dal ve gövdede oluşmuş kanserlerin
kenarlarındaki kabuk dokusu içinde kışı geçirir. İlkbaharda burada çoğalan bakteriler ilk
inokulum kaynağını oluşturur. Yağmur, böcekler ve rüzgar primer inokulumu çiçeklere,
gelişmekte olan yeni sürgün ve genç yapraklara taşır. E. amylovora aynı zamanda çiçekler,
yapraklar, sürgünler ve meyvelerde epifitik olarak yaşayabilir. Primer enfeksiyonlar bir kez
oluştuğunda, patojen dokular içinde çoğalmaya ve ilerlemeye devam eder. Daha sonra
enfekteli dokulardan meydana gelen bakteriyel akıntılardan sekonder enfeksiyonlar oluşur.
Bakteriler, yağmur, rüzgar, böcekler, kuşlar, budama ve yağmurlama sulama ile hızla yayılır
ve yeni enfeksiyonlar yapar. Özellikle sürgün gelişiminin teşvik edildiği, kum fırtınası ve dolu
gibi bitkilerde yaralanmalara sebep olan iklim olaylarının olduğu koşullarda ve emici böcek
(yaprakbiti, Cacopsylla spp.) popülasyonunun arttığı durumlarda çok şiddetli enfeksiyonlar
görülebilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalığın isminden de anlaşıldığı gibi en tipik belirtisi, enfekteli bitki aksamının ateşten
yanmış bir görünüm almasıdır. Bu görünüm elma ve ayvada kızılımsı kahverengi (Şekil 1,2),
armutta ise siyaha yakın koyu kahverengidir (Şekil 3). Nemli havalarda enfekteli kısımlarda
krem rengi sütümsü bir akıntı oluşur ve bu akıntı kuruduğunda elmada amber rengi, armutta
ise kahverengi bir renge dönüşür. Bu akıntı hastalık etmeninin en karakteristik işaretidir.

TA

İlk belirtiler genellikle tek bir çiçek veya tüm çiçek demetinde görülür. Başlangıçta enfekteli
kısımlar suda haşlanmış gibi bir görünüm alır, solar, büzüşür ve kahverengileşir. Zamanla
ateşte yanmış gibi siyahlaşır (Şekil 4). Enfeksiyon çiçek tablasına doğru ilerler ve çiçek
tablası koyu yeşil renkte suda haşlanmış gibi bir görünüm alır. Ilık ve nemli havalarda çiçek
sapı üzerinde damla şeklinde bakteriyel akıntı oluşur (Şekil 5). Çiçek enfeksiyonunu genç
meyve enfeksiyonları takip eder. Genç meyveler kurur, buruşur ve genelde dökülmeden dalda
asılı kalır (Şekil 6,7). Hastalık ilerledikçe tüm sürgün, ana dallar ve gövdeye kadar yayılabilir.
Dip sürgünleri de dahil olmak üzere genç sürgünler hastalığa duyarlıdır. Enfekteli sürgünler
ve yapraklarda renk değişikliği görülür. Armutlarda enfekteli sürgünler koyu kahve-siyah
renk alır, elma ve ayvalarda ise açıktan koyuya kadar değişen kahverengidir. Taze sürgünler
enfekte olduğunda siyahlaşır ve uç kısımları geriye doğru 180 derece kıvrılır. Bu belirti
“Çobandeğneği” olarak adlandırılır (Şekil 8,9). Ilık ve nemli havalarda, çiçek sapında olduğu
gibi, sürgün üzerinde de damla şeklinde bakteriyel akıntı oluşur (Şekil 10,11).
İlerleyen dönemde meyve enfeksiyonları, daha çok yazın dolu yağışından sonra meydana
gelen yaralardan bakterinin giriş yapmasıyla oluşabilir. Armut meyvelerinde enfekteli kısım
önce koyu yeşil veya su emmiş görünümü alır, daha sonra kahverengileşir veya siyahlaşır.
Elma meyvelerinde ise enfekteli alanı çevreleyen sınır dokularında zamansız kızarma görülür.
Meyve üzerinde damla şeklinde bakteriyel akıntı oluşabilir. Enfekteli meyveler renk
değiştirir, buruşur ve mumyalaşarak dalda asılı kalır (Şekil 12).
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Dal ve gövdelerdeki enfekteli kısımlarda dokular içeriye doğru çöker ve başlangıçta
kırmızımsı-kahverengi bir hal alır. Kabukta küçük yarıkların oluşması ve koşullar uygun
olduğunda bu kısımlardan bakteriyel akıntıların çıkması enfeksiyonun ilk işaretidir (Şekil
13,14,15). Hastalıklı kısımlarda kabuk bir bıçakla kaldırıldığında kabuk dokusunun
kahverengileştiği ve bu kahverengileşmenin sağlam doku içine doğru ilerlediği görülür (Şekil
16).
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EM

Hastalığın bir diğer belirtisi kök boğazı ve kök yanıklığı şeklinde görülür. Kök boğazında
enfekteli alan koyu, su emmiş görünümlü ve morumsu bir renk alır. Enfekteli alanın kenarları
önceleri belirsiz veya kabarık olur, daha sonraları oluşan çatlak veya yarıklarla kenar kısımları
belirginleşir. Kabuk kaldırıldığında enfekteli alandaki iç dokularda kızıl-kahverengi çizgiler
görülebilir. Kök boğazı yanıklığı, hastalığın diğer belirtilerini taşımayan ağaçlarda da
görülebilir ve bu nedenle diğer kök ve kök boğazı hastalıkları ile karışabilir.

Şekil 2. Enfekteli ayva ağacında kızılımsı
kahverengi renk değişikliği (S. Kaymak).

TA

Şekil 1. Enfekteli elma ağacında kızılımsı
kahverengi renk değişikliği (N. Üstün).

Şekil 3. Enfekteli armut ağacında siyahımsı
koyu kahve renk değişikliği (N. Üstün).
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Şekil 4. Solmuş ve renk değiştirmiş enfekteli
armut çiçek demeti (N. Tunalı) .
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Şekil 6. Elmada mumyalaşmış meyve
(N. Üstün).
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Şekil 5. Elma çiçeğinin sapında sütümsü
bakteriyel akıntı (A. Karahan).

Şekil 8. Armutta “Çobandeğneği” belirtisi
(N. Üstün).
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Şekil 7. Armutta mumyalaşmış meyve
(S. Kaymak).

Şekil 9. Ayva sürgününde “Çobandeğneği”
belirtisi (S. Kaymak).
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Şekil 10. Ayva sürgününde sütümsü
bakteriyel akıntı (N. Üstün).
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Şekil 11. Armut sürgününde bakteriyel akıntı Şekil 12. Renk değiştirmiş, mumyalaşmış,
(N. Üstün).
bakteriyel akıntı oluşmuş armut meyvesi
(S. Kaymak).
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Şekil 13. Armut sürgününde çökük, renk Şekil 14. Armut dalında çökük, renk
değiştirmiş kanser belirtisi.
değiştirmiş kanser belirtisi (N. Üstün).

Şekil 15. Elma gövdesinde kanser ve Şekil 16. Gövdede kabuk altında renk
bakteriyel akıntı (N. Üstün).
değişikliği (N. Üstün).

Ateş yanıklığı hastalığı tüm dünyada karantinaya tabi olup, yumuşak çekirdekli meyve
ağaçlarının en tahripkâr hastalığıdır. Sadece o yılın ürününü etkilemekle kalmayıp, ağaçlarda
sürgün, ana dal ve gövdeyi hastalandırarak gelecek yıllardaki ürüne de etki edip ağacı
kurutabilir.
Ülkemizde Orta Anadolu Bölgesi’nde 1985 yılında saptanmış olup, günümüzde ülkemizin
hemen her bölgesine yayılmış durumdadır.
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3. KONUKÇULARI
E. amylovora Rosaceae familyasından Malus ve Pyrus cinslerinin yanı sıra 37 cinsi ve 129
türü enfekte eder. Özellikle armut, elma ve ayvalarda çok zararlıdır. Ayrıca yenidünya ve
muşmula ağaçlarında da ciddi enfeksiyonlar oluşturur. Ahlât da (Pyrus elaeagnifolia)
konukçusudur. Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları dışında dağ muşmulası (Cotoneaster
spp.), ateş dikeni (Pyracantha spp.), Diaspyros spp., ak diken (Crataegus spp.), üvez (Sorbus
spp.) ve Photinia davidiana gibi bazı süs ve orman florası konukçuları arasındadır.
4. MÜCADELESİ
Ateş yanıklığı hastalığına karşı etkin bir mücadele için başlıca üç önemli esas üzerinde
durulmalıdır. Bu önlemlerin birlikte uygulanması gerekir.
a) Bahçede inokulumu en aza indirgemek.
b).Yetiştiricilik tekniklerinden yararlanarak konukçudaki duyarlılığı asgari seviyeye
indirmek.
c) Doğru zamanda kimyasal uygulaması yaparak enfeksiyonun yayılmasını ve oluşmasını
önlemek.
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4.1. Kültürel Önlemler
- Sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
- Hastalıkla bulaşık alanlardaki konukçu bitkilerden çelik, aşı gözü, aşı kalemi, gibi üretim
materyali alınmamalıdır.
- Yeni kurulacak fidanlıklar, hastalıkla bulaşık olduğu bilinen elma, armut ve ayva
bahçelerinin yakınlarında tesis edilmemelidir.
- Özellikle hastalıkla bulaşık illerde bulunan resmi ve özel fidanlık ve anaçlıklar sürekli
denetlenerek hastalık saptandığı takdirde yakılarak imha edilmelidir.
- Fidanlıklarda bulunan üretim materyallerinde yara açılmamasına özen gösterilmeli,
fidanlar üzerinde bulunan çiçekler enfeksiyon riskini minimuma düşürebilmek için
uzaklaştırılmalı ve hastalığın yayılmasında etkili olan vektör böcekler ile fidanlıklarda
düzenli olarak mücadele edilmelidir.
- Büyük dallar kesildiğinde budama yerlerine %10’luk Sodyum hipoklorit sürülmeli ve aşı
macunu ile kapatılmalıdır. Budamada kullanılan bıçak, testere, makas vs. %3 lük lizol
eriyiği veya %10’luk sodyum hipoklorit çözeltisine daldırılarak dezenfekte edilmelidir.
- Enfekteli bahçelerde hastalık temizliği amacıyla yapılan budamalar yaz aylarında kuru
havalarda yapılmalı, büyük dalların budamasında hastalık etmeninin aktif olmadığı kış
ayları tercih edilmeli, budama yerlerine %10’luk sodyum hipoklorit sürülmeli ve aşı
macunu ile kapatılmalıdır.
- Vejetasyon döneminde ağaçlar devamlı kontrol altında tutulmalı, hastalıklı çiçek demeti,
sürgün ve dallar enfeksiyon noktasının en az 30-40 cm altından kesilip çıkarılmalı ve
hemen bahçeden uzaklaştırılarak yakılmalıdır. Bu işlemlerde kullanılan aletler, her
seferinde daha önce belirtilen dezenfektanlardan birine batırılarak budama işlemleri
sürdürülmelidir.
- Bahçede dengeli gübreleme yapılmalı, aşırı vejetatif gelişmeyi sağlayan gübrelemelerden
kaçınılmalı, ayrıca bahçe toprağının pH’sı 5.5-6.5 seviyelerinde tutulmalıdır.
- Yağmurlama sulama uygulanmamalı, damla sulama tercih edilmelidir.
- Farklı dönemlerde çiçek açmaları nedeniyle hastalık için uygun olan koşullarla çiçek
döneminde karşılaşma şansları yüksek olan ve hastalığın yayılmasında önemli olan ateş
dikeni, dağ muşmulası, akdiken, üvez, süs bitkisi olarak yetiştirilen elma, armut ve ayva
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bitkileri ile yabani konukçusu olan ahlat bitkileri sürekli kontrol edilmeli, mümkünse
bahçe kenarlarından veya içinden sökülerek uzaklaştırılmalıdır.
- Birçok böcek türü, etmenin vektörü olması nedeniyle, zararlılarla (özellikle Cacopsylla
pyricola, C. pyri, Lygus lineolaris) mutlaka mücadele edilmelidir. Ayrıca hastalıkla
bulaşık alanlarda hastalığın yayılmasında arılar rol oynadığı için, arı kovanları bahçede
bulundurulmamalıdır.
- Hastalığa karşı dayanıklı çeşit ve anaçlar seçilmelidir. Ülkemizde genelde yaygın olan
armut çeşitleri hastalığa karşı duyarlıdır. Elmalardan en çok duyarlı olanlar klon anaçları
M9, M26, M27 ve Mark isimli anaçlardır. M7, Novole ve Robusta 5 isimli elma anaçları
ise en dayanıklı elma anaçlarıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Ateş yanıklığı hastalığına karşı kimyasal mücadele konukçunun 2 farklı gelişme döneminde
uygulanmalıdır.
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a) Durgun dönem uygulaması:
Budamadan sonra, gözlerin kabardığı, ancak yeşil uçların tam olarak çıkmadığı dönem içinde
%1.5’luk Bordo bulamacı uygulanmalıdır.
b) Çiçek dönemi uygulamaları:
Tahmin-uyarı modellerinin (Maryblyt Version 4.3 veya BIS 95) uygulandığı yörelerde
çiçek dönemi uygulamaları: Kullanılan modele göre enfeksiyon riski uyarısı yapıldığında en
geç 24 saat içinde ruhsatlı preparatlardan biri ile ilaçlama yapılmalıdır. Çiçeklenme dönemi
içinde ikinci bir uyarı yapıldığı takdirde ilaçlama tekrarlanmalıdır. Aksi takdirde ilaçlamalara
son verilmelidir.
Ayrıca kültürel önlemlerde bahsedildiği gibi, bahçe devamlı kontrol altında tutulmalı, şiddetli
sürgün ve dal enfeksiyonları görüldüğünde hastalıklı kısımlar 30-40 cm aşağıdan kesilip
çıkarılmalı ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Tahmin-uyarı modeli uygulanmayan yörelerde çiçek dönemi uygulamaları: Çiçeklenme
başlangıcından (beyaz rozet) itibaren ılık (günlük ortalama sıcaklık 15°C ve üzeri), yağmurlu
ve nemli koşullar devam ediyorsa, 5’er gün ara ile ilaçlama yapılmalıdır. Çiçek petal
yapraklarının dökülmesiyle birlikte çiçek enfeksiyon riski ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle
çiçeklenme sonrası ilaçlama yapılmamalıdır. Ancak, çiçeklenme dönemi veya çiçeklenme
sonrası aktif sürgün gelişiminin devam ettiği dönemde don, dolu, kum fırtınası gibi ağaçta
yaralanmaya neden olan iklim olayları gerçekleşirse 18 saat içinde ilaçlama yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3 Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada yüksek basınçlı motorlu pülverizatör kullanılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
Vejetasyon döneminde yapılan bakır uygulamaları bazı elma ve armut çeşitlerinin
meyvelerinde ciddi oranda paslanmaya neden olduğundan, ağaçlar üzerinde ıslaklığın olduğu
saatlerde ve hava neminin yüksek olduğu koşullarda ilaçlama yapmaktan kaçınılmalı veya
bakır içermeyen preparatlar tercih edilmelidir.
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AVRUPA SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE SARILIĞI FİTOPLAZMASI
Candidatus Phytoplasma prunorum (Syn. European Stone Fruits Yellows Phytoplasma)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fitoplazmalar tek hücreli, hücre çeperi olmayan, konukçusu dışında yaşayamayan ve suni
besiyerinde kültüre alınamayan prokaryotik etmenlerdir. Bitkilerin sadece floem iletim
dokusunda bulunurlar. Enfekteli bitkiden başka bitkiye taşınmaları floem özsuyu ile beslenen
vektör böcekler aracılığıyla gerçekleşir.
Bu fitoplazmanın ana vektörü olan Cacopsylla pruni isimli psyllid ergin olarak kışı ibreli
bitkiler (koniferler)’de geçirir. Kışın sonunda bu bitkilerden sert çekirdekli meyve türlerine
geçiş yapar ve burada yumurta bırakır. Yeni nesil mayıs-temmuz ayları arasında sert
çekirdeklilerde beslenir. Gelişimleri tamamlandığında erginler sert çekirdekli ağaçları terk
eder. Erginler fitoplazmayı yaşamları boyunca taşıyabilir. Fitoplazma kışlayan erginlerde bir
sonraki ilkbahara kadar canlılığını sürdürür. Bir sonraki yıl enfekteli erginler sert çekirdekli
ağaçlara ulaştığında fitoplazmayı bitkiye nakleder. Taşınma, enfekteli vektör sert çekirdekli
meyve ağaçlarında bulunduğu sürece devam eder. Vektörle taşındıktan 4-5 ay sonra belirtiler
gözlenir. Fitoplazma, kış döneminde dormant Prunus cinsine ait bitkilerin gövdelerinde
canlılığını sürdürebilir. Kara diken (Prunus. spinosa), kiraz eriği (Prunus cerasifera) gibi
yabani Prunus türlerinde gerek fitoplazma, gerekse vektör yaşayabilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
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Hastalığın belirtileri bitki türüne, çeşide ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişir. Bazı
konukçularda belirti gözlenmez, ancak bunlar enfeksiyon kaynağı olabilir.
Kayısı ve Japon eriği hastalığa en duyarlı türlerdir. Bu bitki türlerindeki ilk belirtiler su ve
besin maddesi eksikliğine benzemektedir. Ancak ilerleyen dönemde bitkide genel bir sarılık
(Şekil 1), erken tomurcuklanma, çiçeklenme ve yapraklanma (Şekil 2,3) ile yapraklarda
kıvrılma ve kaşıklaşmalara (Şekil 4) neden olur; ayrıca tek dal kurumaları ve floemde renk
koyulaşması da görülür.
Şeftalide enfekteli bitkilerin yaprakları erken kızarır (Şekil 5), şiddetli biçimde yukarıya
doğru kıvrılır (Şekil 6), yaprak ana damarları kalınlaşır. Yapraklar genelde daha gevrek ve
kırılgan olur. Sonbaharda yan gözlerden sürgünler gelişir. Bu sürgünlerden çıkan yapraklar
küçük, cılız ve sarıdır. Bazen sonbaharda zamansız çiçeklenme ve erken yaprak dökümü
görülür. Fitoplazma, kışın çiçek ve sürgün gözlerini etkileyerek ilerleyen vejetasyon
döneminde meyve oluşmasını engeller ve yaprakların sararmasına neden olur.
Hasta bitkiler, uyku döneminden erken çıkar ve bu durum don zararı olasılığını arttırır.
Hastalık sadece birkaç sürgünde başlar ve ilerledikçe tüm ağacı etkiler. Enfekteli sürgünlerin
boğum araları kısalır, yaprakları daha küçük ve şekilsizdir. Ayrıca erken yaprak dökümü ve
sürgünlerde geriye doğru ölüm belirtileri gözlenebilir. Genelde hastalıktan etkilenen ağaçların
dallarındaki meyve tutumu azalır, oluşan meyveler ise zayıf gelişir ve erkenden dökülür.
Hastalık ilerledikçe vektörlerin de bulunması durumda şiddetli ve ilerleyen doku ölümleri,
tüm bitkide gelişme geriliği ve bitki ölümleri görülür.
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Şekil 1. Kayısı ağaçlarında genel sarılık belirtisi Şekil 2. Kayısı ağaçlarında
(B. Altan).
yapraklanma belirtisi (B. Altan).

erken
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Şekil 3. Kayısı ağaçlarında erken tomurcuklanma Şekil 4. Kayısı ağaçlarında yapraklarda
ve çiçeklenme belirtisi (B. Altan).
kaşıklaşma belirtisi (B. Altan).

Şekil 5. Şeftalide kızarma belirtisi (E. İnce).
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Şekil 6. Şeftalide yapraklarda yukarıya doğru kıvrılma
belirtileri (N. Tunalı).

Hastalık özellikle kayısı ve Japon eriklerinde ekonomik öneme sahiptir. Genç kayısı ve erik
ağaçlarını 1-2 yıl içerisinde kurutabilmekte, daha yaşlı ağaçlarda ise ürün ve kalite kaybına
yol açmaktadır.
Ülkemizde kayısı, japon eriği, şeftali ve bademde Antalya, Gaziantep, İçel, Isparta ve Yalova
illerinde saptanmıştır.
3. KONUKÇULARI

Hastalığın ana konukçuları kayısı, Japon eriği ve şeftalidir. Diğer kültür ve yabani sert
çekirdekli türler (Prunus spp.) de hastalıktan etkilenir. Özellikle kara diken (P. spinosa) ve
kiraz eriği (P. cerasifera) önemli konukçulardır. Hastalığın diğer konukçuları arasında
çitlembik (Celtis australis), dişbudak (Fraxinus excelsior), kuşburnu (Rosa canina ), tarla
sarmaşığı (Convolvulus arvensis) ve köpek dişi ayrığı (Cynadon dactylon) gibi bitkiler yer
almaktadır.
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4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

4.2. Kimyasal Mücadele

EM

- Sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır.
- Enfekteli bitkilerden aşı gözü, kalem, çelik gibi üretim materyalleri alınmamalıdır.
- Varsa, hastalığa dayanıklı veya tolerant olduğu bilinen bitkilerden alınan aşı gözü, kalem
ve çelikleri kullanılmalıdır.
- Bahçede dengeli bir gübreleme programı uygulanmalıdır.
- Enfekteli ağaçlar imha edilmelidir.
- Vektörlerle mücadele edilmelidir.
- Civarda bulunan yabani sert çekirdekli türler (Prunus spp.) ile çitlembik, dışbudak ve
kuşburnu gibi bitkilerde de hastalık kontrolleri ve gerektiğinde mücadele yapılmalıdır.
- Bahçede bulunan yabancı otlarla mücadele edilmelidir.

TA

G

Hastalığın kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.
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AYVA VE ARMUTTA KAHVERENGİ LEKE
Diplocarpon mespili (Sor.) Sutton (=Fabraea maculata Atk.)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ayva ve armutta kahverengi leke hastalığına Diplocarpon mespili fungal etmeni neden
olmaktadır. Hastalık, yaprak, meyve ve sürgünlerde görülür. Konidiospor devresinde
subepidermal durumdaki aservuluslar yaprak sürgün ve meyveler üzerindeki lekelerin
merkezinde yer alırlar, siyah ve küçüktürler.
Kışı geçiren enfekteli yapraklarda apotesyumlar oluşur. Her biri 8 askospor içeren askuslar,
olgunlaştıklarında yaşlı yaprakların kütikulası üzerinde ortaya çıkarlar. Askosporlar iki
hücrelidir.
Kışı enfekteli yapraklarda konidiospor ve askospor, kanserli sürgünlerde ise konidiospor
olarak geçirir ve primer enfeksiyonlara neden olur.
Kışı geçirmiş enfekteli yapraklardan konidiosporlar yağmur ve yağmurlama sulama ile
yayılırlar. Yağmurlarla başlayan rutubetli dönemde, apotesyumlardan askosporlar boşalır.
Enfeksiyon periyodunun başlangıcından itibaren 7 gün sonra lezyonlar görülmeye başlar.
Yaprak ve meyvenin her döneminde enfeksiyon görülebilir. Sekonder enfeksiyonlar yaz
boyunca devam eder.
Hastalık ılıman kış ve rutubetli ilkbaharı takiben daha çok görülür.

G

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık yaprak, meyve ve genç sürgünlerde görülür. Fungus, ayva ve muşmula yapraklarında
ortası siyah, şişkin ve dairesel koyu kahverengi lekeler oluşturmaktadır. Bu lekelere yaprak
saplarında da rastlanır. Oluşan lekeler çoğalarak erken yaprak dökümüne neden olur.
Fungus genç sürgünlerde uzun, hafif içe çökük, kahverengi lekeler oluşturur. Lekeler
çoğalınca genç sürgünleri kurutur.

TA

Meyvelerinde oluşan lekeler kahverengi, kenarları dişli olup, ortalarında siyah aservuluslar
vardır (Şekil 1). Lekeler büyümekte olan meyvenin herhangi bir yerinde meydana gelir. Bu
lekeler çoğaldıkça meyve deforme olur, çatlar ve meyvenin diğer mikroorganizmalarla
enfekte olmasına olanak sağlar (Şekil 2). Meyve enfeksiyonları büyüme sezonu boyunca
görülür.
Fidanlıklarda yaprak dökümü ve sürgün enfeksiyonları önemlidir. Fidanlarda bodurlaşmaya
neden olur.
Yurdumuzda ayva yetiştirilen bölgelerde, özellikle Marmara Bölgesi’nde görülmektedir.
Yazları sıcak ve rutubetli olan bölgelerde daha yaygındır.
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Şekil 1. Kahverengi leke hastalığının armut
meyvesindeki belirtileri
(https://blogs.cornell.edu/acimoviclab/funga
l-diseases-symptoms-2/).

Şekil 2. Kahverengi leke hastalığının ayva
meyvesindeki belirtileri
(http://www.biolib.cz/en/image/id205631/).

3. KONUKÇULARI
Başlıca konukçuları ayva, armut ve muşmuladır. Nadiren şiddetli enfekteli armut yada ayva
bahçesine yakın elma ağaçlarında da görülebilir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

G

- Hastalıklı dallar hastalık etmeninden ari olan yere kadar budanmalı ve yok edilmelidir.
- Enfeksiyon kaynağı yere dökülen yapraklar olduğundan, bu yapraklar toplanarak yakılmalı
veya gömülmelidir.
- Fidanlıklarda iyi havalanma ve hızlı kurumayı sağlamak için sıralar arası mesafe yeterli
genişlikte olmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

İlk ilaçlama çiçek açmadan yapılmalı ve çiçek açtıktan sonra kullanılan preparatın etki süresi
dikkate alınarak enfeksiyon riski sona erinceye kadar ilaçlamalar tekrarlanır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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AYVA MONİLYASI
Sclerotinia linhartiana Prill. et Del.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ayva monilyasına Sclerotinia linhartiana fungal etmeni neden olmaktadır. Etmenin genç
miselyumu, bölmeli, renksiz ve plazmaları tanecikli olup, yaşlandıkça vakuoller oluşur.
Miselyumun uç kısımlarında oluşan konidioforlar üzerinde, önceleri küre şeklinde, sonraları
limon şeklinde, tek hücreli, çift çeperli, tanecikli, farklı büyüklüklerde ve zincir şeklinde
sıralanmış konidiosporlar meydana gelir. Konidiosporların optimum çimlenme sıcaklıkları
19-24°C’dir.
Fungus kışı hastalıklı sürgünler ve mumyalaşmış meyveler üzerinde miselyum halinde geçirir.
Yere dökülen mumyalaşmış meyveler üzerinde şubat sonu-mart başından itibaren 3-21 tane
kahverengi apotesyum oluşur. Apotesyumların içinde, parafizler arasında silindirik, şeffaf,
çift çeperli askuslar bulunur. Her askus içinde oval, renksiz ve şeffaf 8 adet askospor bulunur.
Askosporların optimum çimlenme sıcaklıkları 18-22°C’dir.
Yapraktaki primer enfeksiyonlara askosporlar, sekonder enfeksiyonlara ise yapraklarda
meydana gelen konidiosporlar neden olur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Hastalık, ayva ağaçlarının yaprak, sürgün, çiçek ve genç meyvelerinde belirti oluşturur.
İlkbaharda genç yaprakların üst yüzünde, ancak ışığa tutulduğunda görülebilen açık
kahverengi lekeler zamanla koyulaşır. Bu lekeler yaprağın bir kısmını, ya da tamamını kaplar.
Konidiosporlar, lekeler üzerinde krem renkli fungal bir örtü oluşturur. Enfekteli yapraklardaki
miselyum, yaprakların damarlarından saplarına ve oradan da sürgünlere geçer.
Miselyumun sürgünü enfekte etmesiyle, yaprak sapının sürgünle birleştiği noktanın alt ve üst
taraflarında 2-3 cm uzunluğunda kahverengi lekeler görülür. Zamanla sürgünler, üzerindeki
yaprak ve çiçek tomurcuklarıyla birlikte kururlar (Şekil 1,2). Kuruyan sürgünlerin üzerinde,
kirli beyaz renkte konidiospor kitleleri oluşur.
Çiçeklerin açma döneminde, yapraklar üzerinde oluşan konidiosporlar çiçek dişicik organının
tepesine gelerek burada çimlenir ve yumurtalığa geçerek hastalandırır. Enfekte olmuş
çiçekler, başlangıçta sağlıklı görünür; ancak taç yaprak, dökümüne yakın kahverengileşir
(Şekil 3).
Enfekte olmuş genç meyvelerin üzerinde önceleri açık kahverengi, sonraları koyulaşan lekeler
oluşur. Bu meyveler önce yumuşar ve zamanla tamamen sertleşerek mumyalaşır ve ağaçlarda
asılı kalır.
Hastalığın, ayva ağacının yaprak, çiçek, sürgün ve meyvelerinde oluşturduğu zarar, ağacın
gelişmesini engeller ve verimini azaltır. Epidemi yıllarında verim kaybı %80-90
olabilmektedir.
Yurdumuzda ayva yetiştirilen tüm bölgelerde hastalığı görmek mümkündür.
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Şekil Ayva monilyasının sürgün (1, 2) ve çiçekteki belirtileri (3).
3. KONUKÇULARI
Hastalık etmenini tek konukçusu ayvadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Enfekteli yaprak, çiçek ve sürgünler budanmalı ve mumyalaşmış meyvelerle birlikte
toplanarak imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

G

a) Askospor uçuşlarının saptandığı yerlerde:
Askospor uçuş başlangıcını saptamak için, sonbaharda mumyalaşmış meyveler toplanır.
Tabanı çıkartılmış ve üzerine tel kafes gerilmiş kasaların altına bu meyveler yerleştirilir.
Şubat sonundan itibaren mumyalaşmış meyveler üzerinde apotesyum oluşumu gözlenir ve
alınan kesitlerle, askuslar içindeki askosporların durumları mikroskopta incelenir. Askusların
olgunlaşma döneminde sandık üzerine yerleştirilen vazelinli lam tuzaklarının mikroskopta
incelenmesiyle askospor uçuş başlangıcı saptanır.
1. ilaçlama: Askospor uçuşu başladığında,
2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan preparatın etki süresine göre doğada askospor uçuşu sona
erinceye kadar yapılmalıdır.
b) Askospor uçuş başlangıcının saptanamadığı yerlerde:
1. ilaçlama: Çiçeklerin %5’i açtığında,
2. ilaçlama: Çiçeklerin %50’si açtığında,
3. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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AYÇİÇEĞİNDE KÖMÜR ÇÜRÜKLÜĞÜ
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Macrophomina phaseolina, ayçiçeğinde kömür çürüklüğü hastalığına neden olan, toprak ve
tohum kaynaklı fungal bir patojendir. ‘Özükuru hastalığı’ olarak da bilinmektedir. Hastalık
etmeni toprakta serbest halde veya bitki artıklarında mikrosklerot şeklinde kışlar.
Mikrosklerotlar yuvarlak şekilli ve siyah renkli dayanıklı yapılardır. Fungus toprakta en az 2
yıl canlılığını sürdürebilir. İlk enfeksiyonlar mikrosklerotlarla gerçekleşir. Hastalık şiddeti
toprakta bulunan canlı mikrosklerotların sayısı ile doğrudan ilişkilidir. Uygun koşullar altında
mikrosklerotlar çimlenerek, doğal açıklıklardan ve yaralardan konukçu bitkiye giriş yapar.
Konukçu dokusuna giriş yapan hif önce hücrelerarası gelişir daha sonra iletim demetlerinde
kolonize olur. Fungusun oluşturduğu mikrosklerotlar iletim demetinin tıkanmasına neden
olur. Topraktan su ve besin elementlerinin alımının engellenmesi sonucu bitkide solgunluk ve
ölüm gerçekleşir.
Hastalık toprak sıcaklığı 30°C’nin üzerine çıktığında ve kurak koşullarda iyi gelişir. Bununla
birlikte bitkide meydana gelen su stresi ve açılan yaralar da hastalık şiddetinin artmasına
neden olmaktadır.
2.BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Fungus ayçiçeğinde fide yanıklığı, çökerten, kök çürüklüğü ve gövde çürüklüğüne neden olur.
Etmen, bitkileri tohum, fide ve olgun bitki döneminde hastalandırabilir. Eğer hastalık
tohumda görülürse tohumlar çimlenmeyebilir, fide döneminde görülürse bitkiler solar ve ölür.
Genç fidelerde hastalık belirtileri hipokotillerde kahverengi lezyonlar şeklinde başlar. Daha
sonra hastalıklı bitkilerin yaprakları küçük, solgun ve kahverengimsi renge dönüşür. Olgun
bitkilerde ise hastalık, sararma ve solgunluk şeklinde belirti gösterir. Kök boğazı ve gövdeye
yakın kısmında kahverengi-siyah renklerde lezyonlar görülür (Şekil 1). Bu belirtilere sahip
bitkilerin gövdesi boyuna kesildiğinde iğne başı büyüklüğünde siyah renkli mikrosklerotlar
görülür. Hastalıklı bitkiler çoğunlukla erken olgunlaşır ve sağlıklı bitkiye göre daha ince
gövdeli ve küçük tablalıdır. Yapraklar dökülmez, bitki üzerinde kalır. Hastalık belirtileri ilk
olarak tarladaki kuru kalmış alanlarda gözlenir. Kömür çürüklüğü hastalığının en karakteristik
belirtisi kök ve gövde içindeki mikrosklerotlardır.
Ayçiçeği tarımı yapılan alanlarda özellikle Trakya bölgesinde hastalık görülmektedir.
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Şekil 1. Ayçiçeğinde kömür çürüklüğü hastalığının kök boğazındaki belirtisi

3. KONUKÇULARI
Fungus ayçiçeğinin dışında soya fasulyesi, sorgum, mısır, susam, tütün, pamuk, domates,
börülce, mercimek, kavun, kadife çiçeği gibi çok sayıda kültür bitkisinde de hastalık
oluşturmaktadır.
4.1.Kültürel önlemler

G

4.MÜCADELESİ
- Hastalıktan ari tohum kullanılmalıdır.

- Hastalığın görüldüğü tarlalarda 2-3 yıl konukçusu olmayan bitkilerle münavebe
yapılmalıdır.
- Dayanıklı çeşit tercih edilmelidir.

TA

- Özellikle sıcak aylarda bitkileri su stresine sokmayacak şekilde düzenli sulama yapılmalıdır.
- Hastalıklı bitki artıkları ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
- Derin sürüm yapılarak mikrosklerotlar toprağa gömülmelidir.
4.2.Kimyasal Mücadele

Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
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AYÇİÇEĞİ MİLDİYÖSÜ
Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. &De Toni

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ayçiçeği mildiyösü hastalığına Plasmopara halstedii (Farl.) Berlese et de Toni fungal etmeni
neden olmaktadır. Hastalık etmeni toprak, tohum ve hava kaynaklıdır. Etmenin dünya
genelinde 44 ırkının olduğu bilinmektedir.
Etmen, tohumda misel ve oospor, bitki artıklarında ise oospor olarak kışlar. Oosporlar
toprakta 5-10 yıl canlılığını sürdürebilir. İlkbaharda 15-20°C sıcaklık ve nemli koşullarda
zoosporangiumlar oluşur. Daha sonra oluşan zoosporlar toprak suyunda hareket ederek
bitkilerin toprak altı kısımlarından giriş yaparak primer enfeksiyonlar başlamış olur
(Şekil 1).
Daha sonra fungus miselleri, bitki içerisinde hücreler arasında beslenerek yukarıya doğru
ilerler ve sistemik olarak kolonize olur. Sistemik enfeksiyonlar tohumlar çimlendikten 23 hafta sonrasına kadar gerçekleşir, bitki olgunlaştıkça hastalığa dirençli hale gelmeye
başlar. %70-80 nisbi nemde yaprakların altında oluşan fungal örtü (sporangium) yağmur
ve rüzgârın etkisiyle dağılarak sekonder enfeksiyonları gerçekleştirirler.

TA

G

Elverişli koşullar ortadan kalktığında etmen oospor formuna geçerek yaşamını devam ettirir.

Şekil 1. Plasmopara
sporangiumları

halstedii

sporangiofor

ve

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık belirtileri, etmenin bitkiyi yakaladığı döneme göre değişmektedir. Etmen tohumla
taşınabildiğinden ve ayrıca bitki artıkları üzerinde kışlayabildiğinden, henüz toprak yüzeyine
çıkmış fidelerde çökerten belirtilerine neden olabilmektedir. Bu tür bitkiler toprak yüzeyine
devrilirler. Bu dönemi atlatan bitkilerde ise kök ve kökboğazı enfeksiyonları, sistemik
enfeksiyonlar veya lokal yaprak lezyonları görülür. Bitkilerde görülen en yaygın belirti
tipidir, bulaşık tarlaya uzaktan bakıldığında bodur bitkiler ve yer yer boşluklar dikkati çeker
(Şekil 2)
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Şekil 2. Hastalıklı tarlada bodur bitkilerin
görünüşü

Fide döneminde enfekteli bitkiler büyürken, patojen de bu bitkilerin dokuları
içerisinde gelişir. Diğer bitkilere göre bodur kalan bu bitkilerin yaprakları birbirine
yaklaşmış ve dolayısı ile rozetleşmiştir. Bunun yanında enfekteli bitkilerde
yaprakların damarları boyunca açık sarı bir renk değişimi (kloroz) de dikkati çeker.
Nemli havalarda yapraktaki kloroz belirtilerinin altında yer alan yaprak dokularında
etmenin beyaz renkli fungal örtüsünü (sporangium) görmek mümkündür (Şekil 3).

G

Etmen, bitki içinde tablaya kadar çıkabilir ve enine kesit yapıldığında dokudaki
fungal gelişme kahverengi çizgi şeklinde izlenebilir. Hasta bitkilerde tablaların içi
tam dolmaz, sapları kıvrılmaz ve dik durur. Tohumların çimlenme güçleri, bin dane
ağırlıkları ve yağ içerikleri azalır.
Orta şiddetteki enfeksiyonlarda bitki normal gelişim gösterebilir. Bu durumda
yapraklarda sadece klorotik lekeler görülür. Bazen dış belirtiler de görülmeyebilir. Bu
durumda bitki boyu normal, tabla eğiktir. Buna karşın bu bitkilerin kök ve kök
boğazında etmenin varlığı beyaz fungal örtü sayesinde anlaşılır.

TA

Şiddetli enfeksiyonlarda fungal örtü kotiledonlarda, kök ve kök boğazı kısımlarında
görülür (Şekil 4). Bitkilerde %100’e varan ürün kaybına neden olabilmektedir.
Ülkemizde başta Trakya bölgesi olmak üzere ayçiçeği tarımı yapılan hemen yer
yerde bu hastalığa rastlamak mümkündür.

Şekil 3. Yapraklarda kloroz (a) ve yaprak altlarında sporangiumların oluşturduğu fungal örtü (b)
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Şekil 4. Kotiledonlarda oluşan
fungal örtü

Hastalığın bir sonraki yıla geçişinde en önemli faktör, kışlık sporlarla bulaşmış olan tohum,
kendi gelen bitkiler ve topraklardır. Hastalığın bir tarladan diğerine geçişinde ise bulaşık
tohum ve tohuma karışmış bitki artıkları, rüzgâr ve rüzgârla karışık yağmurlar, taşkın sular rol
oynar.
3. KONUKÇULARI

Etmen, yalnızca Asteraceae familyasına bağlı bitkilerde hastalık oluşturur.

G

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.

- Sık ekimden kaçınılmalıdır. Dekara ortalama 800-900 g tohum yeterli olmaktadır.
- Ekim nöbeti uygulanmalıdır. Ağır bulaşık alanlarda buğday ve pancar gibi bitkilerle 7
yıllık bir ekim nöbetine gidilmelidir.

TA

- Düzenli bir yabancı ot savaşımı yapılmalıdır.
- Zayıf drenaja sahip topraklarda ayçiçeği üretiminden kaçınılmalıdır.
- Dayanıklı çeşit ekilmelidir.

- Tarlada görülen hastalıklı bitkiler ve hasat sonrası bitki artıkları sökülüp imha edilmelidir.
- İki yapraklı dönemde, tarladaki hastalık oranı %30’un üzerine çıkarsa, böyle tarlaların
sahipleri uyarılarak tarlaları sürdürülmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlama, ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Tohum ilaçlamasında, düz beton zemin, plastik leğen, beton havuz, metal bidon gibi ilaçlama
kapları kullanılabilir. İlaç karıştırma işlemi kürek ve plastik eldivenlerle veya mekanik
sarsıcılarla yapılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

EM

Toz veya sıvı formülasyonlu preparatların 100 kg tohum için önerilen ilaç miktarı 1-1.5 litre
su içerisinde çözündürülür ve sonrasında karıştırmayla bu ilaçlı su bütün tohuma homojen
olarak dağıtılır.
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AYÇİÇEĞİ PASI
Puccinia helianthii (Schw.)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ayçiçeğinde pas hastalığına Puccinia heliantii (Schw.) isimli fungal patojen neden
olmaktadır. Enfeksiyon üretim sezonu boyunca, inokulum kaynağına ve çevresel koşullara
bağlı olarak herhangi bir zamanda meydana gelebilir. Yağışlar veya çiy nedeniyle yaprak
üzerinde oluşan nisbi nem ve 13-30°C arasında seyreden hava sıcaklıkları enfeksiyon için
elverişli koşullardır. Enfeksiyon oluşumu için yaprağın minimum 2 saat süreyle ıslak kalması
gereklidir. Pas sporları, bir önceki üretim sezonundan kalma hastalıklı bitki artıklarında kışlar.
Baharda, sporlar çimlenerek yeni enfeksiyonlar meydana getirirler. Uygun koşullar altında,
spor üretimi ve hastalığın ilerlemesi bütün bir yıl boyunca devam eder.
Geç dönemde ekilen duyarlı çeşitler genellikle erken ekime oranla hastalıktan daha çok
etkilenir. Yağlık çeşitler genellikle yaygın pas ırklarına karşı çerezlik çeşitlere oranla daha iyi
direnç göstermektedir.
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Ayçiçeği pası yalnızca ekimi yapılan ayçiçeği türleri ile yabani ayçiçeği türlerini hastalandırır.
Yaşam döngüsünü tamamlamak için alternatif bir konukçuya ihtiyaç duymaz. Puccinia
helianthii’nin yabani ve ekili ayçiçeği türlerinde meydana gelen yaşam döngüsünde 5 aşama
vardır. Hastalıklı bitki artıkları üzerinde kışlayan teliosporlar bahar aylarında çimlenerek
yalnızca mikroskop altında görülebilen basidiumları oluşturur. Basidiumlarda olgunlaşan
basidiosporlar yaprakları enfekte ederek piknidium oluşumunu başlatır. Piknidiumların
oluşumundan 8-10 gün sonra aeciumlar meydana gelir ve aeciosporlar rüzgarlarla taşınarak
yeni ayçiçeği bitkilerini veya bitki kısımlarını enfekte ederler. Burada üredial püstüller
meydana gelir ve ürediosporlar rüzgarlar aracılığıyla uzak mesafelere taşınabilirler. Şiddetli
enfeksiyonlarda ürediosporlar ayçiçeğinin tüm toprak üstü kısımlarında görülür (Şekil 3).
Hastalık için elverişli koşullarda üredial aşama 10-14 günde bir tekrarlanır. Hava sıcaklığının
düşmesiyle etmen, üredial aşamadan kışlama formu olan telial aşamaya geçecektir. Baharda,
teliosporlar çimlenerek hastalık döngüsünü devam ettirirler.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Ayçiçeği pasında piknidiumlar çok sık görülmemekle beraber küçük (yaklaşık 6 mm), sarı
veya turuncu renkte lekeler şeklinde kotiledonların veya alt yaprakların üst yüzünde belirir.
Hastalık ilerledikçe, aeciumlar yapraklarda piknidiumların alt yüzünde meydana gelir.
Aeciumlar piknidiumlarla benzer boyutta turuncu kümeler halinde görünür (Şekil 1). Eğer
aeciumlar göründüyse, pasın en yaygın dönemi olan ürediler iki hafta içerisinde oluşur. Üredi
püstülleri çok küçüktür (yaklaşık 1,5 mm) ve bitkide üst yapraklarda veya yaprakların alt
yüzünde görülür. Püstüllerin içi tarçın rengi ürediosporlarla doludur, etraflarında klorotik hale
bulunur (Şekil 2). Üretim sezonunun sonunda ürediler sert ve siyah yapılar olan teliumlara
dönüşürler (Şekil 4).
Ayçiçeği pası, ayçiçeğinin yaygın görülen hastalıklarından biridir. Ülkemizde Trakya
Bölgesi’nde ayçiçeğinde mildiyöden sonra en önemli hastalık olduğu bildirilmiştir. Duyarlı
çeşitlerde erken dönemde gerçekleşen enfeksiyonlar tabla ve tohum boyutlarına bağlı olarak
yağ içeriği ve verimin düşmesine neden olur.
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Şekil 1.a) Yaprağın üst yüzünde yer alan piknidiumlar b) Yaprağın alt yüzünde yer alan aeciumlar

© T. Hilal Çiftigil
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Şekil 2. Yaprağın üst ve alt yüzünde yer alan tarçın rengi püstüller

© T. Hilal Çiftigil

Şekil 3. Gövde, yaprak sapı ve tabladaki koruyucu yapraklar üzerinde yer alan ürediosporlar
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Şekil 4. Sert ve siyah yapıdaki teliumlar

3. KONUKÇULARI

Etmen yalnızca Asteraceae (Compositae) familyası bitkilerde hastalık oluşturur.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

G

- Hastalığa dayanıklı çeşitler ekilmelidir.
- Geç dönem enfeksiyonları önlemek için erken ekim yapılmalıdır.
- Tarlada görülen hastalıklı bitkiler ve hasat sonrası bitki artıkları tarladan uzaklaştırılarak
imha edilmelidir.
- Yabani ayçiçeği türleriyle ve Asteraceae familyasına ait yabancı otlarla mücadele
edilmelidir.
- Aşırı azotlu gübrelemeden ve sık ekimden kaçınılmalıdır.
- 3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

Hastalıkla kimyasal mücadele, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır.
4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

İlaçlamalara hastalık için uygun hava şartları oluştuğunda ve tarlada yapraklar üzerinde ilk
hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki
süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Ülkemizde bu bitkide bu hastalığa karşı henüz ruhsatlı bir bitki koruma ürünü
bulunmamaktadır.
4.2.3.Kullanılacak alet ve makinalar

İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama sabahın erken saatlerinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda ve tüm bitkiyi kaplayacak
şekilde yapılmalıdır.
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AYÇİÇEĞİNDE SİYAH GÖVDE LEKESİ
Phoma macdonaldii Boerema

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ayçiçeğinde siyah gövde lekesi hastalığına tohum kaynaklı Phoma macdonaldii (Eşeyli
formu Plenodomus=Leptosphaeria lindquistii) fungusu neden olmaktadır. Etmen, kışı
hastalıklı bitki artıklarında miselyum ya da piknit olarak geçirir. Açık kahverengiden koyu
kahverengiye kadar değişen renkte piknidyumlar dikkatli bakıldığında çıplak gözle
görülebilirler.
Fungus bitkiye stoma gibi doğal açıklıklardan ya da mekanik zararlanmalar sonucu açılan
yaralardan girer. Konidiler yağmur sularıyla yayılır. Etmen tohuma kadar geçer ve primer
inokulum kaynağı olarak önemlidir. Primer infeksiyonları ilkbaharda piknidyumlardan toplu
olarak çıkan pikniosporlar gerçekleştirir. Hastalığın gelişmesi ve yayılmasında sıcaklık, nem
ve yağış önemli faktörlerdir. Hastalık 20-30°C sıcaklık ve yüksek nemde hızlı gelişir.
Çiçeklenme sonrasındaki yağışlar enfeksiyon şiddetini arttırır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Hastalığın belirtileri yaprak, yaprak sapı, gövde ve tablada görülebilir. Hastalıklı bitkilerin
gövdesinde 4-5 cm uzunluğunda oval siyah lekeler oluşur ve tipik olarak yaprak ve
yaprakların gövdeye bağlandığı kısımlarda hastalık lezyonları görülür (Şekil 1-2). Hastalık
için uygun koşullar oluştuğunda tüm gövde siyah lekelerle kaplanabilir. Hastalığın ilerleyen
dönemlerinde lekeler üzerinde siyah küçük piknitler karakteristiktir. Yaprak sapındaki bu
belirtiler yaprak kenarlarına doğru yayılır ve tüm yaprağı kaplar. Bu tip yapraklar sapa
bağlandığı kısımlardan başlayarak kurur ve dökülür.

Şekil 1-2. Ayçiçeğinde siyah gövde lekesi hastalığının belirtileri

Hastalıklı bitkilerin tablaları sağlıklı bitkilere oranla daha küçük olup, dane tutumu ve
danelerin yağ oranı da düşüktür. Hastalık, iklim koşulları uygun olduğunda tüm üretim sezonu
boyunca görülebilir ancak yaz sonunda gövdedeki lezyon belirtileri ortaya çıkana kadar fark
edilmez. Hastalık belirtileri genellikle yüzeyseldir ve öz dokusunda zararlara yol açmaz.
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Ancak Apion spp. ve Cylindrocopturus spp. larvaları bitkinin öz dokusuna etmenin sporlarını
taşıdığında, özde de lezyonlar görülebilir.
Ayçiçeğinde siyah gövde lekesi hastalığı %10-30 verim kaybına sebep olabilmektedir.
3. KONUKÇULARI
Ayçiçeği tek konukçusudur.
4. MÜCADELESİ
- Hastalıktan ari tohum kullanılmalı,
- Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli,
- Sık ekimden kaçınılmalı,
- 2-3 yıllık ekim nöbeti yapılmalı,
- Hastalıklı bitkiler imha edilmeli,

EM

4.1. Kültürel Önlemler

- Bitkilerin gövdesinde yara açılmasından kaçınılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

Hastalıkla kimyasal mücadele, tohum ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır.
4.2.1. İlaçlama zamanı

G

Tohum ilaçlamalarında, tohumlar ekim sırasında veya ilacın özelliğine göre daha önceden
ilaçlanabilir.
Yeşil aksam ilaçlamalarına, tarla veya çevresinde yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri
görülür görülmez başlanır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate
alınarak ilaçlamalara devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.

TA

4.2.3.Kullanılacak alet ve makinalar

İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama sabahın erken saatlerinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda ve tüm bitkiyi kaplayacak
şekilde yapılmalıdır.
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AYÇİÇEĞİ (Helianthus annuus L.)
TARLALARINDA YABANCI OTLAR

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar

EM

1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar
Türkçe Adı
Yeşil horozibiği
Kırmızı köklü tilkikuyruğu
Farekulağı
Adi Karapazı
Solak karapazı
Sirken (Şekil 35)
Yatık sirken
Şeytan elması
Bozot (Şekil 41)
Dikenli yabani marul (Şekil 42)
Tıbbi taşkesen otu
Yer fesleğeni
Semizotu (Şekil 68)
Düğün çiçeği (Şekil 51)
Yabani turp
Küçük turp
Kaplan pençesi
Yabani hardal (Şekil 52)
İmam kavuğu
Köpek üzümü (Şekil 58)
Demir dikeni (Şekil 65)
Domuz pıtrağı

Familyası
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Primulaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Solanaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Portulacaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Solanaceae
Zygophyllaceae
Asteraceae

Türkçe Adı
Tilkikuyruğu (Şekil 80)
Yeşil kirpi darı
Yapışkan ot (Şekil 74)
Çatal otu (Şekil 78)
Darıcan (Şekil 76)
Benekli darıcan (Şekil 75)

Familyası
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Türkçe Adı
Köygöçüren (Şekil 90)
Tarla sarmaşığı (Şekil 91)

Familyası
Asteraceae
Convolvulaceae

TA
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Bilimsel Adı
Amaranthus viridis L.
A. retroflexus L. (Şekil 36)
Anagallis arvensis L.
Atriplex patula L
Atriplex laevis C.A. Meyer
Chenopodium album L.
C. vulvaria L.
Datura stramonium L.
Heliotropium europaeum L.
Lactuca serriola L.
Lithospermum officinale L.
Mercurialis annua L.
Portulaca oleracea L.
Ranunculus spp.
Raphanus raphanistrum L.
Rapistrum rugosum (L) All
Erysimum crassipes Fisch&Mey
Sinapis arvensis L.
Senecio vulgaris L.
Solanum nignum L.
Tribulus terrestris L.
Xanthium strumarium L.

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar

Bilimsel Adı
Alopecurus myosuroides Huds.
Setaria viridis (L.) P.B.
S. verticillata (L.) P.B.
Digitaria sanguinalis (L.)Scop.
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.
E.colonum (L.) Link

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar
Bilimsel Adı
Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.
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Euphorbia spp.
Cardaria draba (L.) Desv.
Solanum dulcamara L.
Polygonum convolvulus L.

Sütleğen (Şekil 39)
Yabani tere (Şekil 98)
Odunsu köpek üzümü
Sarmaşık çobandeğneği (Şekil 45)

Euphorbiaceae
Brassicaceae
Solanaceae
Polygonaceae

1.3.2. Çok yıllık dar yapraklılar

1.3.3. Parazit yabancı otlar
Bilimsel Adı
Orobanche cernua Loeffl.
Orobanche cumana Wallr.

Türkçe Adı
Köpek dişi ayrığı (Şekil 102)
Topalak (Şekil 105)
Kamış (Şekil 103)
Kanyaş (Şekil 104)

Familyası
Poaceea
Cyperaceae
Poaceae
Poaceae

EM

Bilimsel Adı
Cynodon dactylon (L.) Pers
Cyperus spp.
Phragmites austrialis(Cav.) Steudel
Sorghum halepense (L.) Pers.

Türkçe Adı
Familyası
Boğumlu canavarotu (Şekil 73) Orobanchaceae
Boğumlu canavarotu (Şekil 73) Orobanchaceae

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ

3. MÜCADELESİ

G

Ayçiçeği tarlalarındaki yabancı otlar, genellikle ayçiçekleri ile aynı zamanda veya sonra
çimlenirler. Kültür bitkileri ile su, ışık ve mineral besin maddelerinden faydalanma
bakımından bir yarışma halindedirler. Yapılan çalışmalar, ayçiçeğinin yabancı otlardan zarar
gördüğü dönemin genellikle ilk 1-1.5 ay içinde olduğunu göstermiştir. Bu dönem içinde
yapılacak mekanik veya kimyasal mücadele ürünü güven altında tutmaktadır. Zamanında
yabancı ot mücadelesi yapılmadığı takdirde ciddi ürün kayıplarına sebep olmaktadır. Yabancı
ot mücadelesi yapılmayan bir tarlada zarar derecesi yabancı ot tür ve yoğunluklarına göre
değişmekle beraber genellikle %15-100 olmaktadır.
3.1. Kültürel Önlemler

TA

- Temiz ve sertifikalı tohum kullanmak, tarlalara yabancı ot bulaşmasını önler.
- Keseksiz ve iyi hazırlanmış bir tohum yatağına ekim yapılması ayçiçeği çıkışını güçlü
kılacağı için yabancı otlarla daha kolay rekabet edilmesini sağlayacaktır.
- Ayçiçeklerinde yabancı ot mücadelesi zamanında ve uygun bir şekilde yapılan toprak
hazırlığı sırasında ortaya çıkan çok yıllık yabancı otların toprakaltı organları toplanarak
tarladan uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. Sürümden sonra gelişen yabancı otlar ise,
kültivatör, tırmık, kazayağı gibi aletlerle toprağın işlenmesi ile yok edilmelidir. Toprağın
zamanında ve tavında sürülerek otlardan temizlenmesi, toprakta suyun ve besin
maddelerinin tutulmasını sağladığı gibi verimin de artmasını olumlu yönde etkiler.
- Tarlaya aynı kültür bitkisinin üst üste ekilmesi toprağın yapısının bozulmasına ve belirli
yabancı ot türlerinin yoğunluk kazanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 4-5 yıllık ekim
nöbeti yapılmalıdır.

3.2. Mekanik Mücadele
Mekanik mücadele yabancı ot mücadelesinde eskiden beri kullanılan pratik bir yöntemdir. Bu
metot tek yıllık yabancı otlara karşı daha etkilidir. Çok yıllıklarda ise yeniden çıkışlar
olacağından, birkaç kez tekrarlanmalıdır. Mekanik mücadele fazla bulaşık olmayan tarlalarda
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ucuz bir mücadele yöntemidir. Zira ayçiçeklerinde 3-4 çift yapraklı devrede tekleme yapılır.
Bu aynı zamanda çapa dönemine rastladığından, tekleme sırasında yabancı otlar da yok edilir.
3.3. Kimyasal Mücadele
3.3.1. İlaçlama zamanı
Herbisit uygulaması, kullanılacak ilaçlara bağlı olarak ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış
sonrası olmak üzere üç şekilde yapılır.

EM

a) Ekim öncesi: Ayçiçeği ekimi için hazırlanmış toprağa ilaç pülverize edildikten sonra
diskaro veya tırmıkla 5-7 cm derinliğe karıştırılır ve daha sonra ekim yapılır.
b) Çıkış öncesi: Ayçiçeği ekiminden sonra 1-2 gün içinde ilaçlama yapılır.

c) Çıkış sonrası: Çıkış sonrası kullanılan herbisitler, yabancı otlar ve ayçiçeği çıktıktan
sonra, genellikle ayçiçeğinin 2-4 yapraklı olduğu erken gelişme döneminde
uygulanmakla birlikte, herbisitin etiket bilgileri dikkate alınmalıdır.
3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya hidrolik tarla
pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır.
3.3.4. İlaçlama tekniği

G

Yabancı ot mücadelesinde istenilen başarıya ulaşabilmek için, belli alana verilen dozun o
alana homojen dağıtılmasına önem verilmelidir. Bunun içinde kullanılacak aletlerin
kalibrasyonu yapılmalıdır.
Çıkış öncesi ilaçlarda, toprak yüzeyine iyi bir film tabakası oluşturacak şekilde yeknesak
atılmalı, ilaçlanan kısımlardan ikinci kez geçilmemelidir. Bir ay süre ile ilaçlanan alanda
herhangi bir toprak işlemi yapılmamalıdır.

TA

İlaçlamalar sırasında hava sakin, yağışsız ve sıcaklık 25°C üstünde olmamalıdır. İlaçlamalar
sırasında toprak yüzeyinin fazla kuru olmamasına dikkat edilmeli, toprak tavında iken
ilaçlama yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği ve
Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67).
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BADEM (Prunus dulcis)
BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar
Türkçe Adı
Kırmızı köklü tilkikuyruğu*
Horoz ibiği
Farekulağı
Sığır dili
Boyacı papatyası
Portakal nergisi
Kangal dikeni
Sirken*
Yabani havuç
Dönbaba*
Sütleğen*
Şahtere
Boynuzlu yoğurt otu*
Turna gagası
Yabani dikenli marul*
Ballıbaba*
Ebegümeci*
Papatya*
Yabani yonca
Yabani nane
Köpek lahanası
Misk soğanı
Gelincik*
Sinirotu
Semizotu*
Yabani turp*
Düğün çiçeği*
Kanarya otu*
İmam kavuğu
Yeşil nakıl
Kuş otu
Tarla akçaçiçeği
Yemlik*
Demir dikeni*
Yabani tırfıl*
Yavşan otu

TA

G

Bilimsel Adı
Amaranthus retroflexus L.
Amaranthus albus L.
Anagallis arvensis L.
Anchusa spp.
Anthemis tinctoria L.
Calendula arvensis L.
Carduus spp.
Chenopodium album L.
Daucus carota L.
Erodium spp.
Euphorbia spp.
Fumaria spp.
Galium tricornutum Dandy
Geranium spp.
Lactuca serriola L.
Lamium amplexicaule L.
Malva sylvestris L.
Matricaria chamomillia
Medicago spp.
Mentha arvensis L.
Mercurialis annua L.
Muscari spp.
Papaver rhoeas L.
Plantago spp.
Portulaca oleracea L.
Raphanus rephanistrum L.
Ranunculus arvensis.
Senecio vernalis Wald. and Kit
Senecio vulgaris L.
Silene colorata Poir.
Stellaria media (L.) Vill.
Thlaspi arvense L.
Tragopogon spp.
Tribulus terrestris L.
Trifolium spp.
Veronica spp.

EM

1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlar
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Familyası
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Primulaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Apiaceae
Geraniaceae
Euphorbiaceae
Papaveraceae
Rubiaceae
Geraniaceae
Asteraceae
Labiatae
Malvaceae
Asteraceae
Fabaceae
Labiatae
Euphorbiaceae
Liliaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Portulacaceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Zygophyllaceae
Fabaceae
Scrophulariaceae
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1.1.2.Tek yıllık dar yapraklı yabancı otlar

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar

Türkçe Adı
Tilki kuyruğu*
Yabani yulaf*
Püsküllü çayır*
Çatal otu*
Darıcan*
Duvar arpası *
Delice türleri *
Tavşan bıyığı*
Kirpi darı
Kalem fetük türleri

Familyası
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

EM

Bilimsel Adı
Alopecurus myosuroides Huds.
Avena fatua L.
Bromus tectorium L..
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinochloa crus-galli L.
Hordeum marinum L.
Lolium spp.
Poa anua L.
Setaria verticiliata (L)P.Beauv
Vulpia spp.

1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar
Bilimsel Adı
Acroptilon repens (L.) DC.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.
Oxalis pes-caprae L.
Verbascum nigrum L.

Türkçe Adı
Kekre
Köygöçüren*
Tarla sarmaşığı*
Güzel ekşi tırfıl
Sığır kuyruğu

Familyası
Asteraceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Oxalidaceae
Scrophulariaceae

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklı yabancı otlar

Türkçe Adı
Adi ayrık*
Köpek dişi ayrığı*
Topalak*
Kanyaş*
At kuyruğu

Familyası
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Equisetaceae

Türkçe Adı
Ökse otu

Familyası
Loranthaceae

G

Bilimsel Adı
Agropyron repens (L.) P.B.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus rotundus L.
Sorghum helepense (L.) Pers.
Equisetum arvense L.
1.3. Parazit yabancı otlar

TA

Bilimsel Adı
Viscum album L.

* Yabancı Ot Resimleri için Bkz.: Zirai Mücadele Teknik Talimatı Cilt VI

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ
Badem bahçelerindeki, yabancı otlar, özellikle fidan döneminde ağacın besin maddeleri ve
suyuna ortak olarak verim kayıplarına ve ürün kalitesinde düşüşe sebep olmaktadır. Ayrıca
zararlı ve hastalık etmenlerine konukçu veya ara konukçu görevi yaparak kültürü yapılan
ürüne dolaylı olarak zarar verebilmektedirler. Yabancı otlar hasadı zorlaştırdığı için işçilik
maliyetini arttırmaktadır.
3. MÜCADELESİ

Badem bahçeleri tesis edilmeden önce ve/veya sonra yabancı otlarla mekanik mücadele
yapılmalıdır. Aynı zamanda bu aşamada birtakım kültürel önlemler alınarak ve fiziksel
yöntemler uygulanarak etkin bir mücadele yapılabilir. Bunlar;
3.1. Kültürel Önlemler
Dışarıdan yabancı ot tohum ya da parçalarının bahçeye girişi önlenmelidir. Bu amaçla;
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- Yabancı otlarla bulaşık alanda kullanılmış olan tüm tarımsal alet ve makinalar badem
bahçelerinde kullanılmadan önce temizlenmeli,
- Kullanılacak çiftlik gübresinin yanmış olmasına dikkat edilmeli,
- Bahçe kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan önce mücadele edilmeli,
- Sulama yapılabiliyorsa sulama suyu ile oluşabilecek bulaşmalar engellenmelidir.
3.2. Mekanik mücadele

EM

-Badem bahçeleri kurulmadan önce, iyi bir toprak işlemesi yapılarak hem toprak
gevşetilmeli ve havalandırılmalı, hem de yabancı otlar yok edilmeli,
-Fidan dikiminden sonra çıkan yabancı otlar ara sürüm yapılarak ve çapalanarak mekanik
olarak yok edilmeli, toprak havalandırılarak fidan köklerinin daha derinlere gitmesine imkan
tanınmalı,
-Daha sonraki yıllarda uygun olduğu durumlarda ilkbahar ve sonbahar ara sürümleri
yapılabilir, yaz ve kışın çıkan yabancı otlar yok edilmeli, ağaç taç izdüşümlerinde kalan
yabancı otlar biçilerek yok edilmeli,
-Hasat öncesi bahçede bulunan yabancı otlar biçilerek tohum bağlaması ve hasadı
zorlaştırması önlenmelidir.
3.3. Fiziksel mücadele
3.3.1 Örtücü bitki;

G

Badem ağaçlarının yetiştirildiği alanlara, bölgeye uygun bir ya da birkaç çeşit örtücü bitki
ekilmeli ve ekilen bu örtücü bitkiler toprak yüzeyini kapatarak o alanda yabancı otların
çıkışını engellemektedir. Örtücü bitki olarak genellikle Fabaceae (baklagil) familyasından
bitkiler tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra Poaceae (buğdaygil) familyasına ait bazı bitkiler de
yetiştirilebilir. Mümkün olduğunca bölgeye uygun, alanı çabuk kaplayıp, yabancı otların
büyümesine ve gelişmesine izin vermeyen bitkiler seçilmelidir.
3.4.Kimyasal mücadele

TA

Ülkemizde ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
Badem Bahçelerinde Görülen Yabancı Ot Türlerinden Bazıları

Şekil 2. Turna gagası

Şekil 1. Sığır kuyruğu
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Şekil 6. Güzel ekşi tırfıl

TA

Şekil 5. Yılan gözü

Şekil 4. Sığır dili

G

Şekil 3. Şahtere

EM
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BADEM DAL KANSERİ
Pseudomonas amygdali Psallidas and Panagopoulos

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pseudomonas amygdali’nin gelişme sıcaklığı minimum 3°C, maksimum 32°C olup termal
ölüm noktası ise 46°C’dir. Bakteri, kışı badem ağacındaki kanser yaralarında ve yaprak
izlerinde geçirmektedir. Hastalık etmeni enfekteli üretim materyalleri ve hasatta kullanılan
sırıklarla yayılır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalığın en önemli belirtisi, yıllık sürgünlerde, dal ve gövdede oluşan kahverengi kanser
yaralarıdır. Ağaçlar erken ilkbaharda henüz dormant dönemde iken, yaprak izlerinin
bulunduğu kabuk kısmında zamanla uzunlamasına bir çatlaktan odun kısmına doğru yayılan
şişkinlikler oluşur. Enfekteli kabuk dokusu parça parça yarılır ve kanserler açılır (Şekil 1). Bu
kanserlerin kenarları kahverengi, kabarık, şişkin ve 0.5-2 cm uzunluğundadır. Gözler
etrafında yayılan kanser yaraları ise gözlerin ölmesine ve ürün azalmasına neden olurlar. Bu
kanser yaraları yıldan yıla büyürler. Hastalığa yakalanmış ağaçlarda gelişme ve yaprak
durumu zayıflar, ağaç zamanla kurur.

©Nursen ÜSTÜN
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©Nursen ÜSTÜN

Şekil 1. Badem dal kanserinin badem dallarında meydana getirdiği kanser
yaraları.

Ülkemizde Badem dal kanseri, özellikle Ege Bölgesinde görülebilmektedir.
3. KONUKÇULARI

Hastalığın konukçusu sadece badem çeşitleridir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalıktan ari fidan kullanılmalıdır.

- Aşı kalemlerinin ve aşı aletlerinin temiz olması gereklidir.
- Hastalık ile bulaşık bahçelerde budama işlemi ağustos-eylül aylarında yapılmalıdır. Budama
aletleri sık sık %3’lük lizol eriyiğine veya %10’luk sodyum hipokloride batırılmalıdır.
Budama artıkları hemen yakılmalıdır.
- Hastalık ile bulaşık bahçelerde hasat sırıkla değil elle yapılmalıdır.
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- Budama yerlerine %5’lik göztaşı eriyiği sürülmeli, göztaşı kuruduktan sonra da aşı macunu
ile kapatılmalıdır.
- Yeni bahçe tesis ederken hastalığa dayanıklı badem çeşitleri dikilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
1. ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %75 oranında döküldüğünde,

EM

2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcuklarının patladığı ve kırmızı uçların görüldüğü
pembe dönemde yapılır.
4.2.2.Kullanılacak ilaçlar ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Ağaçlar, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava akımlı
hidrolik bahçe pülverizatörü ile ilaçlanmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA
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İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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BADEM ET LEKESİ
Polystigma ochraceum (Wahlenb.) Sacc.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Badem et leke hastalığına Polystigma ochraceum fungal etmeni neden olmaktadır. Peritesyum
içinde olgunlaşan askosporlar, uzun, bir hücreli, oval veya eliptik, yüzeyi pürüzsüz, şeffaf
veya şeffafa yakındır. Eşeysiz sporları şişe şeklindeki piknityumlar içinde oluşur. Konidiler
ipliksi, kavisli ve şeffaftır. Etmen kışı, yere dökülen enfekteli yapraklarda stroma halinde
geçirir. Enfekteli yapraklar döküldükten sonra peritesyumlar gelişir ve olgunlaşır. İlkbaharda
askosporların uçuşuyla primer enfeksiyonlar başlar. Askospor çıkış periyodu, kış sonu ve
ilkbahar başlangıç süresince oluşan yağış ve sıcaklığa bağlıdır; çiçeklenmeden hemen önce
başlar ve çekirdek sertleşmesine kadar devam eder.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA
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Hastalık belirtileri sadece yapraklarda görülür. Lezyonlar, küçük, dairesel, eliptik ya da
düzensiz şekilli lekeler olarak başlar sonra daha büyük lekelere dönüşür. Bu lekeler önce sarı
sonra sırasıyla turuncu, kırmızı, kahverengi son olarak da siyaha dönüşür (Şekil 1) ve
kabuksu bir hal alır. Enfekteli yapraklar içe doğru kıvrılabilir. Yaprağın üst yüzeyindeki lekeli
kısım çukur, alt yüzeyi ise kabarık görünür. En son aşama yaprakların erkenden dökülmesidir.
Yaprakların erken dökülmesi sonucu ağaçların fotosentez kapasitesi azalacağından verim
azalır. Hastalık ülkemizde badem yetiştirilen hemen her yerde görülmektedir.

Şekil 1.Badem et leke hastalığının belirtileri (İ. Kurbetli)

3. KONUKÇULARI

Etmenin konukçusu bademdir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel önlemler
- Hastalığın yoğun görüldüğü yerlerde dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.
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- Ağaçlar, hava akımına izin verecek şekilde uygun aralıklarla dikilmeli ve taçlandırılmalıdır.
- Sonbaharda yere dökülen yapraklar toplanarak imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama Zamanı
1. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğünde,

EM

2. ve diğer ilaçlamalar: Hastalık koşullarının devam etmesi durumunda ve kullanılan ilacın
etki süresi göz önünde bulundurularak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar devam
edilir.
4.2.2. Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri ve Dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.3.3. Kullanılacak Alet ve Makineler

İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe
pülverizatörü kullanılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama Tekniği

TA

G

İlaçlama, bitkinin tüm yüzeyinde iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
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BADEMDE PHOMOPSİS KANSERİ
Phomopsis amygdali (Delacr.) Tuset & Portilla

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Bademde Phomopsis Kanseri hastalığına Phomopsis amygdali fungal etmeni neden
olmaktadır. Fungus kışı hastalıklı dokularda miselyum veya piknidyum şeklinde geçirir.
Kanserli alanın yüzeyinde oluşan bu piknidlerden, yağışlı ve nemli havalarda beyaz ve
yapışkan konidiosporlar çıkar. Etmenin alfa (α) (4.9-9.9 x 3.8 μ) ve beta (β) (15.3-23.1 x 1.11.9 μ) formunda iki tip konidiosporu vardır. Bu formların her ikisi birlikte veya bazen sadece
birisi görülebilir.
Hastalık etmeninin sporları yağmur ve budama ekipmanları yardımıyla etrafa yayılır. Bu
sporlar sonbaharda yaprak dökülme yerlerinden, gelişme sezonunda ise meyve ve yaprak
gözleri, meyve kopma noktası gibi doğal açıklıklardan ya da yeni gelişmekte olan sürgünleri
direkt olarak enfekte ederek bitkiye giriş yapar. Ayrıca budamadan kaynaklanan yara yerleri
de etmenin enfeksiyon yaptığı diğer önemli bir noktadır. Konidiosporların çimlenmesi ve
enfeksiyon yapabilmesi için yüksek nem ve 5-36oC (optimum 27-29oC) sıcaklık aralığı
yeterlidir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Hastalığın ilk belirtileri ilkbaharda veya yaz başında görülebilir ve yaz mevsiminin sonlarına
doğru daha belirgin bir hal alır. Yaprak, meyve, sürgün ve dalda belirti gösterebilir.
Yapraktaki belirtiler 3-14 mm çapında düzensiz, kuru kahverengi noktalar şeklindedir.
Sürgünlerde daha tipik belirtiler göstermektedir. Hastalık meyve ağaçları üzerinde yanık
sürgünler şeklinde kendini gösterir. Enfekteli dal ve sürgünler başlangıçta solgunluk gösterir
ve sürgünlerde eliptik uzun, kahverengi ve çökük lekeler ortaya çıkar (Şekil 1 a ve b). Bu
lekeler zamanla sürgün ya da dalı sararak üst kısmın ölmesine ve yanıklık belirtilerinin
oluşmasına neden olur. Etmenin salgıladığı toksin (fusicoccin) nedeniyle kanserli alanın
yukarısındaki tüm bir dal ya da sürgün ölebilir. Phomopsis kanseri bu yönüyle diğer
hastalıklardan ayrılabilir (Şekil 2). Bu durum ağaçta önemli verim kayıplarına neden
olabilmektedir.
Hastalık nemin yüksek olduğu badem üretim alanlarında yaygın olarak görülebilir.
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Şekil 1a ve b: Bademde Phomopsis kanserinin sürgünlerde belirtisi.

Şekil 2 Phomopsis kanserinin
ağaç üzerinde genel görüntüsü.

3.KONUKÇULARI

Hastalığın konukçuları badem, şeftali ve kayısıdır.

TA

4.MÜCADELESİ

4.1.Kültürel Önlemler

- Hastalıklı dal ve sürgünler kesilerek imha edilmelidir.
- Budama sırasında kullanılan alet ve ekipman %10’luk sodyum hipokloritle dezenfekte
edilmelidir.
- Budamada oluşacak yaralar aşı macunuyla kapatılmalıdır.
- Hasta ağaçlardan aşı kalemi alınmamalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama Zamanı

1. ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra yapılır.
2. ve diğer ilaçlamalar: Erken ilkbaharda gözler kabarmadan önce başlanır ve kullanılan
ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar
devam edilir.
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4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

EM

İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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BAĞDA KARABACAK
Cylindrocarpon spp. Campylocarpon spp.,
Cylindrocladiella spp. ve Ilyonectria spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Karabacak hastalığına Cylindrocarpon, Campylocarpon, Cylindrocladiella ve Ilyonectria
cinslerine ait Cylindrocarpon macrodidymum, Cylindrocarpon liriodendri, Cylindrocarpon
pauceptatum,
Campylocarpon
fasiculare,
Campylocarpon
pseudofasciculare,
Cylindrocladiella parva ve Cylindrocladiella peruviana fungal etmenler neden olmaktadır.
Bu etmenlerden her biri tek başına hastalığa neden olabildikleri gibi bir arada da hastalığa
neden olabilirler. Ülkemizde bu etmenlerden Campylocarpon fasciculare, Cylindrocarpon
macrodidymum ve Ilyonectria liriodendri’nin varlığı bilinmektedir.
Özellikle fidanlarda ve 2-10 yaşları arasındaki genç asmalarda görülmektedir.

G

Hastalığa neden olan fungal etmenler toprak kökenlidir, hem patojenik hem de saprofitik
özelliktedirler. Toprakta ve hastalıklı bitki artıklarında makrokonidi ve klamidospor olarak
uzun süre canlılığını sürdürebilirler. Klamidospor nemli topraklarda daha yoğun
bulunmaktadır ve bu nedenle aşırı sulama yapılan topraklarda canlı kalma oranları daha
yüksektir. Etmenlerin en uygun gelişme sıcaklığı 20-25oC arasındadır. Etmenler için uygun
koşullar oluştuğunda, özellikle toprakla temas noktalarında açılan yara yerlerinden sporlar
giriş yaparak bitki dokusunda gelişimlerine devam eder. Hastalık bazen latent halde (belirti
göstermeden) asmada ya da fidanlarda bulunabilmektedir. Sağlıklı gibi görünen fidan ya da
asma dokularından hastalığı izole etmek mümkündür. İletim demetlerinin tıkanmasına neden
olmaktadır. Fırsatçı bir patojendir, bitki dokusu içinde bulunmakta ve bitki strese (su stresi,
sel, yüksek sıcaklıklar, yetersiz drenaj, genç asmalara aşırı yük bindirilmesi, yetersiz bitki
besleme vb. gibi) girdiğinde hastalık belirtileri ortaya çıkmaktadır.
Karabacak hastalığının yayılışında en önemli faktör üretim materyalleri ve topraktır.

TA

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Karabacak hastalığının belirtileri gelişme geriliği ve geriye doğru ölüm şeklinde daha çok
genç asmalarda kendini göstermekle birlikte asma fidanlarında da hastalık görülmektedir.
Genç asmalarda gözlerde uyanmama ve uyanmada gecikmeler, yapraklarda küçülmeler ve
sararmalar, sürgünlerde boğum aralarında kısalmalar ve yaz aylarında bu tip asmalarda ani
kurumalar ile hastalık belirtileri görülür (Şekil 1a-d).
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Şekil 1. Karabacak hastalığının genç asmalardaki belirtileri. (C. M. PROBST,2011)

TA

Hastalıklı genç asmanın köklerinde kararmalar, kök hacminde azalmalar ve toprak yüzeyine
yakın yatay kök gelişimleri görülür. Boyuna kesit alındığında ise iletim demetlerinde
siyahımsı kahverengi renkte nekrozlar ve zamk akıntıları görülmektedir (Şekil 2a-b).

Şekil 2. Karabacak hastalığının genç asmalarda köklerdeki belirtileri.
(C. M. PROBST,2011)

Karabacak hastalığının fidanlardaki belirtisi makroskobik inceleme ile görülmez. Ancak
fidanların köklere yakın kök boğazı kısmından alınan enine ve boyuna kesitlerde, iletim
demetlerinde siyahımsı kahverengi renkte kabuktan öze kadar uzanan nekroz belirtileri
görülür. (Şekil 3a-b).

68

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

EM

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

Şekil 3. Karabacak hastalığının asma fidanlarındaki odun dokusu belirtileri. (D.POYRAZ)

Karabacak hastalığı ülkemizde bağ yetiştiriciliği yapılan alanlarda görülebilmektedir.
3. KONUKÇULARI
Konukçuları arasında asma, çilek, süs bitkileri, kivi, birçok meyve ve orman ağaçları yer
almaktadır.

TA

G

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
- Hastalığa karşı dayanıklı anaç kullanılmalıdır.
- Fidanlıklarda sağlıklı üretim materyali (anaç, çelik, kalem) kullanılmalıdır.
- Hastalık ile bulaşık asmalardan aşı gözü, kalem ve çelik gibi üretim materyalleri
alınmamalıdır.
- Fidanlıklarda fidan topraklarının dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
- Fidanlıklarda aşılama gibi işlemlerde kullanılan aletler %10’luk sodyum hipoklorit ile
dezenfekte edilmelidir.
- Fidanlıklarda kullanılacak çelik, kalem gibi üretim materyallerine koruyucu uygulamalar
yapılmalıdır.
- Hastalık nedeniyle kuruyan asmalar ve hastalıklı asmalar sökülmeli ve imha edilmelidir.
Bu alanlara yeniden dikim, toprağı en az 3 yıl dinlendirdikten sonra yapılmalıdır.
- Budamada, çelik ve kalem gibi üretim materyallerinin alınması sırasında kullanılan alet
ve ekipmanlar %10’luk sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilmelidir.
- Geç dönemde budamalar yapılmalı ve budama yaraları mutlaka aşı macunu vb.
malzemeler ile kapatılmalıdır.
- Budama artıkları bahçeden uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.
- Fidanlıklarda ve genç bağlarda aşırı sulama yapılmamalıdır.
- Salma sulama yapılmamalı, damlama sulama yapılmalıdır.
- Fidanların ve genç asmaların strese girmesi önlenmelidir.
- Yeni tesis edilen asmalarda ilk üç yıl asmada aşırı yük bırakılmamalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
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BAĞDA KAV
Stereum hirsutum (Willd.) Pers., Phellinus igniarius (L.) Quél., Phellinus spp.,
Fomitiporia mediterranea M. Fisch., Fomitiporia spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Kav hastalığına neden olan fungal etmenler Basidiomycota bölümünde yer almaktadır. Söz
konusu hastalığa birden fazla etmen neden olur. Bu etmenlerden her biri tek başına hastalığa
neden olabildikleri gibi bir arada da hastalığa neden olabilirler. Ülkemizde bu etmenlerden
Stereum hirsutum, Phellinus igniarius ve Fomitiporia mediterranea’nın varlığı bilinmektedir.
Özellikle yaşlı asmalarda sorun olan Kav Hastalığı “Black measles, Apoplexy, Esca,
Folletage, White root, Esca proper, Vine decline, Sunstroke” gibi farklı isimlerle de
anılmaktadır.
Hastalığa neden olan fungal etmenler odun dokusunda misel olarak yıl boyunca canlılığını
sürdürebilir. Etmenler için uygun koşullar oluştuğunda etmenler odun dokusunda
gelişimlerine devam eder. Ancak etmenlerin odun dokusu içindeki miselyal gelişimleri
yavaştır, bu nedenle bitkideki belirtileri çok geç ortaya çıkmaktadır. Etmenlerin en uygun
gelişme sıcaklığı 20-30oC arasındadır. Yara paraziti olan bu etmenler bitkiye yara yerlerinden
giriş yaparak odun dokusunda enine ve boyuna yayılabilirler.

G

Hastalığa neden olan etmenler, hastalığın son aşamasında odun dokusu üzerinde nadiren de
olsa basidiocarp oluşturabilir. Basidiosporlar ile hastalığın yayılımı oldukça düşük bir
ihtimaldir. Etmenlerin yayılışında en büyük faktör budamada kullanılan alet ve ekipmanlardır.
Bununla birlikte hastalıklı kök ve bitki artıklarını içeren toprak kümelerinin taşınması yoluyla
da hastalık yayılabilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık, asmanın odun dokusunda etmenlerin ürettikleri enzimlerinin lignini tahrip etmesi ve
böylelikle iletim demetlerinin görevlerinin sekteye uğraması sonucunda yeşil aksamda
solgunluk, gelişme geriliği ve hatta kuruma belirtileri ile ortaya çıkar. Belirtiler asmanın
tamamında veya yalnızca bir kısmında görülebilir.
Hastalığın iki belirti tipi vardır. Birincisinde hastalık kronik seyreder ve yapraklardaki
belirtilerle kendisini belli eder. İkincisinde ise akut bir seyir vardır ve asma aniden ölür. Buna
apoplexy (İnme) adı verilir.
Yaprak ve tanelerdeki belirtilere etmenlerin ürettikleri toksinler neden olmaktadır. En yaygın
ve tipik belirti yapraklarda görülür. Belirtiler çiçeklenmeden sonra, yaz aylarında veya
sonbahar başlangıcında, önce yaşlı yapraklarda, sonra tüm yapraklarda görülebilir.
Yapraklarda damar araları önce sararır, daha sonra kızıl kahverengi renge dönüşür. Damarlar
nispeten yeşil kalır. Bu yapraklar kururlar ve vaktinden önce dökülürler (Şekil 1).
Taneler üzerindeki belirtiler tane bağlama ile olgunlaşma arasındaki herhangi bir zamanda,
tüm salkımda ya da dağınık olarak tanelerin yüzeyinde önce koyu mor noktalar şeklinde
ortaya çıkar. Daha sonra bu lekeler birleşerek tüm taneyi kaplayabilir (Şekil 2).
Kav hastalığının yaprak ve tanelerdeki belirtileri Petri hastalığının belirtileri ile benzerdir.
Ancak odun dokusundaki belirtileri ile farklılığı ortaya çıkar.
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Şekil 1. Kav hastalığının asma yaprağındaki Şekil 2. Kav hastalığının üzüm tanelerindeki
belirtileri (D. Poyraz).
belirtileri (D. Poyraz).

Hastalıklı asmaların gövde ve kalın dallarının enine kesitinde, merkezin çevresinde açık renkli
yumuşak dokulu hastalıklı kısmın, daha koyu renkli sert dokulu bir kuşakla çevrilmiş olduğu
görülür. Yıldan yıla asmanın içi kavlar, kavlama içten dışa doğru olur (Şekil 3).

TA

G

Odun dokusu belirtilerini taşıyan bazı asmalarda çok sıcak yaz aylarında adeta yıldırım
çarpmış gibi yaprakların birden bire solup kuruduğu, genç sürgünlerin bunu izlediği ve
asmanın aniden öldüğü apoplexy (İnme) belirtisi görülebilir (Şekil 4).

Şekil 3. Kav hastalığının asmanın odun Şekil 4. Kav hastalığı nedeniyle asmadaki ani kuruma
dokusu kesitlerindeki belirtileri
belirtisi (D. Poyraz).
(D. Poyraz).

Kav hastalığı ülkemizde bağ yetiştiriciliği yapılan Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu
Anadolu ve Marmara bölgelerindeki bağlarda özellikle yaşlı asmalarda görülmektedir.
Asmanın ölümüne neden olduğu için ekonomik öneme sahiptir.
3. KONUKÇULARI
Konukçuları arasında asma, birçok meyve ve orman ağaçları yer almaktadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Fidanlıklarda sağlıklı üretim materyali (çelik, kalem) kullanılmalıdır.
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- Hastalık ile bulaşık asmalardan aşı gözü, kalem ve çelik gibi üretim materyalleri
alınmamalıdır.
- Fidanlıklarda aşılama gibi işlemlerde kullanılan aletler %10’luk sodyum hipoklorit ile
dezenfekte edilmelidir.
- Sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
- Hastalık nedeniyle kuruyan asmalar sökülmeli ve imha edilmelidir. Bu alanlara yeniden
dikim, toprağı en az 3 yıl dinlendirdikten sonra yapılmalıdır.

EM

- Kav hastalığının bulunduğu bağlarda, hastalığın sağlıklı asmalara bulaşmasını önlenmek
için hastalıkla bulaşık olduğu şüphesi bulunan asmalar işaretlenerek en son budanmalı ve bir
asmadan diğerine geçerken budama alet ve ekipmanları %10’luk sodyum hipoklorit ile
dezenfekte edilmelidir.
- Büyük budama yaraları aşı macunu ve benzeri maddelerle kapatılmalı ve budama artıkları
imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

TA

G

Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
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BAĞDA KURŞUNİ KÜF
Botrytis cinerea Pers.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Fungusun eşeyli formu Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel’dır. Bağlarda sadece eşeysiz
formu görülür.

G

EM

Miselyumu kalın, kahverengi ve bölmelidir. Konidiosporlar 10-12 x 8-10 µm boyutlarında,
kül renkli, tek hücreli elipsoit veya yuvarlağımsı şekildedir. Konidioforlara üzüm salkımı gibi
bağlı olarak bulunurlar. Konidioforlar uzun ve dik bir şekilde dallanmışlardır. Konidioforlar
koyu renkli, uçlara doğru renkler açılmakta olup, ortalama boyları 1-3 mm’dir.
Konidiosporlar optimum 18°C’de çimlenir. Çimlenme için ortamda serbest su bulunması yada
hava orantılı neminin en az %90 olması gerekir. Hastalıkların, zararlıların, dolunun ve
kuşların yol açtığı yara yerleri hastalık etmeni için giriş yollarıdır.
Fungus üç ayrı şekilde kışlar. Bağ kenarlarında yere dökülen hastalıklı taneler üzerinde spor,
miselyum ve sklerot şeklinde; hastalıklı tane sapları üzerinde spor, miselyum şeklinde ve
hastalıklı salkım sapları üzerinde spor ve miselyum şeklinde kışı geçirir. Hastalıklı bitki
artıklarının toprakla temas ettiği noktalarda fungus kolayca kışlayabilmektedir.
Etmenin ilkbaharda gelişmesi mart ayı sonlarında olmaktadır. Hastalıklı bitki artıklarında
gelişen fungus, yüksek sıcaklık istemez. Gelişmesine ilkbahar ve yaz mevsiminde devam
ederek, taneler normal olgunluk devresine gelince ilk enfeksiyonu yapmaktadır. Enfeksiyon
için mutlak su damlasına ihtiyaç vardır. İnkübasyon müddeti 3-5 gün arasında değişmektedir.
Marmara Bölgesinde ilk enfeksiyonlara eylül ayı başlarında rastlanmaktadır. Bilhassa
sonbaharda iyi gelişen fungus, kışa doğru hastalıklı bitki dokuları üzerinde tipik sklerotları
oluşturur. Sklerotlar 2-4x1-3 mm boyutundadır. Önce açık renkli ve yumuşak olan bu
organlar kış aylarında koyu renkli sert bir şekil alır ve fungusun kışlık formunu oluştururlar.

TA

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık, elverişli koşullarda bitkinin tüm yeşil kısımlarında görülebilirse de, daha çok sık
taneli salkımlarda zarar yapar. Tanelerde önce 3-5 mm çapında yuvarlak, pembemsi, kızıla
yakın lekeler halinde görülür. Leke büyüdükçe, rengi de koyulaşır, tane üzerinde homojen bir
şekilde büyür. Parmakla bastırıldığında hastalıklı kabuk, etli kısmından kolayca ayrılır.
Hastalık ilerledikçe salkım ve taneler gri renkte bir küf tabakasıyla kaplanır (Şekil 1). Taneler
çatlar, çok ileri devrede buruşur ve meşinleşmiş gibi bir hal alır. Hastalık, olgunlaşmış
salkımlarda ürün kaybına neden olmaktadır.
Ülkemizde asma yetiştiriciliğinin yapıldığı tüm bölgelerde görülebilir. Özellikle geç hasat
edilen üzüm çeşitlerinde yaygınlık göstermektedir.

73

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

EM

©Mualla ERKAN

Şekil 1. Kurşuni küf’ün salkımlardaki zararı.

3. KONUKÇULARI

Polifag bir fungustur. Asma, çilek, ahududu, böğürtlen, incir, turunçgil meyveleri, soğan,
biber, domates, marul, enginar, erik, fasulye ve başta sardunya, begonya, kaktüs ve yıldız
çiçeği olmak üzere pek çok süs bitkisi konukçularıdır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

Hastalıkla mücadelede kültürel önlemler çok önemli bir yer tutar. Hatta kimyasal mücadele
kadar önemlidir.

G

- Asmalarda güneşlenme ve havalanmayı temin etmek için, iyi bir yeşil budama
yapılmalıdır.
- Hasat geciktirilmemelidir.
- Bağlar hasada yakın dönemde fazla sulanmamalı, aşırı vejetatif gelişmeyi teşvik eden
gübrelemelerden kaçınılmalıdır.
- Salkımlarda yaralanmaya yol açan hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

TA

4.2.1. İlaçlama zamanı

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde;
1. ilaçlama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,
2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son
ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde;
1. ilaçlama: Çiçeklenmeden hemen önce,
2. ilaçlama: Kapalı salkım döneminde,

3. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son
ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (motorlu, otomatik, mekanik), sırt atomizörü, motorlu bahçe
pülverizatörü veya hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

EM

İlaçlamalar havanın çok sıcak olmadığı sabah erken saatlerde veya akşamüzeri yapılmalıdır.
Asmanın iç tarafındaki yaprak ve salkımların ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Yaprakların
özellikle alt yüzeylerinin ilaçla kaplanması sağlanmalıdır.
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BAĞ KÜLLEMESİ
Erysiphe necator (Schw.) Burr.

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Küllemeye neden olan fungus obligat bir parazittir. Miselyumu bölmelidir. Çok bölmeli
konidioforlar üzerinde zincir şeklinde dizilmiş, şeffaf, fıçı biçiminde konidiosporları vardır.
En yaşlı konidiospor, zincirin en sonunda yer alır. Fungusun eşeysiz formu Oidium tuckeri
Berk’dir.
Kışı genel olarak tomurcuk pulları arasında ve çubuklarda miselyum halinde geçiren etmen
tomurcuklar patladıktan sonra aktifleşir. Bazı ekolojilerde ise sonbaharda kleistotesyum da
oluşturur (Şekil 1). Kleistotesyum 84-105 µm çapında, küresel yapıda, koyu kahverenginden,
beyazımsı yeşile kadar değişen renktedir. Her bir kleistotesyum üzerinde uçları kanca
şeklinde içeri kıvrık, 10-30 kadar tutunucuları vardır. İçinde 4-8 adet askospor bulunur.
Hastalık etmeni, özelliği gereği sıcak ve kurak iklim koşullarında her yıl görülür. Optimum
gelişme sıcaklığı 20-27°C’dir. Konidiosporların çimlenmesi 35°C’de durur ve 40°C’de 24
saat içinde ölürler. Konidiyumlar 25°C’de yaklaşık 5 saat içinde çimlenirler ve inkübasyon
süresi 7-14 gündür. Ancak 23-30ºC arasında bu süre 5-6 güne iner.

G

Çimlenmede rol oynayan diğer faktör nemdir. Genellikle gündüzleri sıcak, akşam serin
havalarda hastalık artışı görülür. Akşam saatlerinde nispeten nemli ve güneş ışığından
korunmuş salkımlar üzerinde sporlanan fungus gündüz saatlerinde bu sporlarını
(konidiyumlarını) doğaya salar. Akşam saatlerinde bu konidiyumlar çimlenme fırsatını
bulurlar. Yağmur, konidiyumları yıkar veya miselyumu tahrip ederek hastalık gelişimini
engeller.

TA

Genelde %40-100 orantılı nem konidiyumların çimlenmesi için yeterlidir. Nemin sporulasyon
üzerine olan etkisi çimlenmeden daha önemli görülmektedir. Güneş ışığının az olduğu bulutlu
günler hastalık gelişimini teşvik edicidir. Güneş ışığı altında yalnızca %16 oranında çimlenme
görülürken, gölgeli ışık altında bu oran %47 olarak belirlenmiştir. Hastalık rüzgârla yayılır
(Şekil 1).

Şekil 1. Bağ küllemesi (Erysiphe necator)’nin hayat çemberi (Compendium of Grape Diseases, 1988).
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Külleme hastalığı, omcanın tüm yeşil organlarında (yaprak, sap, sürgün, salkım) görülür.
Yaprakların her iki yüzeyi de her yaşta enfeksiyona duyarlıdır. Konukçu dokusu üzerindeki
miselyumlar, konidioforlar ve konidiosporlar grimsi beyaz tozlu veya pudramsı bir
görünüştedir. Başlangıçta enfekteli yaprakların üst yüzeyinde yağ lekesine benzeyen klorotik
renk açılması şeklinde parlak lekeler görülür. Bu lekeler genellikle zor fark edilir. Hastalıklı
yapraklar kenardan içe doğru kıvrılır, yaşlandıkça kalınlaşır ve gevrekleşir (Şekil 2 a,b).

a

b

@S. Albayrak

@S. Albayrak

Şekil 2. Bağ küllemesinin yapraktaki belirtileri (a,b).

TA

G

Sürgünler yeşilken, enfekteli kısımlar siyaha yakın koyu kahverengi, kışın ise bu lekeler
kırmızımsı kahverengine dönüşür (Şekil 3 a,b).

a

@N. Güngör Savaş

b

@N. Güngör Savaş

Şekil 3. Bağ küllemesinin çubuktaki belirtileri (a, b).

Erken enfeksiyonlarda çiçeklerin meyve bağlaması engellenir. Koruk döneminde hastalığa
yakalanan taneler küçük kalır ve gelişemez. Eğer taneler henüz tam büyüklüğünü almadan
hastalığa yakalanırsa, tane sap doğrultusunda çatlar ve çekirdek görülür (Şekil 4 a,b,c,d).
Taneler genelde %8 oranında şeker ihtiva edinceye kadar, enfeksiyonlara duyarlıdır. Şeker
oranı %15’e ulaşıncaya kadar konidiospor oluşumu devam eder. Ben düşme döneminden
sonra enfeksiyona yakalanmazlar. Renkli çeşitler hastalığa yakalanırsa, renklerini tam
alamazlar. Beyaz çeşitler üzerinde sarımsı kahverenginde, ağ şeklinde lekeler oluşur. Bu
salkımların satış kalitesi düşer. Kurutulduklarında kalite değeri düşer. Şarap aroması iyi
olmaz.
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@N. Güngör Savaş

c

@S. Albayrak

b

@N. Güngör Savaş

d

@Ü. Eser

G

a

Şekil 4. Bağ küllemesinin çiçekteki (a) ve tanedeki belirtileri (b, c, d).

Hastalığın zarar derecesinin saptanması güç olmakla beraber küllemenin yoğun görüldüğü
bazı yörelerde ilaçlama yapılmaması halinde %90’a varan ürün kaybına neden olabilmektedir.
Hastalık ülkemizin hemen her yöresindeki bağ alanlarında görülmektedir.
3. KONUKÇULARI

TA

Konukçusu asmadır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Bağlarda enfekteli çubuklar budanarak imha edilmelidir.
- Bitkinin iç kısımlarına kadar iyi bir hava sirkülâsyonunun ve güneşlenmenin
sağlanması için yeşil budama yapılmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

1. ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde
olduğu dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre,
tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.
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4.2.2 Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (motorlu, otomatik, mekanik), motorlu bahçe pülverizatörü
veya hidrolik bahçe pülverizatörü; toz kükürt için tozlayıcı kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

EM

Asmanın tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanmasına özen gösterilmelidir.

Külleme ilaçlaması mildiyö ilaçlaması ile birlikte yapılacaksa, karışım tablosuna göre
preparatlar karıştırılmalıdır.
Toz kükürt uygulamalarında;

- Kükürt uygulamaları akşam serinliğinde veya sabah çiğ kalktıktan sonra, rüzgârsız havada,
omcaların her tarafını ince bir tabaka oluşturacak şekilde yapılmalıdır.
- Topaklanma yapabilen toz kükürdün iyi dağılımı ve yakma yapmaması için (4 birim
kükürt, 1 birim dolgu) sönmüş toz kireç veya kül dolgu maddesi olarak karıştırılmalıdır
(Sadece %98’lik kükürtler için).

TA

G

- Kükürt uygulamalarının optimal sıcaklık aralığı 25–30°C’dir. Fungisitin 18°C altında
etkisi azalabilmektedir, 30°C’nin üstündeki sıcaklıklarda ise fitotoksisite riski artar.
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BAĞDA PETRİ
Phaeomoniella chlamydospora Crous & W. Gams,
Phaeoacremonium aleophilum W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai
Phaeoacremonium scolyti L. Mostert, Summerb. & Crous, Phaeoacremonium spp.

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Petri hastalığına neden olan fungal etmenler Ascomycota bölümünde yer almaktadır. Söz
konusu hastalığa birden fazla etmen neden olur. Bu etmenlerden her biri tek başına hastalığa
neden olabildikleri gibi bir arada da hastalığa neden olabilirler. Ülkemizde bu etmenlerden
Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum ve P. scolyti’nin varlığı
bilinmektedir.

G

Özellikle genç bağlarda kendisini gösteren Petri hastalığı “Young Esca, Young vine decline,
Black goo disease, Slow dieback, Brown wood streaking” gibi farklı isimlerle de
anılmaktadır.
Hastalığa neden olan fungal etmenler odun dokusunda misel ve spor olarak yıl boyunca
canlılığını sürdürebilir. Etmenler için uygun koşullar oluştuğunda etmenler odun dokusunda
gelişimlerine devam eder. Etmenlerin en uygun gelişme sıcaklığı 20-30oC arasındadır.
Petri hastalığının yayılışında en önemli faktör üretim materyalleridir. Hastalık aynı zamanda,
etmenlerin sporları ile yayılır. Sporlar yağmur damlacıkları, rüzgar, böcekler ve kuşlar ile
taşınarak budama yaralarından giriş yapabilir ve odun dokusunda enine ve boyuna
yayılabilirler. Budamada ve aşılamada kullanılan aletler de yayılmada önemli rol
almaktadırlar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Petri hastalığının belirtileri gelişme geriliği ve geriye doğru ölüm şeklinde daha çok genç
asmalarda kendini göstermekle birlikte asma fidanlarında da hastalık görülmektedir.

TA

Yaprak ve tanelerdeki belirtiler Kav hastalığındaki belirtilere benzemektedir. Petri
hastalığının yaprak belirtileri asma fidanları ve genç asmalarda her zaman ortaya
çıkmayabilir. Yapraklarda damar araları önce sararır, daha sonra kızıl kahverengi renge
dönüşür. Damarlar nispeten yeşil kalır. Bu yapraklar kurur ve vaktinden önce dökülür (Şekil
1). Tanedeki belirtiler salkımın tamamında ya da dağınık olarak tanenin yüzeyinde önce koyu
mor noktalar şeklinde ortaya çıkar. Daha sonra bu lekeler birleşerek tüm taneyi kaplayabilir
(Şekil 2).
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Şekil 1. Petri hastalığının asma Şekil 2. Petri hastalığının üzüm
yaprağındaki belirtileri (D. Poyraz).
tanelerindeki belirtileri (D. Poyraz).

TA

G

Hastalığın odun dokusundaki belirtiler, ksilem borularının tıkanması sonucu ortaya
çıkmaktadır. Hastalıklı doku enine kesildiğinde bu kısımlar siyah noktacıklar şeklinde
görülmekte ve birkaç dakika içinde meydana çıkan boncuk şeklinde koyu amber-siyah renkli
zamk akıntısı dikkati çekmektedir. Boyuna kesitler alındığında ise tıkanan ksilem boruları
çizgiler halinde siyah nekrozlar olarak görülmektedir (Şekil 3-4).

Şekil 3. Petri hastalığının asma fidanındaki odun
dokusu belirtileri (D. Poyraz).

Şekil 4. Petri hastalığının genç
asmanın odun dokusundaki
belirtileri (D. Poyraz).

Petri hastalığı ülkemizde bağ yetiştiriciliği yapılan Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgesindeki
bağlarda görülebilmektedir.
3. KONUKÇULARI
Konukçuları arasında asma, birçok meyve ve orman ağaçları yer almaktadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Fidanlıklarda sağlıklı üretim materyali (çelik, kalem) kullanılmalıdır.
- Hastalık ile bulaşık asmalardan aşı gözü, kalem ve çelik gibi üretim materyalleri
alınmamalıdır.
- Fidanlıklarda aşılama gibi işlemlerde kullanılan aletler %10’luk sodyum hipoklorit ile
dezenfekte edilmelidir.
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- Sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
- Hastalık nedeniyle kuruyan asmalar sökülmeli ve imha edilmelidir. Bu alanlara yeniden
dikim, toprağı en az 3 yıl dinlendirdikten sonra yapılmalıdır.
- Petri hastalığının bulunduğu bağlarda, hastalığın sağlıklı asmalara bulaşmasını önlenmek
için hastalıkla bulaşık olduğu şüphesi bulunan asmalar işaretlenerek en son budanmalı ve
bir asmadan diğerine geçerken budama alet ve ekipmanları %10’luk sodyum hipoklorit ile
dezenfekte edilmelidir.

4.2. Kimyasal Mücadele

EM

- Budamadan hemen sonra hastalık etmeninin girişini engelleyecek koruyucu uygulamalar
yapılmalı, büyük budama yaraları aşı macunu ve benzeri maddelerle kapatılmalı ve
budama artıkları imha edilmelidir.

TA

G

Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
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BAĞDA SARILIK TİPİ FİTOPLAZMALAR

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

EM

Asmada sarılık tipi hastalıklara neden olan fitoplazmalar tek hücreli, hücre çeperi olmayan,
konukçusu dışında yaşayamayan ve suni besi yerinde kültüre alınamayan prokaryotik
etmenlerdir. Bitkilerin sadece floem iletim dokusunda bulunur ve bitki bünyesinde düzensiz
dağılım gösterirler. Enfekteli bitkiden başka bitkiye taşınmaları floem özsuyu ile beslenen
vektör böcekler aracılığıyla gerçekleşir Asmada ekonomik olarak en önemli fitoplazmalar
Flavescence doree (FD) hastalığına neden olan Candidatus Phytoplasma vitis ile Bois noir
(BN) hastalığına neden olan Candidatus Phytoplasma solani’dir.
FD fitoplazmasının ana vektörü Scaphoideus titanus (Şekil 1)’dur. S. titanus yılda bir döl
vermekte, yumurta olarak kışlamakta ve asmada yaşam döngüsünü tamamlamaktadır. Larva
dönemleri ve erginler fitoplazmayı bünyelerine alabilirler, ancak erkek bireyler hastalığın
taşınmasında dişi bireylere göre çok daha etkindir. Hastalığın taşınması vektör böceğin
yaşamı boyunca gerçekleşebilir. Ancak fitoplazma erginden yumurtaya geçmez. Bu
fitoplazma Dictyophara europaea, Orienthus ishidae, Phlogotettix cyclops, Psylla alni ve
Oncopsis alni böcek türlerinin bünyelerinde de bulunabilmektedir. D.europaea vektörü, FD
fitoplazmasını Clematis vitalba bitkisinden asma bitkisine taşıyabilmektedir.
BN fitoplazmasının vektörleri Hyalesthes obsoletus, Reptalus panzeri, R. quinquecostatus
gibi emici böceklerdir, ancak en önemli vektörü H. obsoletus’ (Şekil 2)’ tur. H. obsoletus
farklı yabani bitkiler ile yabancı otlarda, özellikle de fitoplazmanın tespit edildiği Convolvulus
arvensis’ de beslenmekte, asmayı ise nadiren besin olarak tercih etmektedir. Asmayı tercih
etmediğinden asmadan asmaya taşıma nadiren gerçekleşmektedir. BN hastalığına neden olan
Ca. P. solani aynı zamanda patates, domates, biber ve patlıcan gibi diğer Solanaceae familyası
bitkilerinde de stolbur hastalığına neden olmaktadır.
Etmenlerin yayılması vektör böcekler ve enfekteli çoğaltım materyali ile gerçekleşir. Belirti
göstermeyen çelikler (veya benzeri üretim materyali) üzerinde gerek fitoplazmaların kendisi
gerekse vektörlerin yumurtaları bulunabilir.

Şekil
1.
Flavescence
doree
fitoplazmasının vektörü Scaphoideus
titanus ergini
(http://www.chem.bg.ac.rs/~mario/sc
aphoideus/S_titanus/Imago-1.jpg).

Şekil 2. Bois noir fitoplazmasının vektörü
Hyalesthes obsoletus ergini
(http://gallery.kunzweb.net/main.php?g2_vie
w=core.DownloadItem&g2_itemId=43314&
g2_serialNumber=3).
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

EM

Asma sarılık tipi fitoplazmaların belirtilerini birbirinden gözle ayırt etmek zordur. Bu
etmenler bitkilerin sürgünlerinde, yapraklarında, çiçek ve meyvelerinde belirti oluşturur.
Belirtiler çeşide, iklim koşullarına ve bitkinin yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Enfekteli bitkilerin sürgünleri odunlaşamaz, zayıf, esnek (lastik gibi) ve aşağı doğru sarkık
olur, sonradan bu sürgünler kırılganlaşır, kış döneminde ise odunlaşamayan sürgün ve dallar
siyahlaşır ve ölür. Enfekteli sürgünlerin yapraklarında renk bozukluğu ve yaprak kenarlarında
aşağı doğru kıvrılma görülür. Bu yaprakların ana damarları ve ayaları renkli üzüm çeşitlerinde
kızarır (Şekil 3), beyaz üzüm çeşitlerinde ise sararır (Şekil 4). Erken vejetasyon döneminde
enfekte olan asmalarda meyve tutumu azalır, çiçekler kuruyup düşer. Geç enfeksiyonlarda
çiçek demetleri kahverengileşir ve büzüşür, çiçek sapları ise kurur. Bazı çeşitlerin meyveleri
hafif bir dokunuşla dökülür.
Asma sarılık tipi fitoplazmalar, Asmalarda sararmalara neden olan virüs hastalıkları, odun
dokusu hastalıkları ve besin elementi dengesizlikleri belirtileri ile makroskobik olarak
karışabilir.

TA

Şekil 3. Asma sarılık tipi fitoplazmaların renkli üzüm çeşitlerinde oluşturduğu kızarma belirtileri
(N. Üstün).

Şekil 4. Asma sarılık tipi
fitoplazmaların beyaz üzüm
çeşitlerinde oluşturduğu sararma
belirtileri (A. Kaya).
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3. KONUKÇULARI

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

EM

Sarılık tipi fitoplazmalardan FD’nin konukçuları asma (Vitis vinifera) ve yabani asmalardan
V. riparia’dır. Ayrıca Clematis vitalba (yaban sarmaşığı), Alnus glutinosa (Adi kızılağaç) ve
Ailanthus altissima (Kokar ağaç) bitkileri de konukçuları arasında yer alır.
BN fitoplazmasının konukçuları arasında ise asmanın yanı sıra patates, domates, biber, tütün,
havuç, pırasa, soğan ve ayçiçeği gibi bitkiler ile tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis), çit
sarmaşığı (Calystegia sepium), köpek üzümü (Solanum nigrum), devetabanı (Tussilago
farfara), ısırgan (Urtica dioica) gibi yabancı otlar da bulunmaktadır.

- Sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır.
- Enfekteli bitkilerden aşı gözü, kalem, çelikgibi çoğaltım materyalleri alınmamalıdır.
- Hastalığa tolerant bitkilerden alınan aşı gözü, kalem ve çelik kullanılmalıdır.
- Bahçede dengeli bir gübreleme programı uygulanmalıdır.
- Hasta omcalar imha edilmelidir.
- Vektörlerle mücadele edilmelidir.
- Yabancı otlarla mücadele edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

TA

G

Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
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BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA
Pseudomonas syringae pv. syringae (vanHall) Young et. al.
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young et al.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığına Pseudomonas syringae pv. syringae ve
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum etmenleri neden olmaktadır.
Her iki etmen de 1-35oC sıcaklık aralığında gelişebilir, ancak optimum gelişme sıcaklığı P. s.
pv. syringae için 28-30°C, P. s. pv. morsprunorum için ise 25°C ‘dir.
Hastalık etmenleri gözlerden, çatlaklardan, yaralardan ve budama yerlerinden bitkiye girer ve
kışı kanserlerin kenarlarındaki kabuk dokusunda, sağlıklı gözlerde ve bitki içinde sistemik
olarak iletim demetlerinde geçirir. Ayrıca, bakteri belirti göstermeden yapraklar ve çiçeklerin
yüzeyinde, yazın bahçede bulunan yabancı otlar veya diğer bitkilerin üzerinde epifitik olarak
canlılığını devam ettirebilir.
İnce dallarda ve genç sürgünlerde enfeksiyon, genellikle yaprak dökümü sırasında ve kış
aylarında meydana gelir. Bakteriler dallara göz diplerinden, budama yerlerinden ve yaprak
izlerinden girer. Bakteri hücreler arasında hareket ederek kabuk ve iletim demetlerine kadar
ilerleyebilir.

G

Ana dal ve gövdede soğuk kış döneminde kanser gelişimi yavaş olup, ilkbaharda kanser
oluşumu hızla ilerler. Bakteri ilkbaharda kanserlerde çoğalmaya başlar ve yağmurla çiçeklere
ve yapraklara yayılır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık belirtileri gözler, çiçekler, yapraklar, meyveler, genç sürgünler, dallar ve ağacın
gövdesinde görülür.

TA

Enfekteli yaprak ve çiçek gözleri ilkbaharda açılamaz. Bu gözlerin dip kısımlarında küçük
kanserler oluşur. Bu gözlerden açılan olursa da yaz başlarında buradan çıkan yapraklar
solgunlaşır ve kurur. Uygun koşullarda çiçekte de enfeksiyonlar görülebilir. Hastalığa
yakalanan çiçekler solar, kahverengi renk alır ve dalda asılı kalır (Şekil 1 a, b, c).
Özellikle kayısı, erik ve kirazda, yapraklarda küçük, yuvarlak veya şekilsiz, başlangıçta soluk
yeşil yağ lekesi görünümünde, daha sonradan kahverengi renk alan sarı haleli lekeler oluşur
(Şekil 1 d). Bu lekeler ilerleyen dönemde kurur ve dökülür. Yapraklar saçma ile delinmiş gibi
bir görünüm alır ve bu belirtiler Yaprakdelen hastalığının belirtilerini andırır (Şekil 1e).
Kanserli dalların uç kısımlarındaki yapraklar, ilkbahar sonları ve yaz aylarında solarak
ölebilir.
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e

Şekil 1. Pseudomonas syringae pv. syringae’nın çiçek (a, b, c) ve yaprak belirtileri (d, e). (N.Üstün)

TA

Kayısı meyvesinin çağla döneminde, yüzeysel ve meyvenin iriliğine göre 1-3 cm çapında
lekeler oluşur. Bu lekeler başlangıçta yeşil yağlı görünümde olup, yaşlandıkça koyulaşır.
Kiraz meyvesinde ise küçük, kahverengi-siyah, hafifçe çökük lekeler oluşabilir. Lekelerin
içinde zamk akıntısı görülebilir (Şekil 2).

Şekil 2. Pseudomonas syringae pv. syringae’nın kiraz meyvelerindeki
zarar şekli (N.Üstün)

İnce dallar ve genç sürgünlerde, başlangıçta kabuk üzerinde kahverengi, küçük, çökük lekeler
görülür. Bunlar enine ve boyuna büyümeye devam eder. Renkleri koyulaşır, lekeler ilerleyen
dönemde sürgünü çepeçevre sarar ve sürgün kurur (Şekil 3 a, b). Kayısıda hastalık 1-2 yıllık
sürgünlerde daha çok zarar yapar. Mayıs-haziran aylarında hasta sürgünlerde geriye doğru
ölüm başlar. Geriye doğru ölümün 2-3 yıl devam etmesi halinde ağaçlar çalılaşır ve ürün hızla
azalır, 5-6 yıl sonra ağaçlar tamamen kurur.
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EM

Ana dallar ve gövde üzerinde oluşan kanserli dokuların yüzeyi ıslak ve güneş yanığı
görünümündedir. 1-2 yıl sonra bunların ilkbaharda sızıntı şeklinde zamk akıntısı oluşturduğu
görülür (Şekil 3 c, d).

a

c

G

b

d

TA

Şekil 3. Pseudomonas syringae pv. syringae’nın genç sürgünde (a, b), gövdede (c)
ve kabuk altında (d) meydana getirdiği zararlar.(a,b: N.Üstün, c:
A.Karahan, d: N.Tunalı )

Ülkemizde P. s. pv. syringae, tüm bölgelerimizde; P. s. pv. morsprunorum ise özellikle
Marmara ve Ege Bölgelerinde görülebilmektedir.
3. KONUKÇULARI
P. s. pv. syringae geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Başta kiraz ve kayısı olmak üzere
şeftali, erik gibi 80 kadar sert çekirdekli meyve türünde ve bunun yanında turunçgiller, armut,
badem, ceviz, gül, leylak, zakkum, karakavak, dişbudak, meşe, söğüt gibi çeşitli bitkilerde ve
pek çok otsu bitki türünde zarar yapmaktadır.
P. s. pv. morsprunorum ise kiraz, erik ve bademde zarar oluşturmaktadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Fidan üretiminde sağlıklı çöğür ve gözler kullanılmalıdır.
- Bahçelerde don zararına karşı önlemler alınmalıdır.
- Ağır enfekteli ağaçlar sökülüp yakılmalıdır.
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- Ağaçlar üzerindeki kurumuş veya belirti bulunan dallar ve gövde üzerinde bulunan
kanserler, sonbaharda ilaçlamadan önce, enfekteli kısmın 30-60 cm altından kesilerek
yakılmalıdır.
- Budamada kullanılan aletler her seferinde %10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu)
daldırılarak dezenfekte edilmelidir.
- Bahçede yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

4.2. Kimyasal Mücadele
1. ilaçlama: Sonbaharda yaprakların %75’i döküldüğünde,
2. ilaçlama: İlkbaharda gözler uyanmadan önce yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Ağaçlar hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava akımlı
hidrolik bahçe pülverizatörü ile ilaçlanmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama, ağaçların her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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BAKTERİYEL SOLGUNLUK VE PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchii et al.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ralstonia solanacearum 0.5-07 x 1.5-2.5 µm boyutlarında, polar kamçılı, Gram-negatif bir
bakteridir.

EM

Ralstonia solanacearum’un 5 adet biovar ve 5 ırkı vardır. Bunlardan en önemlisi patateste
kahverengi çürüklüğe neden olan Biovar 2 (ırk 3)’dir. Biovar 2, Avrupa ve ülkemiz gibi
nispeten soğuk iklime sahip bölgelere adapte olmuştur ve patatesin yanı sıra domates gibi
diğer Solanaceae familyasına ait bitkilerde de zarar oluşturabilir. Biovar 2, patates yumruları
ile de taşınabilme özelliğine sahiptir. Ancak diğer konukçuların tohumları ile taşınabildiğine
ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Hastalık etmeni genellikle toprak kaynaklıdır. Kökler yoluyla enfeksiyonu gerçekleştirir.
Sistemik olarak ksilem dokuları içinde ilerler ve solgunluğa neden olur. Patateste kahverengi
çürüklük hastalığının yayılmasında latent enfeksiyonlar (belirti vermeden hastalık etmeninin
yumru içinde bulunması) çok önemlidir. Latent olarak enfekteli tohumluk patateslerin bir
bölgeden diğerine ya da bir ülkeden diğerine nakliyle hastalık yayılır.

G

Etmenin yayılmasında ayrıca yüzey suları (akarsu, sulama kanalı) önemli rol oynar. Bunların
yanı sıra köpek üzümü (Solanum nigrum), odunsu köpek üzümü (Solanum dulcamara),
semizotu (Portulaca oleraceae), büyük ısırgan (Urtica dioica), sirken (Chenopodium album)
gibi yabancı otlar hastalığın bir mevsimden diğerine geçişinde ve yayılmasında etkin bir role
sahiptir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık etmeni patateste, yeşil aksam ve yumruda olmak üzere iki farklı tipte belirti
oluşturur.

TA

Patatesin yeşil aksamındaki ilk belirtiler, sıcak günlerde dalların uçlarındaki yapraklarda
meydana gelen solgunluktur (Şekil 1). Başlangıçta bu solgunluk geceleri düzelir. Ancak
solgunluk hızla ilerler, geri dönüşümsüz bir hal alır; susuzluktan dolayı oluşan solgunluktan
farkı gece serinliğinde kaybolmamasıdır ve sonuçta bitkinin ölümüne yol açar. Solgunluğun
ilk dönemlerinde yapraklar yeşil kalır, daha sonra yapraklarda sararma ve kahverengi
nekrozlar oluşur. Kök boğazının hemen üzerindeki bölgede ise çizgi şeklinde
kahverengileşme görülür. Bu tür bitkiler enine kesildiğinde veya kırıldığında iletim
dokusunun kahverengi renkte olduğu ve kesilen yüzeyden kendiliğinden veya sıkılınca beyaz,
sümüksü bir bakteriyel akıntı çıktığı gözlenebilir (Şekil 2). Kesilen sap, su içerisine dikey
olarak yerleştirildiğinde iplikçik şeklindeki bakteriyel akıntının iletim demetlerinden suyun
içine geçtiği görülür.
Hastalığın gelişme evresine bağlı olarak yumru belirtileri dışarıdan görülmeyebilir. Yumru
belirtileri, Halka çürüklüğü hastalığı (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) ile
karıştırılabilir. Ancak Kahverengi çürüklük hastalığı yumruların gözlerinden ve gövdeye olan
bağlantı kısmından bakteriyel damlacıkların çıkmasıyla ayırt edilebilir. Bu bakteriyel akıntı
kuruyunca toprak parçaları gözlere yapışık olarak kalır (Şekil 3). Bu tür yumrular, stolona
bağlandığı noktalara yakın kısımlarından enine ya da stolon ucundan uzunlamasına
kesildiğinde, eğer enfeksiyonun erken devresi ise iletim demeti halkasında saman sarısı açık
kahverengi renk değişikliği gözlenir. Enfeksiyonun ileri dönemlerinde ise yumru iletim
demetlerinde nekroz ve kahverengileşme görülür (Şekil 4). Yumrular kesildikten birkaç
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dakika sonra iletim demetlerinden açık krem rengi sütümsü bir bakteriyel akıntı (ooze) çıkar
(Şekil 5). Bu akıntı, Kahverengi çürüklük hastalığı ile bulaşık yumrular kesildiğinde birkaç
dakika içinde iletim demetlerinden kendiliğinden çıkar, Halka çürüklüğü hastalığında ise daha
sarımsı olan bakteriyel akıntının iletim demetlerinden çıkması için yumrunun sıkılması
gerekir.

EM

Toprak sıcaklığı 25oC’yi aştığında ya da toprakta çok yüksek bir inokulum seviyesi
olduğunda patates tarlalarındaki yabancı otlarda solgunluk belirtileri görülebilir. Genellikle
toprakta yüksek inokulum yoğunluğu olduğunda hastalıklı patates bitkilerine bitişik olan
yetişen S. nigrum’da solgunluk oluşabilir. Suyun içinde yetişen solgunluk göstermeyen S.
dulcamara gibi bitkilerin ise su altındaki parçaları veya dibe yakın yerden sapları enlemesine
kesildiğinde iletim demeti dokularında açık kahverengi renk değişikliği oluştuğu görülebilir.

TA

G

Şekil 1. Patateste yeşil aksamda solgunluk Şekil 2. Patateste iletim demetlerinde
belirtisi (N. Üstün).
kahverengi renk değişikliği (N. Üstün).

Şekil 3. Yumru gözlerinden çıkan bakteriyel Şekil 4. İletim demetlerinde sarı kahverengi
akıntı (N. Üstün).
renk değişikliği (A. Karahan).
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Şekil 5. İletim demetlerinden çıkan bakteriyel Şekil 6. Domateste yeşil aksamda solgunluk
akıntı (Ş. Altundağ).
belirtileri (N. Üstün).

G

Şekil 7. Domateste iletim demetlerinde Şekil 8. Domates gövdesinden suyun içine akan
kahverengi renk değişikliği ve fazla sayıda yan iplikçik şeklindeki bakteriyel akıntı
(A. O. Kılınç).
kök oluşumu (N. Üstün).

Etmenin latent yaşama özelliğinden dolayı sağlıklı görünen bitkilerden hastalıklı yumrular
oluşabilir.

TA

Domateste ise hastalık belirtileri yeşil aksamda görülür. Yeşil aksamda başlangıçta günün
sıcak saatlerinde dalların ucunda yer alan yapraklarda solgunluk gözlenir (Şekil 6). Bu
solgunluk eğer çevre koşulları etmenin gelişmesi için uygunsa hızla ilerler. Etmen için daha
az uygun koşullarda bu solgunluk yavaş ilerler, bitkide cüceleşme görülebilir ve gövdede çok
sayıda yan kök oluşur (Şekil 7).
Hastalık belirtileri gösteren bitkilerin gövdeleri ortadan ikiye kesildiğinde iletim demetlerinde
kahverengi renk değişikliği gözlenir. Bu şekildeki domates gövdesi kesilip bir süre su
içerisinde bekletilirse sarımsı beyaz bakteriyel akıntının suya doğru aktığı görülebilir (Şekil
8).
Bu hastalık etmenine karşı uygulanabilecek etkin bir mücadele metodunun bulunmaması,
domateste fide ve patateste tohumluk yumru ile taşınabilmesi ve tohumluk üretiminde
toleransının sıfır olması nedeniyle önemli bir karantina organizmasıdır.
Ülkemizde patates ve domates yetiştirilen alanlarda sınırlı bir dağılım gösterir.
3. KONUKÇULARI
Hastalık etmeni 50’den fazla familyaya ait birkaç yüz bitki türünde hastalık oluşturabilir. En
önemli konukçularından birisi patatestir. Patates dışında domates, tütün, biber, patlıcan,
pamuk, yer fıstığı, muz, sardunya başta olmak üzere köpek üzümü (Solanum nigrum), odunsu
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köpek üzümü (S. dulcamara), semizotu (Portulaca oleraceae), büyük ısırgan (Urtica dioica),
sirken (Chenopodium album) gibi yabancı otlar da konukçuları arasındadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Karantina Önlemleri

4.2. Kültürel Önlemler

EM

Bu hastalığın yeri ve yayılış alanlarının tespiti, mücadelesi ve yayılmasının engellenmesine
ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından 24.09.2011 tarih ve 28064 sayı ile Resmi Gazete’de
“Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile
Mücadele Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Hastalığın bulaştığı alanlarda bu yönetmelik
esaslarına göre tedbirler alınmalıdır.
- Hastalık yumru ile taşındığından hastalığın görüldüğü üretim alanlarından tohumluk
alınmamalı, hastalıktan ari, sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
- Test edilmiş mini yumru veya mikro üretim tekniği ile üretilmiş bitkiler kullanılmalıdır.
- Hastalık etmeniyle bulaşık olmayan topraklarda üretim yapılmalıdır.

- Yüzey suları hastalığın yayılmasında etkin rol oynadığı için yer altı suları tercih
edilmelidir.
- Patates yumruları kesilmeden dikilmelidir.
- Hastalığın görüldüğü tarlalarda 5 yıl süreyle nadas veya 3 yıl nadas daha sonra 2 yıl
süreyle konukçusu olmayan bitkilerin (hububat gibi) ekimi yapılmalıdır.

G

- Hastalıkla bulaşık olduğu tespit edilen üretim yerlerinde yetişen bitkisel materyal çöp
fırınında yakılarak veya organizmanın yaşama riski olmayan yerlerde sıcak uygulaması
sonrası hayvan yemi olarak kullanılarak veya tarımsal alanlara sızıntı riski olmayan veya
tarımsal alanların sulanmasında kullanılan su kaynakları ile temas etmeyecek yerlerde
derin şekilde gömülerek imha edilmelidir.
- Sulama kanallarının kenarlarında yetişen S. dulcamara gibi yabancı otlar imha
edilmelidir.

TA

- Tarlada bulunan yabancı otlar (özellikle semizotu, köpek üzümü gibi) ve bir önceki
yıldan kalan yumrulardan kendiliğinden çıkış yapan patates bitkileriyle mücadele
edilmelidir.

- Hastalık etmeni ile kök ur nematodları arasındaki sinerjistik ilişkiden dolayı nematodlarla
mücadele edilmelidir.
- Üretimde kullanılan tüm makine, alet ve depolama alanları temizliğe tabi tutulmalı ve
uygun bir dezenfektan ile muamele edilmelidir.

4.3. Kimyasal Mücadele

Bu hastalığa karşı etkin bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
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BEZELYEDE ANTRAKNOZ
Mycosphaerella pinodes (=Ascochyta pinodes)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Bezelyede antraknoz hastalığı, Ascochyta türleri tarafından meydana getirilir. Hastalıktan
sorumlu 3 tür bulunmaktadır. Bunlar Ascochyta pinodes (Berk and Blox) (Jones), Ascochyta
pisi (Lib). ve Ascochyta pinodella (Jones) dır. Tüm dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak
bulunan tür ise Ascochyta pinodes (Eşeyli formu Mycosphaerella pinodes ) dır. Ascochyta
pinodes toprakta saprofit olarak yaşayabilen, tohum ve hastalıklı bitki artıkları ile taşınabilen
ve bezelyenin tüm toprak üstü organlarında hastalık yapabilen bir fungustur. Yine
Mycosphaerella pinodes, toprakta ve bitki kalıntıları üzerinde sklerot ve klamidospor gibi
yapılar oluşturarak kışı geçirebilmektedir. Etmenin kısa mesafelerde taşınıp epidemi
oluşturmasında piknidiosporlar önemliyken, eşeyli sporları olan askosporlar ise yeni
patotiplerin oluşmasında ve uzak mesafelere taşınmasına aracılık etmektedir. Hastalığın
epidemik karekter kazanmasında nem ve sıcaklık oldukça önemlidir. Optimum enfeksiyon
koşulları, %90’nın üzerindeki nem ve 15-20°C sıcaklıktır. Enfeksiyonun oluşabilmesi için bu
koşulların 1-2 gün sürmesi ve yaprak ıslaklığının en az 2 saat süre ile devam etmesi
gerekmektedir. Sağanak yağışlar ve rüzgâr hastalığın epidemi yapmasında önemlidir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Etmen, bezelyenin toprak üstü tüm organlarında hastalık belirtileri oluşturmaktadır. Aynı
zamanda çıkış öncesinde tohum çürüklüğü ve çıkış sonrasında ise fide kök boğazı
çürüklüğüne de neden olabilmektedir. Hastalığın belirtileri, yapraklarda başlangıçta ıslak
görünümlü lekeler halindedir. Daha sonra bu alanlar siyahımsı morumsu şekilsiz küçük
lekelere dönüşür (Şekil 1). Çevre koşulları hastalığın gelişmesi için uygun olduğunda bu
lekeler genişleyerek birleşip yanıklık görüntüsü meydana getirir ve bu yapraklar bitkide asılı
kalırlar. Belirtiler daha çok bitkinin alt kısımlarında yaygın olarak görülür. Bitkinin sap
kısmındaki belirtiler yapraklarda olduğu gibi ıslak görünümlü lekeler şeklinde başlar. Daha
sonra kiremit kırmızımsı siyah renge döner. Belirtilerin ilerleyişi bitkinin boyuna doğrudur.
Bu belirtiler hastalığın ileri aşamalarında genişlik olarak da artar ve sapı çepe çevre sarar
(Şekil 2). Bitkinin sapı bu noktadan kırılır. Etmenin kapsüllerdeki belirtisi ise yine benzer
renkte çökük, yuvarlak veya oval lekeler şeklinde, genellikle 0.5-1 cm çapında bir görünüm
alır. Daha sonra bu belirtiler hastalığın şiddetine bağlı olarak genişleyip kapsüllerin büyük bir
kısmını kaplayabilir (Şekil 3). Şiddetli enfeksiyonlarda bitkinin üst kısımlarında da (yaprak,
dal ve kapsüller) hastalık belirtileri görülebilir (Şekil 4). Hastalık, bezelye tarımı yapılan
alanlarda, özellikle ilkbaharda yağışın bol ve nemli geçtiği yıllarda %15-20 ürün kaybına
neden olmaktadır. Bu ürün kayıpları bazen %50’yi bulabilmektedir.
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Şekil 1. Yapraklarda meydana gelen siyahımsı- Şekil 2. Sap kısımlarını saran siyah renkteki
morumsu lekeler
lekelerin görüntüsü

Şekil 3. Meyve kapsüllerinde görülen çökük, Şekil 4. Hastalığın ileri dönemlerinde yaprak, sap
ve kapsüllerde meydana gelen belirtiler
oval lekeler

3. KONUKÇULARI

Etmenin konukçuları bezelye, fasulye, bakla ve bu bitkilerin yabani formlarıdır.

TA

4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalıkla bulaşık olmayan tohum kullanılmalıdır.

- Tohumluk üretimi için nemin düşük ve daha az yağış alan bölgeler seçilmelidir.
- Daha önceki yıllarda hastalıkla bulaşık olduğu belirlenen tarlalarda ekim yapılmamalı ve
münavebe uygulanmalıdır.
- Bitkide, aşırı sulamadan ve nem ile yaprak ıslaklığına neden olan sulama şekillerinden
kaçınılmalıdır.
- Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılarak imha edilmelidir.
- Etmene konukçuluk yapan yabancı otların mücadelesi yapılmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Yeşil aksam ilaçlamasında, hastalığın her yıl görüldüğü üretim alanlarında, günlük ortalama
sıcaklığın 15-20°C ve nisbi nemin %80 ve üzerine çıktığı yağışlı dönemlerde koruyucu olarak
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ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya, çiçeklenme
döneminde bitkinin yaşlı alt yaprakları üzerinde ilk belirtilerin görülmesiyle başlanır ve çevre
koşulları ile hastalığın durumuna bağlı olarak ilaçlama tekrarlanır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3 Kullanılacak alet ve makineler
4.2.4. İlaçlama tekniği

EM

Sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), atomizörü veya tarla pülverizatörü kullanılır.

TA

G

Tohum ilaçlamasında, ilacın tohumu kaplamasına, yeşil aksam ilaçlamasında ise özellikle
bitkinin alt kısımlarına da gelecek şekilde tümünün ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
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BEZELYEDE MİLDİYÖ
Peronospora viciae Berk.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalık etmeni, tohumda, toprakta ya da bitki artıkları üzerinde oospor formunda yaşamını
sürdürür. Hastalıkla bulaşık tohumlar çoğunlukla çimlenemezler. Bundan dolayı toprakta
bulunan oosporlar ilk enfeksiyon kaynağı olarak önemlidirler. Bitkiler, fide döneminde
oosporlar tarafından enfekte edildiklerinde sistemik belirtiler meydana gelir, daha sonra
yaprakların alt yüzeyinde fungusun bol miktarda sporangiumları oluşarak çevredeki bitkilere
yayılır. Hastalık genellikle serin ve nemli hava koşullarında ortaya çıkar. Hastalığın gelişip
yayılması için gereken optimum çevresel koşullar, 8–20ºC arasındaki sıcaklık ve altı saat
boyunca devam eden yaprak ıslaklığıdır. Nem %90’ların altına düşmeye başladığı zaman
sporangiumların gelişiminde yavaşlama olur. Sporangiumlar rüzgâr ve yağmur vasıtasıyla
tarlada yayılır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Fide döneminde, topraktan bulaşma sonucu bitkilerde sistemik enfeksiyonlar meydana gelir.
İlk hastalık belirtileri bitkilerin alt yapraklarında görülür. Daha sonra yukarılara doğru ilerler.
Sistemik enfekte olan sürgünlerdeki yapraklar, sağlıklı yapraklara göre daha açık ve gümüşi
renkte görüntü oluşturur (Şekil 1) ve yaprakların alt yüzeyinde pembemsi-gri spor tabakası
görülür. Bitkilerde bodurlaşma ve ölüm meydana gelebilir. Lokal enfeksiyonlarda ise,
belirtiler yaprağın üst yüzeyinde, küçük, sarımsı ve damarlarla sınırlanmış lekeler şeklinde
ortaya çıkar (Şekil 2). Bu lekelerin alt yüzeyinde ise gri spor kitlesi oluşur (Şekil 3). İleri
aşamalarda yapraktaki lekeler kahverengileşerek kurur. Şiddetli enfeksiyonlarda bitkiler
solgun, sarımsı-yeşil renkte, bodur ve bükülmüş gibi bir görüntü verirler (Şekil 4). Hastalık
belirtileri bitkinin meyve kapsüllerinde de görülmektedir. Kapsüllerin yüzeyinde belirgin
geniş sarımsı lekeler ve içinde beyaz pamuğumsu misel gelişimi meydana gelmektedir.
Hastalık özellikle serin ve yağışlı yıllarda, nispi nemin artmasıyla ciddi verim kayıplarına
neden olur. Bezelye tarımı yapılan alanlarda önemli verim kayıplarına neden olmaktadır.

Şekil 1. Bitkide sistemik enfeksiyon sonucu Şekil 2. Yapraklarda lokal enfeksiyon sonucu
meydana gelen belirti
damarlarla sınırlandırılmış lekeler
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Şekil 3. Yaprağın alt yüzeyinde meydana gelen Şekil 4. Bitkide ileri dönemde meydana gelen
grimsi spor kitlesi
belirti

3. KONUKÇULARI

Etmenin konukçuları bezelye, bakla ve bu bitkilerin yabani formlarıdır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalıkla bulaşık olmayan tohum kullanılmalıdır.
- Sık ekimden kaçınılmalı

G

- Yağmurlama ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

- Etmenin konukçusu olmayan bitkilerle münavebe uygulanmalıdır.
- Bulunması halinde dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.

- Etmene konukçuluk yapan yabancı otların mücadelesi yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

TA

4.2.1. İlaçlama zamanı
Ekimden önce koruyucu olarak tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
Yeşil aksam ilaçlamasında ise, hastalığın her yıl görüldüğü üretim alanlarında, günlük
ortalama sıcaklığın 15°C ve nisbi nemin %80’nin üzerine çıkması durumunda ilaçlamaya
başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya, çevrede ilk hastalık
belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3 Kullanılacak alet ve makineler

Sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), atomizörü veya tarla pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
Tohum ilaçlamasında, ilacın tohumu kaplamasına, yeşil aksam ilaçlamasında ise bitkinin
tümünün ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

98

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

BUĞDAY VE ARPADA BAŞAK YANIKLIĞI
Fusarium culmorum (WG Smith) Sacc., F. graminearum Schwabe

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Buğday başak yanıklığına Fusarium spp. neden olmaktadır. Ancak bunlar içerisinde
Fusarium graminearum (WG Smith) Sacc. ve F. culmorum Schwabe en önemlileridir. Bu
funguslar mısır ve diğer buğdaygillerin bitki artıklarında misel, konidiospor, klamidospor
veya eşeyli spor halinde kışlar, ilkbaharda nemli hava şartlarında rüzgar ve su ile taşınarak
hububat bitkisinin başaklarına ulaşır. Enfeksiyon için en uygun şartlar; 48–72 saat süren
nemli hava, 23-25°C sıcaklık olmakla birlikte nemli havanın 72 saati geçmesi durumunda
daha serin havalarda da enfeksiyon oluşturabilir. Fungus sporları tanenin içinde, dış
kabuğunda ve başağın diğer parçalarında gelişmekte olup, uygun şartlar oluştuğu takdirde
hastalık yıldan yıla artabilir.
Hastalık etmenlerinden F. culmorum’un makrokonidiyumları kısa, renksiz, enli veya şişkin,
bir tarafı düzgün kıvrılmış, diğer tarafındaki apikal hücresi ise ayırt edilebilir şekilde ayak
hücresi ile kıvrılmıştır. Konidiospor genellikle 3-5 bölmelidir. Sporodokiyum oluştururlar
ancak mikrokonidiyum ve perites oluşturmazlar. Klamidosporları oval, küre biçiminde,
düzgün veya pürüzlü duvarlı, tekli, zincir şeklinde veya küme şeklinde olup hif boyunca
aralıklarla bulunur. F. graminearum’dan oldukça homojen, kısa, ayırt edilebilir bölme, kalın
duvar ve enli makrokonidiyumları ile ayırt edilebilir.

G

F. graminearum’un makrokonidiyumları belirgin ayak hücreli ve genellikle 5-6 bölmeli olup,
hafifçe kıvrık ve düz şekillidir. Tek veya zincir halinde klamidospor oluştururlar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık çiçeklenme döneminden sonra buğdayın bir veya birden fazla başakçığının
beyazlaşması veya vaktinden önce olgunlaşması ile tanınabilir. Başaklar süt olum devresine
geldikten sonra hastalıklı başakların açık sarı bir renk alması, geri kalan sağlıklı başakların
yeşil ve sağlıklı görünümde olması çok belirgin olarak hastalığın ayırt edilmesini sağlar (Şekil
1).
Enfekteli başakların kaidesinde ve devamında, açık pembe veya pembemsi renk meydana
gelmesi ve fungusun misellerinin başağı sarmasıyla hastalık tipik bir hal alır (Şekil 1). Bu
renklenme yaz dönemindeki fungus sporlarının yoğunluğuyla ilgilidir. Şiddetli enfekte olmuş
başaklardaki taneler grimsi-beyaz, pembemsi veya kırmızımsı renk alır. Suni besi ortamında
bu renk daha bariz şekilde görülür (Şekil 2). Çoğunlukla kötü bir şekilde büzülmüş ve
bükülmüştür ve tohum kabuğu dikkati çekecek şekilde sertleşmiş, pul pul olmuştur. Hasat
zamanında eğer fungusun gelişmesine elverişli şartlar oluşmuşsa ilk bulaşmalardan sonra
başaklarda benekler, mavi-siyah kısımlar oluşur ki, bu sporları taşıyan yapılardan
kaynaklanmaktadır. Hastalığın şiddetinin artmasında özellikle çiçeklenme dönemindeki
yağışların etkisi büyüktür.
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Şekil 1. Başak yanıklığının buğday başaklarındaki belirtileri.

©Zafer UÇKUN

G

Şekil 2. Suni besi ortamında, hastalıklı
buğday tanelerinden fungal gelişimin
üstten ve alttan görünümü.

Buğdaydan sonra mısır ekimi yapılan alanlardaki başak yanıklığı, buğdaydan sonra diğer
hububat bitkileriyle rotasyona göre daha fazla olabilmektedir. Hastalıktan dolayı önemli
miktarlarda başaktaki tane sayısı azalmakta, bin tane ağırlığı düşmekte ve tane kalitesi
bozulmaktadır.

TA

Hastalık ülkemizin Akdeniz ve Marmara bölgelerinde görülmektedir. İklim koşullarının
hastalığın lehine gelişebileceği çiçeklenme devresindeki uzun süreli yağışlar ve hava
sıcaklıklarının düşük seyretmesi durumlarında, hastalığın her yıl dikkatle gözlenmesi ve
önlemlerin alınması gerekir.
3. KONUKÇULARI

Hastalık etmenleri buğdaygil bitkilerinin çoğunda hastalık oluşturabilir. Bunların başında
buğday, arpa, Triticale ve diğer Hordeum türleri gelmektedir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler
- Etmenler hem tohum hem de toprak kökenli funguslar oldukları için mücadelesi zordur.
Mücadele için mutlaka kültürel önlemlere uyulmalıdır.
- Dayanıklı çeşitlerin ekimi tercih edilmelidir. Erkenci çeşitler, hastalıklara geçci
çeşitlerden daha fazla duyarlıdır.
- İyi bir toprak işlemesi uygulanmalı, ekim derinliği ve toprak tavı uygun olmalıdır.
- Ekimden önce topraktaki yeşil bitki ve bitki artıkları, toprak işlemesi ya da herbisit
uygulaması ile ortadan kaldırılmalıdır.
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- Toprak analizi yapılarak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, özellikle aşırı azot
kullanımından kaçınılmalıdır.
- Hastalığın yoğun görüldüğü alanlarda 2-3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
Hastalığın kimyasal mücadelesi yeşil aksam ilaçlaması şeklindedir.
4.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlama çiçeklenme dönemi içerisinde (ideal zaman çiçeklenme ortası) yapılmalıdır.

EM

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makinalar

İlaçlamalar bütün deneme alanında tekdüze dağılım sağlayacak veya doğru ilaçlama
yapabilecek uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır. Biyolojik etkinliği doğrudan
etkileyebilecek faktörler (çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi, ilerleme
hızı vb.) amaca uygun olarak seçilmelidir.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Başak yanıklığı etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Başaklar ve yapraklar ilaçlı
su ile tamamen kaplanacak şekilde yapılır.
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BUĞDAYDA SEPTORYA YAPRAK LEKESİ
Septoria tritici Rob. in Desm.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Özellikle buğdayı enfekte eden S. tritici’nin neden olduğu bu hastalık, uygun koşullarda
triticale ve çavdarı da enfekte edebilir. Bazen arpa ve bazı yulaf türleri üzerinde de görülür.
S. tritici, enfekteli ürün artıklarında ve kendi gelen buğday üzerinde yaşamını sürdürür.
Enfekteli artıklar, şayet derin sürülmemişse ve çürümemişse 3 yıldan fazla canlı kalabilir ve
spor üretebilirler.
Yağışlı hava süresince, enfekteli anız veya ürün artıkları üzerinde, toprak yüzeyinde sporlar
ürer. Buğday yaprakları üzerine yağmurla veya rüzgârla gelen sporlar, yaprak üzerinde
ıslaklık en az 6 saat süreklilik gösterdiğinde çimlenir ve yaprağı enfekte ederler. Yapraklar 23 gün süreyle ıslak kaldığında enfeksiyon oranı yükselir. Hastalığın yaprakta gelişmesi
sonucunda piknitler oluşur.

G

Piknitler gri-kahverengi ve küremsi olup, yaprak dokusu içinde gömülü olarak bulunurlar.
Olgunlaşan piknitlerden nemli ortamlarda beyazdan devetüyü rengine kadar değişen renkte
spor kitlesi (pikniyospor) dışarı akar. Enfekteli boğumlar üzerin-de bazen koyu renkli ve
dokuya gömülmüş noktalar şeklinde piknitler görülür.
S. tritici konidiosporlarının (pikniyospor) çimlenme sıcaklıkları optimum 20-25°C’dir.
Hastalık etmeninin 5°C’den 35°C’ye kadar geniş bir sıcaklık isteği vardır. Havanın sıcak ve
kurak dönemleri veya kış soğukları hastalık gelişmesini durdurur. Enfeksiyonlar, uygun
sıcaklık ve birbirini takip eden yağışlı havalar süresince devam eder.
Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda bulaşmadan 14-21 gün sonra görülmekle birlikte, orantılı
nemin yüksek olduğu durumlarda 5-6 gün sonra da görülebilir.

TA

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalığın ilk belirtileri, yaprak üzerinde damarlar ile sınırlandırılmış, küçük, düzensiz,
kırmızımsı-kahverengi lekeler şeklindedir. Hastalık, kül rengi lekelerin merkezinden gelişir.
Bu lekelerin genişlemesi ve birleşmesi sonucunda yaprağın tümü lekelerle kaplanır (Şekil 1
a,b,c). Daha sonra lekeler üzerinde küçük koyu noktalar şeklinde piknitler görülür, bu nedenle
hastalık “benekli yaprak lekesi” olarak da bilinir (Şekil 1d,e). Bazen aynı bitkide diğer yaprak
hastalıkları da görülebilir (Şekil 1e). Bu nedenle hastalıklar karıştırılmamalıdır.

a

© Fahri TATLI

b
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Pas

c

© Fahri TATLI

d

©Şevket ÜNLÜ

e

©Şevket ÜNLÜ

Şekil 1. Septorya yaprak lekesi’nin buğday yapraklarındaki belirtileri (a,e),
hastalığın piknitleri (d,e) ve aynı yaprakta piknitler ile birlikte bulunan pas
püstülleri (e).

Hastalık, ilk olarak alt yapraklarda görülür. Daha üst yapraklara yayılma hızı, çevre
koşullarına ve çeşidin duyarlılığına bağlı olarak değişir. Hastalığın şiddeti, bitki olgunluğa
yaklaştıkça azalmaktadır.
Septorya yaprak lekesi, Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinde de görülmekle birlikte
özellikle Akdeniz Bölgesinde zaman zaman epidemilere neden olarak ekonomik önemde
zararlar meydana getirir.
3. KONUKÇULARI

4. MÜCADELESİ

G

Septorya yaprak lekesinin, buğdaydan başka diğer konukçular üzerinde hastalandırma gücü
zayıftır. Arpa, çavdar ve diğer buğdaygiller, özellikle de Poa spp. ve Agrostis spp.
konukçularıdır.
4.1. Kültürel Önlemler

- Duyarlı çeşitlerin ekiminden kaçınılmalı, dayanıklı çeşitler ekilmelidir.

TA

- Ekim nöbeti uygulanmalıdır.

- Derin sürüm yapılarak, bitki artıklarının toprağa gömülmesi sağlanmalıdır.
- Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı, özellikle gereğinden fazla azotlu
gübre kullanmaktan kaçınılmalıdır.
- Sık ekimden kaçınılmalı, mibzerle ekim tercih edilmelidir.

4.2. Kimyasal Mücadele

Yeşil aksam veya tohum ilaçlaması şeklindedir.
4.2.1. İlaçlama zamanı

Genel olarak ilaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin
sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir
enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve
başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu
olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir. İlaçlamanın tekrarlanması gerektiği
durumlarda, bitki koruma ürünlerinin etiketinde belirtilen etki süreleri dikkate alınmalıdır.
Tohum ilaçlaması ekimden önce tohum ilaçlarından biriyle yapılmalıdır.
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4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makinalar

4.2.4. İlaçlama tekniği

EM

Yeşil aksam ilaçlamaları bütün deneme alanında tekdüze dağılım sağlayacak veya doğru
ilaçlama yapabilecek uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır. Tohumluğun ilaçlama
düzeneği olan selektörlerde ilaçlanması tercih edilmelidir. Selektör bulunmayan yerlerde
ilaçlama bidonları ile ilaçlama yapılmalıdır.

TA

G

Yeşil aksam ilaçlamasında yapraklar ilaçlı su ile tamamen kaplanacak şekilde yapılmalıdır.
Tohum ilaçlamasında kullanılan bitki koruma ürününün, tohumun bütün yüzeyini tamamen
kaplamasına özen gösterilmelidir.
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CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIĞI
Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Pierce) Vauterin et al.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Xanthomonas arboricola pv. juglandis, gram negatif, aerobik bir bakteridir. Bakterinin
gelişebildiği optimum sıcaklık 28-32°C olup maksimum 37°C, minimum 5-7°C'dir.

EM

Etmen, kışı enfekteli uyur (dormant) gözlerde, sonbaharda yaprak dökümü sırasında enfekte
olan yaprak izlerinde ve odun dokusunda geçirir. Bakteri yaprak yüzeyindeki stoma gibi
doğal açıklıklardan yada bitki yüzeyinde oluşan yaralardan girerek enfeksiyonu gerçekleştirir.
İlk enfeksiyonlar ilkbaharda bakterinin enfekteli dokularda çoğalarak, yeni oluşan erkek ve
dişi çiçeklere geçmesiyle oluşur. İkincil enfeksiyonlar ise etmenin yağmur damlaları ile
yapraklara ve meyvelere yayılmasıyla gerçekleşir. Genç sürgünler aktif olarak yeşil renkli ve
sulu yapıda oldukları dönem boyunca etmen tarafından enfekte edilebilir. Yapraklarda
hücreler arası boşlukta bulunan bakteri, nemli havalarda sızıntı halinde yaprak yüzeyine çıkar.
Hastalık bu sızıntı içerisindeki bakterilerle yayılır. Kuru havalarda bakteriyel sızıntının
kuruması ile hastalığın yayılması da durur. Etmen bitki dokusuna girdikten sonra 10-15 gün
içerisinde hastalığın tipik belirtileri oluşur.
Hastalık etmeni cevizde zararlı olan Chromaphis juglandicola (Ceviz küçük yaprak biti) ve
Eriophyes erineus (Ceviz yaprak gal akarı) tarafından yayılabilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Hastalığın ilk belirtileri erkek ve dişi çiçeklerde görülebilir. Enfektelenen çiçekler bütünüyle
kararır ve kurur. Bu çiçeklerin bakteri ile enfekteli polenleri hastalık etmenini yayabilir (Şekil
1). Bakteri yaprağın bütün dokularına (parankima, orta damar, yan damarlar, damarcıklar ve
yaprak sapı) saldırır. Etmen yapraklarda küçük bir nokta boyutundan, damarlarla sınırlı 2-3
mm'lik köşeli lekelere kadar değişik boyutlarda lekeler oluşturur (Şekil 2). Sayısız lekeler ve
çizgi şeklindeki oluşumlar yaprak yüzeyini tamamen kaplayarak yaprakta şekil
bozukluklarına ve deformasyonlara neden olur.
Genç sürgünler hastalıktan daha çok etkilenir. Bazen sürgün ucunda ölüm meydana gelir
(Şekil 3). Ancak genelde sürgün boyunca farklı büyüklükte, sürgünü sarabilen lezyonlar
oluşur. Sürgünü saran bu lezyonlar yüzeysel olabildiği gibi öze kadar ulaşarak kanserlere de
neden olabilirler. Nemli havalarda kanserlerden çıplak gözle görülmeyen, ancak inokulum
kaynağı oluşturan bakteriyel akıntı çıkmaktadır. Özellikle erken ilkbahar donlarından sonra
yeşil sürgün ve tomurcuklarda yanıklık belirtisi çok karakteristiktir. Ceviz henüz fidan
döneminde hastalığa yakalanırsa bütünüyle kuruyup ölebilir. Daha yaşlı ağaçlarda ise
hastalık, genç sürgünlerde kurumalara neden olur.
Hastalıklı bitkide erkek ve dişi çiçekler bütünüyle kararır ve kurur. Bu çiçeklerin bakteri ile
enfekteli polenleri hastalık etmenini yayabilir (Şekil 3).
Meyveler erken dönemde hastalığa oldukça duyarlıdır. Meyve yüzeyinde küçük, başlangıçta
yağ yeşili, daha sonra siyahlaşan, hafif çökük lekeler görülür (Şekil 4). Zamanla bu lekeler
yaygınlaşarak çürüklere neden olurlar. Meyvedeki lekeler çoğu kez kabukla sınırlı kalmaz,
cevizin iç kısımlarına da yayılır (Şekil 5). Cevizin rengi değişerek tadı acılaşır. Meyvelerin
erken dönemde enfektelenmesi önemli oranda meyve dökümüne neden olabilmektedir.
Yaprak ve meyvelerdeki belirtiler ceviz antraknozu belirtileri ile karıştırılabilir.
Hastalıkla bulaşık ceviz bahçelerinde %50'nin üzerinde ürün kaybı gözlenmekte, hastalık
ülkemizde özellikle Marmara bölgesinde ceviz yetiştirilen alanlarda görülmektedir.
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Hastalık etmeni Fusarium ve Alternaria gibi bazı fırsatçı fungal etmenlerin de yardımıyla
Ceviz Meyvelerinde Uç Yanıklığı (Kahverengi Apikal Nekrozis) hastalığına neden olabilir.
Cevizde bakteriyel yanıklık hastalığının belirtilerinden farklı olarak uç yanıklığı hastalığının
belirtileri meyve ucundan kahverengileşme şeklinde başlar, daha sonra meyve içine doğru
ilerleyerek meyve içi çürümelere ve meyve dökümüne neden olur.

@ H. ÖZAKTAN

G

@ H. ÖZAKTAN

Şekil 2. Hastalığının yaprakta oluşturduğu lekeler

TA

Şekil 1. Hastalığın dişi çiçeklerde oluşturduğu
yanıklık belirtisi

@ N. ÜSTÜN

@ N. ÜSTÜN

Şekil 3. Hastalığın sürgünlerde oluşturduğu
belirtiler

Şekil 4. Hastalığın meyvelerde oluşturduğu
belirtiler
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@ A.KARAHAN

Şekil 5. Meyve içinde kahverengileşme ve çürümeler
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3. KONUKÇULARI
Konukçusu cevizdir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
-Hastalıktan ari fidan ve çögür kullanılmalıdır.
-Hastalıkla bulaşık alanlardan, çelik, aşı gözü, aşı kalemi, gibi üretim materyali
alınmamalıdır.
-Hastalıklı sürgün ve dallar kesilerek imha edilmelidir. Büyük dallar kesildiğinde budama
yerlerine %10’luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) sürülmeli ve aşı macunu ile
kapatılmalıdır.
-Budama aletleri %3 lük lizol eriyiği veya %10’luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu)
çözeltisine daldırılarak dezenfekte edilmelidir.
-Erken dönemde dökülen hastalıklı meyveler toplanarak imha edilmelidir.
-Yaprak ve toprak analizleri sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, fazla azotlu
gübrelemeden kaçınılmalıdır.
-Budama işlemleri hava sirkülâsyonunu sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
İlk ilaçlamalara yaprak tomurcuklarının patlama döneminde başlanır ve kullanılan ilacın etki
süresi göz önünde bulundurularak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar devam
edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamalarda hidrolik veya motorlu bahçe pülverizatörleri kullanılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama, rüzgarsız havalarda ve bitkinin tüm yüzeyinde iyi bir kaplama sağlayacak şekilde
yapılmalıdır.
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CEVİZDE MİCROSTROMA YAPRAK LEKESİ
Microstroma juglandis(Berenger) Sacc.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ceviz mildiyösü hastalığına Microstroma juglandis etmeni neden olmaktadır. Hastalık etmeni
havai kökenli bir fungus olup, özellikle nemli ve yağışlı geçen ilkbahar aylarında ceviz
alanlarında yaygın olarak görülmektedir. Fungusun hifleri genellikle yaprak damarları
boyunca görülür ve yaprağın alt yüzünde beyaz renkte basidium kümeleri üretirler.
Basidiosporlar oval, renksiz, tek hücreli olup basidium’un üzerindeki sterigmanın ucunda
oluşmaktadır. Enfeksiyon için 25°C sıcaklık ve %75-80 nisbi nem en iyi koşullardır.
Dökülen yapraklarda bulunan inokulum ilkbaharda yeni enfeksiyonlara neden olur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
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Hastalık belirtileri yaprakların üst yüzeyinde açık sarıdan parlak sarıya kadar değişen, yaprak
damarları arasında sınırlanmış, kısmen köşeli lekeler şeklinde görülür (Şekil 1). Bu
yaprakların alt yüzeyinde lekelerin bulunduğu alanlarda beyaz fungal örtü gözlenir (Şekil
2,3). Yaprak üzerindeki lekeler ilerleyen zamanda kahverengileşir ve hasta yapraklar
dökülebilirler.

Şekil 1.Yaprağın üst yüzeyinde oluşan Şekil 2. Yaprağın alt yüzeyinde oluşan beyaz
sarımsı köşeli lekeler (S. Toker Demiray)
fungal örtü (S. Toker Demiray)

Şekil 3. Etmeninin çoğalma ve yayılma Şekil 4. Yaşlandıkça renkleri koyulaşan
yapıları (S. Toker Demiray)
lekeler (S. Toker Demiray)

Hastalığın meyvelerdeki ilk belirtileri, yeşil kabukta küçük, yuvarlak çökme izleri şeklinde
görülür. Meyve büyüdükçe belirtiler genişler. Meyve kabuğundaki lekelerin kenarları
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başlangıçta yumuşak, çökük izler şeklindeyken, zamanla bu izler koyu kahverengiden siyaha
kadar değişen bir renk alır (Şekil 5). Hastalıklı meyve yüzeyi normal şeklini kaybeder ve
düzleşebilir (Şekil 6). Hastalıklı meyvelerin pazar değeri düşer.

EM

Ülkemizde ceviz yetiştiriciliği yapılan ve nemin yüksek olduğu yerlerde hastalık görülebilir.

Şekil 5. Meyvenin yeşil kabuğunda görülen Şekil 6. Hastalıktan dolayı normal şeklini
küçük, yuvarlak, çökme belirtileri (S. Toker kaybetmiş ve düzleşmiş meyveler (S. Toker
Demiray)
Demiray)

3. KONUKÇULARI

Etmenin konukçusu ceviz (Juglans spp.) ve yabani ceviz (Carya spp.)’dir.

G

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalıktan ari fidan kullanılmalıdır.

- Yeni kurulacak bahçelerde iyi bir hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde sıra üzeri ve sıra
arası mesafeler verilmelidir.

TA

- Enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı veya
gömülmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

Ülkemizde bu hastalığa karşı ruhsatlı Bitki Koruma Ürünü bulunmamaktadır.
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CYTOSPORA KANSERİ
Cytospora spp.

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Cytospora spp. orman ve meyve ağaçlarında zarara neden olan bir hastalık etmenidir. Meyve
ağaçlarında farklı Cytospora türleri tespit edilmiştir. Badem ağaçlarında C. ambiens (Pers.)
Sacc. (eşeyli formu Valsa ambiens (Pers.) Fr. elma ağaçlarında C. cincta, C. schulzeri, C.
leucostoma, ceviz ağaçlarında C. juglandina Sacc. ve kayısı ağaçlarında cytospora kanserine
neden olan tür Leucostoma cincta (Pers and Fr.) Höhn. (eşeysiz formu C. cincta Sacc.)’dır.
Farklı türleri olmasına rağmen hastalık etmeni tüm konukçularda aynı belirtileri
göstermektedir. Etmen bir yara parazitidir. Fungus primer enfeksiyondan yaklaşık 4–5 hafta
sonra enfeksiyon noktası etrafındaki ölü dokuda piknitlerini oluşturmaya başlar. Bunlar
olgunlaşınca üst epidermisi yırtar ve özellikle yağıştan sonraki nemli havalarda kırmızıturuncu renkte iplikçikler şeklinde konidiospor kitlesi çıkar (Şekil 1). Konidiospor şeffaf,
bölmesiz ve hafif kıvrıktır. Konidiospor çıkışı bütün yıl devam etmekle birlikte daha çok
ilkbahar ve sonbaharda olmaktadır. Hastalık etmeni hastalıklı dal ve kanserlerde spor veya
miselyum olarak bütün yıl bulunabilir. Hastalık etmeni kış aylarının daha sert ve soğuk
geçtiği ve/veya mart nisan aylarının mevsim normalleri dışında (ilkbahar geç donları, aşırı
yağış vb.) seyrettiği sezonlarda daha çok zarar oluşturur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
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Hastalık belirtileri gövde, ana dal ve yan dallarda kanser, daha ince dallarda ise kuruma ve
geriye doğru ölüm şeklinde ortaya çıkar. Enfekteli kısımda kabuk kahverengileşir ve çöker.
Yara etrafında kallus dokusu ve zamk akıntısı görülür (Şekil 1).

Şekil 1. Hastalık etmeninin oluşturduğu piknitler ve sporları taşıyan zamk akıntıları.

İlkbahardaki bulaşmalar sonucunda daha kısa fakat daha çökük kanserler oluşur ve bunların
birçoğu aynı vejetasyon döneminde iyileşerek kapanabilir. Ancak sonbahar ve kış aylarında
oluşanlar, yavaş fakat daha fazla yayılarak dalların kurumasına neden olur. Hastalık ilkbahar
ve yaz aylarında, dalın veya gövdenin çevresini tamamen sararsa, enfeksiyon noktasının
üstünde kalan kısım aniden solar ve kurur. Kanserli kısım uzunlamasına kesilirse iletim
demetlerinde aşağıya ve yukarıya doğru kahverengi bantlar görülür.
Hastalık etmeni ilkbahar ve sonbaharda yapılan budama yaraları, kış donları sırasında oluşan
kabuk çatlakları ve sonbaharda dökülen yaprak izleri ve meyve saplarında oluşan yaralardan
giriş yapar. Kuru dallarda oluşan konidio sporlar yağmur, böcek, budama aletleri ile yayılarak
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yeni enfeksiyonlara neden olur. Enfeksiyonlar, meyve veren dalların kurumasına neden olarak
önemli ürün kayıplarına yol açar.
3.KONUKÇULARI
Hastalık etmeni badem, kayısı, ceviz, elma, armut, şeftali, nektarin, erik, kiraz, dişbudak,
akdiken, iğde ve söğüt gibi 70’den fazla konukçuya sahiptir.
4.MÜCADELESİ
4.1. Kültürel önlemler

EM

- Dal kesimleri, dal almalar ve kanserli dokuların temizlenmesi hasattan sonra yaz aylarında
yapılmalıdır.
- Hastalıklı dallar sağlıklı dokuyu da içerecek şekilde kesilmeli ve imha edilmelidir. Kesilen
yüzeyler ise aşı macunu ve ardıç katranı gibi maddeler ile kapatılmalıdır.
- Budamalara öncelikle sağlıklı ağaçlardan başlanmalıdır. Budama aletleri, bir ağaçtan
diğerine geçerken %10’luk sodyum hipoklorit solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir.
- Ağaçların gövdelerinin çatlamalarını engellemek amacıyla direk güneş ışığından korunmalı
(su bazlı beyaz boya, kireç, bez örtü vb.) sulamanın periyodik olarak yapılmasına dikkat
edilmelidir.
- Diğer hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmalıdır.

- Toprak işleme ve hasat sırasında ağaçlar yaralanmamalıdır.
- Bahçenin tesis edildiği alan iyi drenajlı olmalıdır.

G

- Hastalık görülen bahçelerde sezon sonu sulamadan kaçınılmalıdır.
- Sulama sırasında ağaç gövdelerinin ıslatılmamasına dikkat edilmelidir.
- Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.
4.2. Kimyasal mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

111

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

ÇELTİK KAHVERENGİ YAPRAK LEKESİ
Bipolaris oryzae (Breda de Haan)
(=Helminthosporium oryzae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Çeltik kahverengi yaprak lekesi hastalığına neden olan Bipolaris oryzae çeltik bitkisinin
yaprak, kın, salkım dalları ve kavuzlarında enfeksiyonlar meydana getirmektedir. Fungus
geniş sıcaklık aralığında gelişmesine rağmen misel gelişimi için 27-30ºC, konidinin
çimlenmesi için 25ºC optimum sıcaklık uygun olmaktadır. Konidiler 5-38ºC arasındaki
sıcaklık değerlerinde oluşabilmektedir. Hastalık 16-36°C sıcaklık ve %86-100 nispi nemde,
bitki besin maddesi eksikliğinin görüldüğü ve toksik maddelerin toplandığı topraklarda daha
yoğun görülmektedir. Çiçeklenme ve tane dolum dönemleri hastalığa en duyarlı devreler
olup, bulutlu günler, normalden yüksek sıcaklıklar ve yağış hastalığın şiddetini arttırmaktadır.
Fungus genel olarak enfekteli bitki parçaları, tohum, yabancı otlar ve kendi gelen çeltik bitkisi
üzerinde canlılığını sürdürebilmektedir. Enfekteli tohumlar ve hastalıklı bitki artıkları en
yaygın primer enfeksiyon kaynaklarıdır. Etmenin konidileri genellikle hafif kavisli altın
kahverengi ve 5-12 bölmelidir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Bipolaris oryzae tarafından oluşturulan tipik lekeler; ortasında gri ve beyazımsı bir kısım olan
kahverengi lekeler şeklindedir. Yeni gelişen lekeler küçük ve yuvarlak olup, koyu kahverengi
veya kırmızımsı kahverengi noktalar halindedir. Lekelerin büyüklüğü çeltik çeşidinin
duyarlılığına bağlı olarak 1cm veya daha fazla uzunlukta olabilir (Şekil 1). Fide döneminde
şiddetli enfeksiyon koşullarında fungus, kökleri de enfekte eder ve köklerin siyah bir renk
almasına neden olur. Bu tür fideler iyi gelişemez ve ölürler. Etmen yaşlı yaprakların üzerinde
yuvarlak veya oval lekeler meydana getirir. Lekelerin ortası gri ve kenarları açık kahverengi
olup etrafı kırmızımsı kahverengi bir çizgi ile kaplıdır. Orta derecede dayanıklı çeşitlerde,
patojen yapraklar üzerinde küçük ve noktalar şeklinde lekeler oluşturur, enfeksiyonun ağır
olduğu zamanlarda lekeler birleşerek yaprakların geniş alanlarını etkiler. Patojen aynı
zamanda tane kavuzları üzerinde kahverengi siyah, oval lekeler meydana getirir.
Olgunlaşmadan önce meydana gelen yaprak lekeleri, cılız veya tebeşirimsi tanelerin
oluşmasına, salkımda tane sayısı ve 1000 tane ağırlığının azalmasına neden olur. Hastalık
%45’e varan verim kayıplarına neden olabilmektedir. Hastalık Marmara ve Akdeniz
bölgelerinde görülmektedir.
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Şekil 1. Çeltik kahverengi yaprak lekesi hastalığının yaprak ve tanede
oluşturduğu belirtiler

TA

G

3. KONUKÇULARI
Etmen geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Çim, arpa, mısır, buğday, yulaf başlıca konukçuları
arasındadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Dayanıklı veya orta dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi
- Hastalıktan ari sertifikalı tohum kullanılması
- Hasat sonrası tarlada bitki artıklarının yok edilmesi
- Yabancı otlarla etkin mücadele yapılması
- Gübrelemenin toprak analizi sonucuna göre yapılması önerilmektedir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Tohum ilaçlaması tohum enfeksiyonlarına karşı koruyucu olarak yapılmalıdır. Hastalığın ilk
belirtileri görüldüğünde yeşil aksam ilaçlamalarına başlanmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Tohum ilaçlaması: Tohum miktarına göre belirlenen küçük su tankları veya tohum ıslatma
havuzları kullanılabilir.
Yeşil aksam ilaçlaması: Küçük alanlar için sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya
sırt atomizörü, büyük alanlar için ise iş genişliği fazla olan hidrolik tarla pülverizatörleri
kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
Tohum İlaçlaması: Tohum ilaçla tamamen kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.
Yeşil aksam ilaçlaması: Bitkinin yüzeyi hazırlanan ilaçlı su ile homojen olarak ıslatılacak
şekilde uygulanır.
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ÇELTİK KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Çeltik kök ve kökboğazı çürüklüğüne Gibberella fujikuroi hastalık kompleksi neden
olmaktadır. Ülkemizde belirlenen tür Fusarium verticillioides’dir.
Fusarium verticillioides’in makro ve mikrokonidileri bulunur. Mikrokonidiler zincir şeklinde
olup 1-2 hücreli, oval, ipliksi formdadır. Makrokonidiler orak şeklinde nadiren düzdürler.
Hastalık etmeni, hasada yakın dönemde tohum kabuğunun altına yerleşerek tohumla
taşınabilmektedir. Ayrıca bitki artıkları ve toprakta da hayatını devam ettirebilmektedir.
Suyun drene edilmesi durumunda bitkinin su düzeyindeki alt boğumlarında oluşan fungal
örtüden, sporlar rüzgarla etrafa dağılabilmekte ve sağlıklı bitkileri enfekte edebilmektedir.
Hastalık için 30-35°C arası sıcaklıklar uygundur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalık kompleksini oluşturan türlere göre belirtiler değişiklik göstermektedir. Tohum
kaynaklı olan hastalığın ilk belirtileri ekim tarihinden 1 ay sonra ortaya çıkar. Tohum ya hiç
çimlenemez, ya da çimlenip çıkış yapamayan tohumlar çimleriyle birlikte kahverengileşip
çürürler. Fide yatağında ise enfekte olan fidelerin kökleri üzerinde nekrotik lekeler
oluşmaktadır. Hastalık bitki içerisinde sistemik olarak gelişir. Dış görünüşü sağlam olan bitki
bile hastalıkla yoğun derecede bulaşık olabilmektedir. Tür kompleksi içerisinde yer alan
Fusarium türleri, giberallik asit sentezlemesinden dolayı erken dönemde zayıf, ince ve
diğerlerine göre daha uzun boylu fidelerin oluşmasına neden olur, bu fideler kardeşlenme
aşamasında ölürler. Fusarik asit ise bitki boyunda kısalmaya sebep olmaktadır.

TA

Bu hastalıkla enfekte olmuş bitkiler yaşamını sürdürmeye devam edebilseler bile olgunluk
aşamasında boş ya da kısmen dolu salkım oluştururlar. Su düzeyindeki birinci ve ikinci
boğumda gözle görülebilen beyaz veya pembemsi misel gelişimleri en çok gözlenen hastalık
belirtileridir. Bu belirtilerin tümü ‘Bakanae sendromu’ olarak tanımlanmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. a) Erken gelişme döneminde hastalık belirtisi, b) Geç gelişme döneminde
hastalık belirtisi

Bu hastalıktan dolayı %10-50 arasında ürün kayıpları meydana gelebilmektedir. Hastalık
çeltik yetiştirilen tüm alanlarda görülebilmektedir.
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3. KONUKÇULARI
Başlıca konukçuları arasında çeltik, mısır, buğday, sorgum ve şeker pancarı bulunmaktadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

4.2. Fiziksel Mücadele

EM

- Dayanıklı çeşitler yetiştirilmeli,
- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Hasat sonrası tarlada kalan bitki artıkları yok edilmeli,
- Yabancı otlarla mücadele yapılmalı,
- Ekim nöbeti yapılmalı,
- Gübreleme toprak analizlerine göre, tavsiye edilen dozda ve zamanında yapılmalı,
- Sulama ve su kontrolünün uygun tekniklere göre yapılarak gereksiz su kesimi
yapılmamalı,
- Sık ekimden kaçınılmalıdır.
- Tohumlara sıcak su uygulaması yapılmalıdır. Bu amaçla tohumlar, 53-540C sıcak suda1012 dakika süreyle bekletilmelidir.
4.3. Kimyasal Mücadele
4.3.1. İlaçlama zamanı

Tohum ilaçlaması tohum enfeksiyonlarına karşı koruyucu olarak yapılmalıdır. Hastalığın ilk
belirtileri görüldüğünde yeşil aksam ilaçlamalarına başlanmalıdır.

G

4.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

Tohum ilaçlaması: Tohum miktarına göre belirlenen küçük su tankları veya tohum ıslatma
havuzları kullanılabilir.

TA

Yeşil aksam ilaçlaması: Küçük alanlar için sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya
sırt atomizörü, büyük alanlar için ise iş genişliği fazla olan hidrolik tarla pülverizatörleri
kullanılır.
4.3.4. İlaçlama tekniği

Tohum İlaçlaması: Tohum ilaçla tamamen kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.
Yeşil aksam ilaçlaması: Bitkinin yüzeyi hazırlanan ilaçlı su ile homojen olarak ıslatılacak
şekilde uygulanır.
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ÇİÇEK MONİLYASI
Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey
(= Sclerotinia laxa)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Etmenin miselyumu bölmeli ve renksiz; kalınlıkları ve hücre büyüklükleri hifin yaşına göre
değişir. Genellikle genç miselyum ince, yaşlı olanlar ise kalındır.
Miselyum üzerinde, rozet şeklinde mikrokonidioforlar ve bunların üzerinde de küre şeklinde
renksiz mikrokonidiosporlar oluşur. Konidiosporlar genellikle limon şeklinde, bir ucu sivri,
diğer ucu yuvarlakça olup miselyum üzerinde zincir şeklinde oluşur ve olgunlaştıktan sonra
dağılır.
Hastalıklı her organ üzerinde doğada konidiosporlar oluşur. Hasta dallar üzerinde sonbahar ve
ilkbahar başlangıcında püstüller halindeki konidiospor yığınları çıplak gözle görülebilir.
Başlangıçta açık renkli olan püstüller, olgunlaştıkça gri renge dönüşür. Püstüller üzerindeki
konidiosporlar, yağmur damlaları ve sarsıntıyla çevreye yayılırlar. İlkbaharda spor kitlelerini
ilkbaharda yağışlarla birlikte hasta çiçek ve meyvelerde de görmek olasıdır.
Apotesyum, fungusun eşeysel üremesini sağlayan organıdır ve ilkbaharda toprakta kalan
mumya meyvelerde oluşur. Apotesyum içinde bulunan askuslar dar, silindir şeklinde ve tepesi
biraz şişkin olup, içlerinde 8 adet tek hücreli renksiz oval askosporlar bulunur.

G

Fungus kışı hastalıklı dallardaki kanserler üzerinde miselyum halinde geçirir. Meyve
enfeksiyonları meydana gelirse, ağaçta asılı kalmış mumya meyveler üzerinde de kışı
miselyum halinde geçirir. Hastalanmış dal ve meyveler üzerinde ilkbaharda konidiosporlar
meydana gelir ve açmış olan çiçekleri enfekte eder.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık etmeni konukçusunun özellikle çiçek, çiçek sapı, sürgünlerinde belirti oluşturur.
Meyvede de enfeksiyonlara neden olabilmektedir.
Hastalığa yakalanmış çiçeklerin taç yaprakları, dişicik borusu ve erkek organları
kahverengileşir ve bu renk değişimi daha sonra tüm çiçeğe yayılır. Nemli havalarda enfekte
olmuş kısımlar üzerinde etmenin konidiospor kitleleri görülür. Hasta çiçekler kuruyarak zamk
akıntısı ile birlikte dal üzerinde asılı kalır (Şekil 1 a,b,c).
Çiçek sapından enfekte olan sürgünler esmerleşir, ince sürgünler tamamen kurur (Şekil 1 d),
kalınlarında ise kanser yaraları oluşur. Kanser yaraları kapanmaz, ortası çökük, elips şeklinde
ya da uzun yarıklar şeklinde kendini gösterir. Kanser yaralarının altındaki parankima dokusu
erir ve kahverengine döner. Kuruyan kısımlardaki tomurcuk, çiçek, meyve ve yapraklar da
ölürler ve dala asılı halde kalırlar. Yağmurlu ve nemli havalarda yara etrafında zamklanma
görülür (Şekil 1 e,f).
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A.UYSAL

A.UYSAL

G

b

A.UYSAL

d

A.UYSAL

TA

c

e

f

A.UYSAL

A.UYSAL

Şekil 1. Kirazda çiçek monilyası hastalığının dişicik borusunda oluşturduğu kahverengileşme (a),
çiçek sapındaki kahverengileşme (b), hastalıklı kısımlarda konidiospor oluşumu (c), ve bademde çiçek
monilyası hastalığının çiçek belirtisi (d), bademde hastalıklı kısımlarda konidiospor oluşumu ve zamk
akıntısı (e,f) .
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Meyve enfeksiyonları, genellikle meyve olgunlaşmasına yakın dönemde meydana gelir. İlk
belirti, meyve kabuğunda oluşan kahverengi bir veya birkaç lekedir. Lekelerin etraflarında
açık kahverengi bir halka bulunur. Çürüklük meyve etinin içine doğru gelişir, ancak leke
çukurlaşmaz. Bu lekeler üzerinde 1-3 gün sonra konidiospor yastıkları oluşur ve
konidiosporlar olgunlaşınca uçarlar. Konidiospor kümeleri yarım küre şeklinde olup,
yeşilimsi-gri renklidir. Meyve üzerindeki miselyum kitlesi zamanla meyveyi buruşturur ve
tamamen kurutur. Kuruyan meyveler mumyalaşır ve dalda asılı kalırlar (Şekil 2 a,b,c,d).

A.UYSAL

TA

a

G

EM

Genel olarak hastalık yurdumuzun konukçularının yetiştirildiği bölgelerde görülmektedir.

c

A.UYSAL

b

d

A.UYSAL

A.UYSAL

Şekil 2. Kirazda (a,b,c) ve şeftalide (d) çiçek monilyasının meyvede oluşturduğu belirtiler.

3. KONUKÇULARI
Çiçek monilyasının konukçuları, kayısı, kiraz, vişne, erik, badem, şeftali, nektarin, armut,
elma ve ayvadır.
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4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
Yağışın çok fazla olduğu yıllarda, hastalık şiddeti normalden daha yüksek olacağı için,
ilaçlama programının başarısı beklenenden daha düşük olabilir. Bu riski en aza indirebilmek
için kültürel önlemlere titizlikle uyulması gerekmektedir. Bu amaçla;
- İlkbaharda hastalığın görüldüğü bahçelerde enfekteli yaprak, çiçek, sürgün ve dallar
kesilerek imha edilmeli ve böylece enfeksiyon kaynakları ortadan kaldırılmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

- Enfeksiyon öncesinde mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış meyve ve çiçekler ile yere
dökülmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir.

1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
4.2.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.

TA

İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

119

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

ÇİLEK (Fragaria vesca) ALANLARINDAKİ
YABANCI OTLAR

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar
Türkçe Adı
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Şekil 36)
Horozibiği
Farekulağı
Geven
Çobançantası (Şekil 70)

Familyası
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Primulaceae
Fabaceae
Brassicaceae

Boynuz otu
Sirken (Şekil 35)
Şeytan elması
Sütleğen (Şekil 39)
Tarla atkuyruğu
Şahtere türleri
Dilkanatan
Turnagagası
Boz ot türleri (Şekil 41)
Yabani marul (Şekil 42)
Ballıbaba (Şekil 46)
Ebegümeci (Şekil 47)
Hakiki papatya (Şekil 71)
Sarıtaş yoncası (Şekil 94)
Yer fesleğeni
Tırfıl
Gelincik (Şekil 49)
Çobandeğneği (Şekil 44)
Kırmızı ayaklı karabuğday
Semizotu (Şekil 68)
Yabani turp
Labada
Meryem dikeni (Şekil 53)
Köpek üzümü (Şekil 58)
Eşek marulu
Kuşotu
Demir dikeni
Üçgül türleri
Isırgan
Arap baklası
Sığırkuyruğu türü
Yavşan otu türleri
Fiğ türleri

Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Solanaceae
Euphorbiaceae
Equisetaceae
Papaveraceae
Rubiaceae
Geraniceae
Boraginaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Malvaceae
Asteraceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Oxalidaceae
Papaveraceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Brassicaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Solanaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Zygophyllaceae
Fabaceae
Urticaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Fabaceae
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Bilimsel Adı
Amaranthus retroflexus L.
Amaranthus albus L.
Anagallis arvensis L.
Astragalus sp.
Capsella bursa- pastoris (L.)
Medik
Cerastium sp.
Chenopodium spp.
Datura stramonium L.
Euphorbia sp.
Equisetum arvense L.
Fumaria spp.
Galium aparine L.
Geranium spp.
Heliotropium spp.
Lactuca serriola L.
Lamium amplexicaule L.
Malva sylvestris L.
Matricaria chamomilla L.
Melilotus officinalis L. Ders.
Mercurialis annua L.
Oxalis sp.
Papaver rhoeas L.
Polygonum aviculare L.
Polygonum persicaria L.
Portulaca oleraceae L.
Raphanus raphanistrum L.
Rumex sp.
Silybum marianum (L) Gaertn
Solanum nigrum L.
Sonchus sp.
Stellaria media (L.) Vill.
Tribulus terrestris L.
Trifolium spp.
Urtica urens L.
Vaccaria pyramidata Medik
Verbascum sp.
Veronica spp.
Vicia spp.

EM

1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlar
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1.1.2.Tek yıllık dar yapraklı yabancı otlar

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar

Türkçe Adı
Tilkikuyruğu (Şekil 80)
Yabani yulaf (Şekil 82)
Püsküllü çayır (Şekil 83)
Darıcan (Şekil 76)
Benekli Darıcan (Şekil 75)
Duvar arpası (Şekil 84)
Tavşanbıyığı (Şekil 85)
Adi salkım otu
Yapışkan ot türü (Şekil 74)

Familyası
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

EM

Bilimsel Adı
Alopecurus myosuroides Huds.
Avena fatua L.
Bromus tectorum L.
Echinochloa crus-galli L.
Echinochloa colonum L.
Hordeum murinum L.
Poa annua L.
Poa trivialis L.
Setaria spp.

1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar
Bilimsel Adı
Convolvulus arvensis L.
Cynanchum acutum L.

Türkçe Adı
Tarla sarmaşığı (Şekil 91)
Sütlü sarmaşık

Familyası
Convolvulaceae
Asclepiadaceae

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklı yabancı otlar

Türkçe Adı
Köpek dişi ayrığı (Şekil 102)
Topalak (Şekil 105)
Çatal otu (Şekil 78)
Hasır otu türü
Kanyaş (Şekil 104)

G

Bilimsel Adı
Cynodon dactylon L.
Cyperus rotundus L.
Digitaria sanguinalis L.
Juncus sp.
Sorghum halepense L.

Familyası
Poaceae
Cyperaceae
Poaceae
Juncaceae
Poaceae

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ

TA

Çilek alanlarındaki yabancı otlar, topraktaki besin maddeleri, su, ışık ve kapladıkları alan ile
çilek bitkisiyle rekabete girmektedir. Aynı zamanda yabancı otlar, sahip oldukları kuvvetli
kök sistemleri, hızlı gelişebilme, yani geniş alan kaplayabilme özelliklerinden dolayı çilek
bitkisinin fotosentezini olumsuz etkilemekte, verim ve kalitesinde azalmalara sebep
olmaktadır. Ayrıca zararlı ve hastalık etmenlerine konukçu veya ara konukçu görevi yaparak
çileğe dolaylı olarak zarar verebilmektedirler. Hasat esnasında sorun olan yabancı otlar,
çileğin havalanmasına da engel olmaktadır.
Malçlama öncesi ve sonrası çilek fidelerinin dip kısımlarında ve sırt aralarında gelişen
yabancı otların temizlenmesi ek bir masraf gerektirmesi yanında, çilek bitkilerinin köklerinin
zarar görmesine, hatta fidelerin kurumasına neden olabilmektedir.
3. MÜCADELESİ

Çilek alanlarında yabancı otlarla mücadele için malçlama öncesi ve malçlama sonrası olmak
üzere iki dönem halinde çapalama ile mücadele yapılmalıdır. Aynı zamanda bu aşamada bir
takım kültürel, mekanik, fiziksel mücadele yöntemleri kullanılarak etkin bir mücadele
yapılabilir. Bunlar;
3.1. Kültürel Önlemler
Dışarıdan yabancı ot tohum ya da parçalarının tarlaya girişi önlenmelidir. Bu amaçla;
- Yabancı otlarla bulaşık alanda kullanılmış olan tüm tarımsal alet ve makineler çilek
tarlasında kullanılmadan önce temizlenmeli,
- Çilek alanlarında kullanılacak hayvan gübresinin iyi yanmış olmasına dikkat edilmeli,
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- Tarla kenarındaki yabancı otlarla tohum bağlamadan önce mücadele edilmelidir.
3.2. Mekanik mücadele
- Çilek alanlarında, fide dikimi öncesi iyi bir toprak işlemesi yapılarak hem toprak
gevşetilmeli ve havalandırılmalı, hem de yabancı otlar yok edilmeli,
- Malçlama sonrası sıra arası ve çilek bitkisinin dibinden çıkan otlar el ile toplanarak
temizlenmelidir.
3.3. Fiziksel mücadele

EM

Çilek üretiminde yabancı otlarla mücadelede malçlama ve solarizasyon uygulamaları
yapılmalıdır.
3.3.1. Solarizasyon

Uygulama ile tek yıllık yabancı ot türleri iyi bir şekilde kontrol edilmektedir. Solarizasyon
uygulamasından önce çilek dikimi yapılacak olan alanın tamamen dikime hazır olması
gerekmektedir.
Çilek alanlarında solarizasyon uygulaması;

- Uygulama öncesi toprak 30-40 cm işlenerek 40-50 cm derinliğe kadar sulanmalı, toprak
tava geldiğinde sırtlar oluşturularak 0,025-0,1 mm kalınlığında şeffaf plastik örtü ile
kapatılmalı, örtünün sıra aralarına iyice yapışmasına dikkat edilmeli, toprak nemini
kaybederse, örtülerin altına yerleştirilen sulama sistemi ile sulanmalı,
- Dikim sırtları oluşturulduktan sonra, temmuz ağustos aylarında yapılmalı,
3.3.2. Malçlama

G

- Örtü 4-6 hafta kapalı tutulduktan sonra açılmalı ve dikime geçilmelidir.
Çilek alanlarında siyah plastik örtüler kullanılmalıdır.
3.4. Kimyasal mücadele
3.4.1. İlaçlama zamanı

TA

Dikim öncesi: Çilek fideleri dikilmeden önce herbisit toprağa uygulanır.
3.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
3.4.3. Kullanılacak alet ve makineler

Yabancı ot mücadelesi sırt pülverizatörü (mekanik, akülü veya motorlu), motorlu tarla
pülverizatörü veya hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. Uygulamalarda
yelpaze hüzmeli meme tipi kullanılmalıdır.
3.4.4. İlaçlama tekniği

Yabancı ot mücadelesinde istenen başarıya ulaşabilmek için, belli alana verilen dozun o alana
homojen dağılmasına önem verilmelidir. Bunun için kullanılacak aletlerin kalibrasyonu
yapılmalıdır ve firmasınca önerildiği şekilde uygulanmalıdır İlaçlamalar sırasında toprak
yüzeyinin fazla kuru olmamasına dikkat edilmeli, toprak tavında iken ilaçlama yapılmalıdır.
İlaçlamalarda genel olarak dekara 20-40 litre su kullanılmalı, hava rüzgârsız, yağışsız ve
sıcaklık 8-25 0C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.(Bkz. Yabancı Otun Tanımı, Önemi,
İlaçlama Tekniği ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67)
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ÇİLEKTE ANTRAKNOZ
Colletotrichum fragariae A. N. Brooks,
C. gloeosporioides (Penz.) Penz.& Sacc. in Penz,
C. acutatum J. H. Simmonds

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Colletotrichum fragariae, C. gloeosporioides ve C. acutatum, havai kökenli fungal hastalık
etmenleri olup, bitkinin yaprak, stolon, meyve ve kökboğazında zarar oluştururlar.
Hastalık etmenleri bulaşık bitki artıkları ve bulaşık bitkilerin dikilmesiyle bulaşan toprakta
bulunmakta ve bu topraklar primer enfeksiyon kaynağını oluşturmaktadır. Hastalığın yayılımı
kuru ve serin havalarda oldukça yavaş; nemli ve sıcak havalarda ise çok hızlıdır. Uygun
koşullar altında, bitki artıklarında 9 aya kadar canlılığını sürdürebilen etmenler yağmurun
sıçrattığı toprak, hayvanlar, işçiler ve bulaşık alanlarda kullanılan aletler ile taşınırlar.
Çilek bitkileri meyvelenme dönemlerinden itibaren etmenlere karşı dayanıklılık
kazanırlarken, çiçekler, pembe ve kırmızı meyveler etmene karşı duyarlıdırlar ve meyveler
olgunlaştıkça hassasiyetleri artar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA
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Hastalık bitkinin yaprak, stolon, meyve ve kökboğazında zarar oluşturur. Colletotrichum
fragariae ve C. gloeosporioides’in neden olduğu yaprak belirtileri, 0.5-1.5 mm çapında
yuvarlak mürekkep lekeleri şeklinde (Şekil 1a) oluşur. Bu lekeler çok sayıda da olsa
yapraklar ölmez ve bu lekelerde sporulasyon olmaz. C. acutatum’un neden olduğu belirtiler
ise yaprakların kenarlarında, düzensiz koyu kahverengi-siyah kuru alanlar şeklinde gelişir
(Şekil 1b). Bu tür yapraklar, nekrotik alanların genişlemesine rağmen 2-3 ay canlı kalır ve bu
alanlardaki sporulasyon çiçek yanıklığı ve meyve çürüklüğü için primer enfeksiyon kaynağını
oluşturur.

Şekil 1. Colletotrichum fragariae ve C. gloeosporioides’in neden olduğu yaprak lekeleri (a),
C. acutatum’un neden olduğu nekrotik belirtiler (b). (Compendium of Strawberry Diseases)

Çilek bitkisinin çiçekleri ve meyveleri antraknoz hastalığına çok hassastırlar ve hastalık nemli
ve sıcak hasat sezonunda çok hızlı gelişerek ürüne zarar verebilir. Çiçekler, çiçek
tomurcukları ve çiçek sapları hastalığa hassas olmakla birlikte tamamen açmış çiçekler en
hassas organlardır. Hastalık ilk çiçek gözlerinin çıkmasından itibaren görülebilir ve hastalığın
bulaştığı çiçekler hızla kuruyup ölürler (Şekil 2a). Meyve çürüklüğüne ise yaygın olarak C.
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EM

acutatum neden olmaktadır. Meyve çürüklüğü özellikle malçlama yapılmış masuralarda
yetiştirilen tek yıllık çileklerde görülmektedir. Hastalığa yakalanmış meyvelerde, olgunlaşma
döneminde açık kahverengi, su emmiş gibi lekeler oluşur ve bu lekeler hızla sert, yuvarlak,
koyu kahverengi-siyah lekelere dönüşür ve bu meyveler kuruyarak mumyalaşır. Yeşil
meyvelerde hastalık başlangıçta sınırlı kalmış gibi görünmekle birlikte (Şekil 2b), meyve
olgunlaşma döneminde hastalık normal seyrinde ilerler ve oluşan spor kitlesi gözle
görülebilir.

Şekil 2. Colletotrichum sp.’nin neden olduğu çiçek yanıklığı (a) ve yeşil meyvedeki
belirtileri (b). (Compendium of Strawberry Diseases)
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Stolonlardaki hastalık belirtileri küçük, kırmızı, çizgi şeklinde başlar ve hızla koyu, güneş
yanığı şeklinde kuru lekelere dönüşür (Şekil 3a,b).

Şekil 3. Çilek bitkisinin stolonlarındaki hastalık belirtileri (a, b). (Comp. of Strawberry Dis.)

Kökboğazı çürüklüğünün ilk belirtileri başlangıçta sıcak saatlerde genç yaprakların solması ve
daha sonra tekrar sağlıklı görünümünü alması şeklindedir. Bu belirti birkaç gün sürdükten ve
kökboğazı çürüklüğü tamamen geliştikten sonra hasta bitki tamamen kurur ve ölür. Bu tür
bitkiler boyuna kesildiğinde kırmızımsı kahverengi kuru çürüklük görülür (Şekil 4a). Çilek
bitkileri üretim alanlarına aktarıldıktan birkaç gün sonra ya da bitkiler tamamen gelişip çoklu
kökboğazı oluştuktan sonra kısmi kök çürüklüğü oluşabilir. Bu bitkilerde sadece bir kısımda
hastalık gelişip diğer kısımlar sağlıklı kalabilirler ancak sonuçta bu tür bitkiler de ölürler.
(Şekil 4b). Tek kökboğazına sahip bitkiler ise hastalık gelişiminden hemen sonra ölürler.
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Şekil 4. Colletotrichum fragariae ve C. gloeosporioides’in neden olduğu
kökboğazında kırmızımsı kahverengi renk değişimi (a), C. acutatum’un
neden olduğu kısmi çürüklük (b). (Compendium of Strawberry Diseases)

Hastalık, ülkemizde önemli çilek yetiştiriciliği yapılan yerlerden Mersin, Adana ve Aydın
illerinde tespit edilmiştir.
3. KONUKÇULARI

Etmen grubu geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Çilek, turunçgil, sebze, sert ve yumuşak
çekirdekli meyveler ve sert kabuklu meyveler başlıca konukçuları arasındadır.

G

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

-Hastalık taşımayan sağlıklı fideler kullanılmalıdır.
-Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.

-Sırta dikim, malçlama (organik malç) ve damla sulama tercih edilmelidir.
-Hastalıklı meyveler sık sık toplanarak imha edilmelidir.

TA

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanılmalı ve hasat dönemine kadar,
kullanılan ilaçların etki süresi göz önünde bulundurularak devam edilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe
pülverizatörü kullanılmalıdır. İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama
sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca süzgeçli kova vb. ekipmanlar da kullanılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği
Toprak üstü uygulamalarında bitkilerin tümü ilaçlanacak şekilde rüzgârsız havada ilaçlama
yapılmalıdır. Topraktan uygulamalar ise damla sulama yoluyla yapılabilir.
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ÇİLEK, AHUDUDU VE BÖĞÜRTLENDE KURŞUNİ KÜF
Botrytis cinerea Pers.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Hastalığa neden olan fungusun eşeyli formu Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel’dir.

EM

Miselyum dallanmış, bölmeli ve renksizdir. Fungusun konidioforları oldukça kalın ve 1-5 mm
uzunluktadır. Bunlar bitkinin çeşitli organları üzerinde yan yana ve çok sık oluşurlar.
Konidioforların uç kısımları hariç diğer kısımları koyu renklidir. Konidiosporlar üzüm
salkımı gibi konidioforlara bağlı olarak bulunurlar. Konidiospor çok açık kül renginde
olmasına karşın, kitle halindeyken kurşuni renkte görünür. Konidiosporlar tek hücreli elipsoit
veya yuvarlağımsı şekildedir. Bunlar bağlı oldukları konidioforlardan kolayca kopar ve
dağılırlar.
Fungusun meydana getirdiği sklerotlar sert, yassı ve siyah renklidir. Bu organlar daha çok
meyve üzerinde fungusun meydana getirdiği fungal örtü arasında siyah noktacıklar halinde
oluşmakta, bazen de yaprak sapı üzerinde görülmektedir. Ayrıca topraktaki hastalıklı bitki
artıkları üzerinde de çok sayıda sklerot oluşabilmektedir. Uygun olmayan koşullara özgü olan
bu organlar genellikle 5-7 mm iriliğinde olup, bazen 1-3 mm boyda olanlarına da
rastlanmaktadır. Soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olan sklerotlar uygun koşulları bulduklarında
çimlenerek miselyum oluşturmaktadır. Doğada, ilkbaharda gelişen bu miselyum üzerinde de
konidiosporlar oluşur ve çevreye dağılan konidiosporlar konukçu bitkiyi enfekte ederek
gelişme ve üremelerini sürdürürler.

G

Konidiosporlar en yüksek oranda çimlenme gösterdiği sıcaklık 15-25°C’dir. Konidiosporlar
ve sklerotlar çok düşük sıcaklık derecelerine dayanıklı olmakla beraber, 35°C’nin üzerinde
çimlenme güçlerini yitirirler.
Fungus miselyum ve sklerot halinde kışlamaktadır. Fungus, fakültatif bir parazit olup,
hastalıklı bitki artıklarında saprofit olarak yaşar. Sklerotlardan ve miselyumdan oluşan
konidiosporlar, primer inokulum kaynağıdır.

TA

Konidiosporlar rüzgar ve yağmurla yayılır. Açılmamış çiçekler genellikle enfekte olmazlar.
Çiçekler açılır açılmaz, enfeksiyonlara duyarlı hale gelir. Fungus çiçek yanıklığı yapar. Zarar
gören çiçek kahverengileşir ve ölür. Renk değişimi çiçek sapına kadar ilerleyebilir. Çiçek
dönemindeki latent enfeksiyonlarda, meyve olgun-laştığında miselyum aktif hale geçer ve
tipik meyve çürüklüğü semptomları gelişir.
Kurşuni küf soğuk ve nemli koşulları sever. Hasat öncesi ve hasat sırasında yağ-mur ve
yağmurlama sulama, hastalık gelişimini teşvik eder. Meyve ne kadar olgunlaşırsa tanelerin
konidiosporlarla kaplanma ve çürüme şansı o kadar fazladır. Hasatın gecikmesi zarar oranını
artırır.
Rüzgâr hızı, sıcaklık, yağmur ve suyun yüzeyde kalma süresi, Kurşuni küfün performansını
etkiler. Çünkü bunlar konidiosporların üremesini, yayılmasını, birikmesini ve çimlenmesini
etkiler. Konidiosporlar geceleri soğuk periyotlarda dahi üremeye devam eder. Günün erken
saatlerinden itibaren, sıcaklık yükselip, orantılı nem düştüğünde rüzgârla yayılır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık genellikle çiçek, yaprak, yaprak sapı ve meyvede görülmektedir. Çiçeğin tüm
organları hastalığa yakalanabilmektedir. Çiçeklerin tam açmış olduğu dönemde bütün
organları ile enfeksiyona uğrayan çiçekler, aniden solarak kurumakta ve “Çiçek Yanıklığı”
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olarak bilinen durum meydana gelmektedir. Eğer hava koşulları yağışlı ve nemli giderse;
enfeksiyon, çiçeklerden kısa çiçek sapına, buradan da ana çiçek sapına geçmektedir. Bazı
hallerde ise çiçeğin birkaç taç ve çanak yaprağında hastalığın tipik, küçük kahverengi-siyah,
kuru nekrotik lekeleri görülmekte, zamanla bu lekeler yaprakların her tarafını kaplamaktadır.
Enfekteli taç yaprakların büyük bir bölümü dökülmektedir. Çanak yaprakların oluşturduğu
çiçeğin çanak kısmı bazen tümüyle enfekte olmakta ve üzerinde yoğun spor kitlesi
oluşmaktadır.

EM

Böğürtlen ve ahudududa, açılmamış çiçekler genellikle etkilenmez. Fakat açıldıklarında çiçek
yanıklığı olabilir ve özellikle geç ilkbahar donlarından sonra nemli koşullarda, fungus ölü
çiçekler üzerinde bol spor üretebilir.
Çilek bitkisinin yaprakları genellikle kurşuni küfe dayanıklıdır. Ancak bitkinin hava
sirkülâsyonundan uzak alt kısımlarında bazen hastalığa yakalanmış koyu kahverengine
dönmüş yaprakları görmek mümkündür. Enfeksiyon dipten yukarı doğru gelişir ve saplar
koyu kahverengi bir renk alır.
Meyve enfeksiyonları genellikle meyvenin toprak ya da organik materyale temas ettiği
noktadan başlamaktadır. Bu temas noktasında önce açık kahverengi bir leke belirmektedir
(Şekil 1a). Lekenin oluştuğu bu bölüm yumuşamakta, parmakla dokununca meyve etinden
kolayca ayrılmaktadır. Daha sonra bu leke gelişerek tüm meyveyi kaplamaktadır (Şekil 1b).
Eğer yeterli yağış ya da nem yoksa, bu meyveler kuruyarak sertleşmekte ve bitki üzerinde
kuru çürüklüğe dönüşmüş olarak kalmaktadır (Şekil 1c). Ayrıca bir kısım meyvelerin sapa
birleşme yerlerinde enfeksiyon görülmektedir. Bu tür enfeksiyonlar, hastalıklı çiçek
organlarından kaynaklanmaktadır.
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Meyveler, tüm olgunlaşma evrelerinde hastalığa yakalanmakla birlikte, kurşuni küf en
tahripkâr özelliğini kırmızı olum döneminde göstermektedir (Şekil 2a,b,3a). Yağış ve nem
yeterli olursa, enfekteli meyveler üzerinde fungusun yoğun spor kitlesi görülür (Şekil 1b,2b,
c; 3a). Bitki üzerindeki meyveler olgun-laştığında, çok az sayıda enfekteli meyvede zaman
zaman ıslak bir çürüklük oluşur ve bu meyveler, sarımsı kahverengi veya altın rengini alır. Bu
çürüklük devresi geçiş devresidir ve meyveler kısa sürede grimsi-kahverengi tozlu miselyum
ve konidiospor kitlesiyle kaplı hale gelir ve hatta meyvenin tamamı etkilenebilir (Şekil 1b;
2a,c). Çürüklük meyvenin herhangi bir yerinde gelişebilir, fakat meyve sapının yakınında
daha yaygındır (Şekil 1a,2a). Fiziksel herhangi bir zarar, özellikle yağmurlu havalar,
hastalığın şiddetini arttırır. Enfekteli taneler hasat edilmeden bırakılırsa mumyalaşır ve meyve
sapına asılı kalır (Şekil 1c,2c).

a

b

c

Şekil 1. Kurşuni küf’ün çilek meyvesinde meydana getirdiği ilk
belirtiler (a), lekeli kısmın üstünde spor oluşumu (b) ve mumyalaşmış
meyve (c).
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b

c

a
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Şekil 2. Kurşuni küf’ün çileğin kırmızı olum dönemindeki zararı (a) ve
hastalığın ilerlemesi ile meyve üzerindeki spor miktarının giderek artması
ve tamamen kaplanması (b, c).

©Mualla ERKAN

b

©Mualla ERKAN

Şekil 3. Kurşuni küf’ün ahududu meyvelerinde (a) ve sürgünlerindeki (b)
zarar şekli.
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Çilekte bu hastalıktan ötürü zarar, yağışlı yıllarda %50’ye, duyarlı çeşitlerde ise %90’a kadar
ulaşabilmektedir.
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Ahududunda sürgünlerdeki simptomlar, yaz ortası veya sonunda dip sürgünlerin yaşlı
yaprakları üzerinde açık kahverengi lekeler halinde ortaya çıkar. Çubuklar üzerinde, günlük
sıcaklık değişimiyle ilişkili olarak, patojenin düzensiz gelişmesi sonucu oluşan çizgi veya
şerit şeklindeki izler, hastalık etmeninin lekeleridir (Şekil 3b). Sonbaharda dip sürgünler
kahverengileştiğinden, sağlıklı dokulardan ayırt edilemeyen hastalık lekeleri, sıcaklığın
düşmesiyle gri veya beyazımsı renk alarak tekrar belirgin hale gelir. Kış süresince
epidermisin altında gömülü halde olan sklerotlar ilkbaharda, siyah parlak kabarcık şeklinde
patlayıp çıkar. Yüksek nemli bir periyot süresince, bu sklerotlar, fungusun gri miselyum ve
konidiosporlari ile kaplanır. Enfekteli boğumlardaki tomurcuklar, daha az ve küçük yan
sürgün verirler.
Depolama için gerekli olan yüksek nispi nemde, enfekteli tanelerin yüzeyindeki miselyum
gelişmesi pamuk gibi veya beyazımsı gridir. Hastalıklı meyveler depolarda sağlıklı meyveleri
de hastalandırır.
Kurşuni küf hastalığı ülkemizin tüm çilek, böğürtlen ve ahududu üretim alanlarında
yaygındır.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir fungustur. Çilek, ahududu, böğürtlen, asma, incir, turunçgil meyveleri, soğan,
biber, domates, marul, enginar, erik, fasulye ve başta sardunya, begonya, kaktüs ve yıldız
çiçeği olmak üzere pek çok süs bitkisi konukçularıdır.
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4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Yeni plantasyonlar kurulurken, çukur ve su tutan yerlerde olmamasına özen
gösterilmelidir.
- Kurşuni küfe dayanıklı (yaprak ve çiçek sapları dik olarak gelişen, meyve dipleri dışbükey
olan) çeşitler tercih edilmelidir.
- Hastalıklı bitki artıkları üretim alanından uzaklaştırılmalıdır.
- Yabancı otlar temizlenmelidir.

EM

- Aşırı vejetatif gelişmeyi teşvik eden gübrelemelerden kaçınılmalıdır.

- Meyveler olgunlaştığında geç kalınmadan hasat edilmelidir. Hasat özellikle sabah
saatlerinde yapılmalıdır.
- Hasat sırasında meyvelerin yaralanmamasına dikkat edilmelidir.
- Meyvelerin toplandığı kaplar derin olmamalıdır.

- Böğürtlen ve ahudududa uygun bir budama ile, bitki içinde iyi bir hava sirkülasyonu,
bitkinin daha iyi ışık alması, yağmur ve sulamadan sonra bitki yüzeyinin daha hızlı
kuruması sağlanmalıdır.
- Böğürtlen ve ahudududa ilk çıkan dip sürgünler budanarak, ikinci sürgünlerin daha
kuvvetli olması sağlanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

G

4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

Çilekteki ilaçlama programı:
1. ilaçlama: İlk çiçeklerin %10’u açtığı dönemde,
2. ilaçlama: Çiçeklerin %50’sinin açtığı dönemde,
3. ilaçlama: İlk yeşil meyvenin görüldüğü dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi ve son ilaçlama ile
her bir hasat arasında geçmesi gereken süre dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan
kalkıncaya kadar devam edilir.
Böğürtlen ve ahudududa ilaçlama programı:
1. ilaçlama: Çiçeklerin %5-10’u açınca,
2. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.
3. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi ve son ilaçlama ile
her bir hasat arasında geçmesi gereken süre dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan
kalkıncaya kadar devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (motorlu, mekanik, otomatik) kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlar, bitkinin her tarafını kaplayacak, ilaçlanmamış kısım kalmayacak şekilde
uygulanmalıdır.
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ÇİLEKTE PHYTOPHTHORA KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt.

TA

G

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Phytophthora cactorum, toprak kökenli bir fungal hastalık etmeni olup, bitkinin
kökboğazında ve köklerinde zarar oluşturur.
Hastalığın kaynağı bulaşık bitkilerde ve toprakta bulunan dayanıklı spor yapısı olan
oosporlardır. Enfeksiyon, oosporların ürettiği zoosporların bitkiyi, genellikle yara yerlerinden
enfekte etmesi ile oluşur. Frigo fideler depolanma sırasında uzun süreli düşük sıcaklığa maruz
kalırlarsa bu tür fidelerin kökboğazında fizyolojik bir kahverengileşme oluşur ve
yaralanmadan da hastalığa yakalanabilirler. Fideler masuralara şaşırtıldıktan sonra hastalığa
yakalanırlarsa, genellikle enfeksiyon latent kalır. Hastalık, sonbaharda fidelerin dikilmesinden
sonra düşük sıcaklıklar nedeniyle belirti oluşturmaz. İlkbaharda, özellikle çiçeklenme ile hasat
arasındaki dönemde hastalık belirtileri görülür.
Phytophthora cactorum sıcak geçen dönemlerde, uzun süre nemli kalan topraklarda hızlı
gelişim gösterir ve özellikle bitkilerin su stresi yaşadığı dikim sonrası ile transprasyonun fazla
olduğu çiçeklenme ve hasat arasında kökboğazı çürüklüğüne neden olur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık bitkinin tüm organlarında belirti oluşturur. Hastalıkla bulaşık bitkilerin genç
yaprakları mavimsi yeşil bir renk alır, genellikle aniden solarlar. Bu tür bitkiler birkaç gün
içerisinde tamamen kurur ve ölürler. Hasta bitkiler çekildiğinde, kökboğazının üst kısmından
kopar ve kökboğazının büyük kısmı ile kökler toprakta kalırlar. Kökboğazları boyuna
kesildiğinde, kahverengi renklenme ile iletim demetlerindeki bozulma görülür (Şekil 1a).
Kökboğazındaki belirtiler genellikle kökboğazının üst kısmından başlar ve köklere doğru
ilerler ya da stolonların kökboğazından ayrıldığı noktalardan gelişir (Şekil 1a ve b).

Şekil 1. Phytophthora Kökboğazı Çürüklüğü hastalığının kökboğazının üst
kısmından(a) ve stolon diplerinden (b) başlayan belirtileri (Compendium of
Strawberry Diseases).
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Enfeksiyonun yeni başladığı dokularda su emmiş gibi ve açık kahverengi bir görünüm oluşur
(Şekil 2). Daha sonra kökboğazı tamamen kahverengine döner. Bazen köklerdeki çürüme,
bitkinin kendini yenilemesi ya da kökboğazındaki iletim demetlerinin etkilenme durumuna
bağlı olarak bitkilerde oluşan bodurlaşma nedeniyle durur. Bodurlaşma, Verticillium
solgunluğu ya da siyah kök çürüklüğü ile karıştırılabilir, ancak kökboğazında oluşan
kahverengileşme tipiktir (Şekil 3). Soğukta depolanan frigo fideler, yapraklanmadan
kökboğazı çürüklüğü nedeniyle ölebilirler.

Şekil 2. Hastalığın kökboğazındaki ilk
belirtileri

Şekil 3. Hastalığa bağlı gelişen
bodurlaşma ve kökboğazında oluşan
kahverengileşme

TA

(Compendium of Strawberry Diseases)

Hastalık, ülkemizde önemli çilek yetiştiriciliği yapılan yerlerden Adana, Aydın ve Mersin
illerinde tespit edilmiştir.
3. KONUKÇULARI

Etmen geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Çilek, elma, armut, kestane, ceviz, turunçgil,
kaktüs, kivi, hıyar, Trabzon hurması, süs bitkileri ve orman ağaçları başlıca konukçuları
arasındadır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel önlemler

- Hastalıksız, sağlıklı fideler kullanılmalıdır.
- Hastalıkla bulaşık alanlara dikim yapılmamalıdır.
- Sırta dikim, malçlama, damla sulama tercih edilmeli ve iyi bir toprak drenajı sağlanmalıdır.
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4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlamalar, fidelerin masuralara şaşırtılması sırasında yapılmalı ve enfeksiyon riskinin
olduğu dönemlerde, kullanılan ilaçların etki süreleri göz önünde bulundurularak ilaçlamalara
devam edilmelidir. Fidelik ilaçlamaları da aynı şekilde yürütülmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

EM

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe
pülverizatörü kullanılmalıdır. İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama
sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca süzgeçli kova vb. ekipmanlar da kullanılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği
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Toprak üstü uygulamalarında bitkilerin tümü ilaçlanacak şekilde rüzgârsız havada ilaçlama
yapılmalıdır. Dikim esnasında kullanılacak ilaçlar köklerin ilaçlı solüsyona daldırılması
şeklinde, topraktan uygulamalar ise damla sulama yoluyla yapılabilir.
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ÇİMLERDE TOPRAK KÖKENLİ HASTALIKLAR
Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Bipolaris spp., Pythium spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ülkemizde çimlerde kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan etmenlerin başında
Rhizoctonia spp. ve Fusarium spp. gelmektedir. Bipolaris spp. ve Pythium spp. de çim
alanlarında sorun oluşturmaktadır. Etmenler kışı spor, miselyum ve sklerot halinde yeşil bitki
örtüsü ile toprak yüzeyi arasında kalan ölü ve canlı çimden oluşan tabaka (thatch) kısmında
geçirirler. Bu funguslar toprak kökenli olup tohumla da taşınabilmektedir. Kesin tanıları
ancak laboratuvar çalışmalarıyla yapılabilir.

G

Rhizoctonia spp.’in hifleri dik açı oluşturacak şekilde yan dallar oluşturur. Yan dallar
üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme oluşur. Miseller bölmeli, gençken şeffaf sonra
sarımtırak olup, yaşlandıkça koyu kahverengi bir renk alır. Patates Dekstroz Agar (PDA)
ortamında gelişen koloni renkleri, kremden kahverengiye, devetüyü renginden turuncu renge
kadar değişiklik göstererek, türler arasındaki farklılıkları ortaya koyar. Hastalık etmeni,
türlere göre değişkenlik gösteren renk ve büyüklükte sklerot oluşturmaktadır ve bu sklerot
yapıları ile toprakta daha uzun süre canlı kalabilmektedir. Rhizoctonia türleri bitkiyi hifleri ile
enfekte etmektedir, spor oluşturmazlar. R. solani ve R. cerealis’de enfeksiyon ve hastalık
gelişimi için optimum sıcaklık aralığı 21-32 °C’dir. Ilık ve nemli havalarda enfeksiyon şiddeti
de artış gösterir. R. zeae ve R. oryzae' nin neden olduğu hastalıklar ise daha çok 28-36 °C
aralığında görülmektedir.
Fusarium türleri, kültürde bol miktarda kısa ve kalın görünümlü bölmeli makrokonidi
oluşturur. Makrokonidiler genellikle 4-6 bölmeli olup kıvrık ya da düz olabilmektedir. Bazı
türlerde belirgin bir ayak hücresi varken bazılarında ise bu ayak hücresi belirgin değildir. Çok
sayıda tür mikrokonidi de oluşturabilmektedir. Bazı türler kültürde klamidospor oluşturmakta
ve meydana getirdiği pigmentler nedeni ile somon, karmen, pembe renkler oluşturmaktadır.
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Bipolaris türlerinin konidioforları koyu kahverengi, kısa ve çoğunlukla tek veya küçük
gruplar halinde düz veya kıvrık genellikle 3-10 bölmelidir. Toprak patojenleri kurak geçen
uzun ilkbahar periyodundan sonraki yağışlarda şiddetli hastalık oluşturur. Oksijenin yetersiz
olduğu ağır ve zayıf topraklarda hastalık daha fazla ortaya çıkar.
Pythium türlerinin hifleri şeffaftır ve genellikle 5-7 mm çaptadır. Koloni renkleri beyaz-krem
renktedir. Bölmesiz misellere ve sporangiyumlara sahiptir. Sporangia türe bağlı olarak değişik
şekillerde (ipliğimsi, şişkin ipliğimsi, küremsi) ve boyutlarda oluşan asexuel sporlardır. Eşeyli
devresinde ise anteridium ve oogonyumlara sahip olan bir toprak fungusudur. Pythium spp.
oosporları ile kışlamaktadır. Fungus 27-34 °C arasindaki sıcaklıkları ve nemli ortamlar tercih
eder.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Rhizoctonia solani çim alanlarında çapı birkaç cm’den bazen birkaç metreye kadar ulaşan
kahverengi yama belirtilerine sebep olur. Kahverengi yama belirtisi çim alanlarında ilk olarak
mor ya da gri-yeşil alanlar şeklinde başlar. Enfekteli yapraklar kuruduktan sonra bu alanlar
hızla soluk bronz veya kahverengiye dönüşür ve sonuçta iç kısmı saman rengi olan etrafı koyu
kahverengi kenarla çevrelenmiş yamalar oluşur (Şekil 1). Rhizoctonia cerealis ise çim
yapraklarında sararma ve daha sonra kahverengileşmeye sebep olur. Bu sebeple çim
alanlarında çapı birkaç cm’den bazen birkaç metreye kadar ulaşan yuvarlak, ortası yeşil ve
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kenarları sarı renkli yamalar oluşturur (Şekil 2). Yama belirtileri golf sahaları ve
stadyumlarda daha net olarak gözlenir.

EM

Fusarium türleri; genel olarak çimlerde yaprak lekeleri, yaprak yanıklığı, kök, kök boğazı,
stolon ve rizom çürüklükleri meydana getirmektedirler. Bu çürümeler sonucunda çim
alanlarında düzenli, düzensiz veya yuvarlak sararmış alanlar oluşur. Fusarium nivale (=
Microdochium nivale)’nin sebep olduğu hastalık diğer türlerden farklı olarak ‘pembe kar
küfü’ olarak adlandırılır. Kışın soğuk havalarda, hatta çim alanları kar altında olduğu
zamanlarda bile tipik, ortası açık renkli etrafı mor, sarı ve kahverengi renklerden oluşan bir
hale ile çevrili belirtiler oluşturur (Şekil 3).

TA

G

Pythium spp. çim bitkisinde yaprak yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklükleri ve pamuksu
yanıklık oluştururlar. Bazen çim bitkileri üzerinde etmenin miselleri görülebilir (Şekil 4).
Özellikle golf sahaları ve stadyumlarda yuvarlak açık yeşil veya sarı halkalar şeklinde
belirtiler oluşturur. Pythium enfeksiyonlarına karşı tüm çim bitkileri hassas olmakla beraber
serin iklim ÇİM türlerinde genellikle daha fazla zarara neden olur. Hastalık etmeni, en şiddetli
zararını genellikle sıcak ve nemli havalarda gerçekleştirir. Agrostis çim türlerinde, etkilenen
çim alanları turuncu ile bronz renkte görünürler hatta duman şeklinde halkalı alanlar
oluşabilir. Özellikle geceleri, nemli koşullar uzun süre devam ederse bozulmuş yapraklar
keçeleşir ve üzerlerini etmenin tüylü, kabarık beyaz miselyumları kaplar. Bu dönem belirtileri
‘‘Pamuksu yanıklık’’ olarak isimlendirilir.

Şekil 1. Kahverengi yama (R. solani) belirtisi

Şekil 3. Phytium yanıklığı belirtisi

Şekil 2. Sarı yama (R. cerealis) belirtisi

Şekil 4. Pembe yama (Microdochium nivale)
belirtisi

Bipolaris spp., çimlerde tüm gelişme dönemlerinde ve tüm organlarda hastalık
oluşturabilmektedir. Bu nedenle, fungusun yaprak ile kök ve kökboğazında meydana getirdiği
sararma ve kahverengileşmeler birleştiğinde bitkiyi tamamen çürütebilmektedir.
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3. KONUKÇULARI
Hastalık etmenleri tüm buğdaygil bitkilerinde hastalık oluşturabilmektedir. Rhizoctonia,
Fusarium ve Phytium türleri polifag’tır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

EM

- Gübreleme toprak analizi sonucuna göre yapılmalı, baharda aşırı azotlu gübrelemeden
kaçınılmalıdır.
- Çim alanlarındaki rutubeti azaltmak için iyi bir drenaj yapılması gereklidir.
- Çim alanlarında hava sirkülasyonu hastalıkların baskılanması bakımından önemlidir.
- Çim biçimi zamanında yapılmalıdır.
-Aşırı thatch katmanı köklerin faydalanacağı hava, su ve gübre alınımını
kısıtlayabileceğinden, bitki artığı ve thatch birikimi azaltılmalı ve bunlar hemen alandan
uzaklaştırılmalıdır
4.2. Kimyasal Mücadele
Bu hastalıklara karşı yeşil aksam ilaçlaması önerilmektedir.
4.2.l. İlaçlama zamanı

Firmasınca önerilen aralıklarla, tavsiye edilen sayı ve zamanda uygulamalar yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalar bütün deneme alanında tekdüze dağılım sağlayacak veya doğru ilaçlama
yapabilecek uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

Yapraklar ilaçlı su ile tamamen kaplanacak şekilde yapılır.
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ÇİMLERDE YAPRAK YANIKLIĞI
Bipolaris spp., Curvularia spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

EM

Bipolaris ve Curvularia cinslerinin eşeyli dönemi Cochliobolus olarak bilinmektedir.
Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker ve Curvularia lunata (Wakker) Boedijn ülkemiz
çim alanlarında yaprak yanıklığına neden olan en yaygın türler olarak saptanmıştır. Bipolaris
spp. konidiosporlarının rengi koyu zeytin veya kahverengi, oval ve uçları yuvarlaktır bazı
türlerde sporlar hafif kavislidir. Konidiosporlar, konidioforlar üzerinde tekli veya kümeler
halinde oluşurlar, genellikle 3-10 bölmelidir (Şekil 1). Curvularia spp. konidiosporları ise
açık veya koyu kahverengi, ortalama 24.9 µm x 10.3 µm boyutlarında ve genellikle 3 bölmeli
ve kıvrıktır. Ortadaki bölme uçtaki bölmelerden daha geniştir (Şekil 2). Her iki etmen de 16400C’lerde enfeksiyon oluştursalar da optimum gelişme sıcaklıkları 25-350C’dir. Etmenler
kışı spor ve miselyum olarak toprak, bitki materyali ve çim bitkisinin dip kısmında yeşil bitki
örtüsü ile toprak yüzeyi arasında kalan ölü ve canlı çimden oluşan tabaka (thatch) arasında
geçirirler. Etmenlerin sporları ve miselleri insanlar, alet ve ekipmanlar, çim alanlarında
kullanılan çeşitli makinalar, sulama vb. işlemler ile yayılırlar. Hastalıklar tohumla da taşınır.
Sıcak ve nemli havalarda, yaprak ıslaklığının arttığı dönemlerde enfeksiyon şiddeti de artış
gösterir.

Şekil 1. B. sorokiniana’nın konidiosporları (x20)

Şekil 2. Curvularia sp. konidiosporları (x40)

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bipolaris spp.’de hastalık belirtileri ilk olarak yapraklarda, küçük kahverengi veya siyah
lekeler şeklinde başlar ve lekeler genişledikçe ortası beyaz, etrafı mor veya kahverengi bir
sınırla çevrelenir (Şekil 3). Bu safhada önlem alınmazsa lezyonlar birleşir ve bitkinin kök
boğazı ve kök kısmına doğru ilerleyerek solgunluk, sararma ve tüm bitkinin ölümüne sebep
olur. Bu ölü bitki kümeleri çim alanlarında küçük yuvarlak, bazen şekilsiz başlangıçta sarı
daha sonra grimsi ve kahverengi alanlar (yamalar) oluştururlar. Curvularia spp. ile enfekteli
bitkilerde ise belirtiler yine yapraklarda başlar başlangıçta yapraklarda sarı ve yeşil benekler
oluşur ve bu benekler zamanla tüm yaprağı sarar. Zamanla enfekteli yapraklar kahverengiye
dönüşür, daha sonra gri ton alır, büzülür, çürür ve ölür. Çim alanlarında düzensiz biçimli
küçük yamalar oluşturur (Şekil 4). Önlem alınmazsa bu yamalar birleşerek tüm çim alanını
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EM

kaplar. Bu tip belirtiler özellikle golf sahaları ve stadyumlarda hem çim bitkilerini çürüttüğü
hem de sahanın görüntüsünü bozduğu için istenmeyen görüntülerdir. Hastalık etmenleri
ülkemizdeki tüm çim alanlarında görülmektedir.

Şekil 3. Çim yaprağında Bipolaris Şekil 4. Çim sahasında Curvularia sp.’nın
sorokiniana’nın neden olduğu lekeler
oluşturduğu belirtiler

3. KONUKÇULARI

4. MÜCADELESİ

G

Bipolaris spp ve Curvularia spp kültürü yapılan tüm çim türlerinin (Lolium spp. Festuca spp.,
Poa spp., Agrostis spp., Cynodon spp. ve Zoysia spp.,) yanı sıra diğer tüm buğdaygil
(Poaceae=Gramineae) bitkilerinde hastalık oluştururlar. Çok geniş konukçu dizisine sahip
Curvularia spp ise Gramineae familyasının yanı sıra Leguminaceae, Cucurbitaceae,
Solanaceae, Compositae, Malvaceae familyalarına ait bazı bitkilerde de hastalık oluştururlar.
4.1. Kültürel Önlemler

- Gübreleme toprak analizi sonucuna göre yapılmalı, baharda aşırı azotlu gübrelemeden
kaçınılmalıdır.

TA

- Çim alanlarında hava sirkülasyonu hastalıkların baskılanması bakımından önemlidir. Bu
sebeple çim biçimi zamanında yapılmalı ve çim biçim yüksekliği artırılmalıdır.
- Aşırı sulamadan kaçınılmalı ve sulama sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır.
- Çim alanlardaki rutubeti azaltmak için iyi bir drenaj yapılması gereklidir.
-Aşırı thatch katmanı köklerin faydalanacağı hava, su ve gübre alınımını
kısıtlayabileceğinden, bitki artığı ve thatch birikimini azaltılmalı ve bunlar hemen alandan
uzaklaştırılmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele

Ülkemizde bakanlığımızca ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
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DOMATES MİLDİYÖSÜ
Phytophthora infestans (Mont) de Bary

G

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Domates mildiyösü [Phytophthora infestans (Mont) de Bary]’nün konidioforları renksiz,
seyrek dallı ve kalın zarlıdır. Konidioforları, yapraklarda stomalardan çıkarlar. Uçlarında
limon şeklinde konidiosporlar bulunur. Konidiosporlar ince zarlı olup 21–38x12–23µm
büyüklüğündedir.
Hastalık etmeni, kışı çürümüş hastalıklı bitki artıklarında oospor halinde geçirir. İlkbaharda
oosporların çimlenmesiyle primer enfeksiyonlar başlar. Yapraklardaki lekeler üzerinde oluşan
konidiosporlar rüzgâr ile sağlam bitkilere taşınırlar. Konidiosporların çimlenmesi,
enfeksiyonu, yaprak içindeki gelişmeleri ve yeni üreme organları meydana getirmeleri patates
mildiyösünde olduğu gibidir.
Epidemi ise 19–22°C’de ve orantılı nemin %80’nin üstünde bulunması halinde gerçekleşir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık etmeni yaprak, dal ve meyvede zarar yapmaktadır (Şekil 1). Hastalıklı bitkilerin
yaprakları üzerinde önce küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler belirir. Hastalık ilerledikçe
lekelerin rengi kahverengi veya siyaha dönüşür. Uygun koşullarda hastalık yaprak saplarına,
bitkinin gövde ve dallarına kadar ilerler. Nemli havalarda ve 16–22°C’lerde lekelerin alt
yüzlerinde beyaz veya kül rengi bir örtü meydana gelir (Şekil 1b). Bunlar hastalık etmeninin
konidiosporları olup, hastalığın yayılması bunlarla olur. İleri safhalarda bu lekeler yırtılır,
kurur veya çürürler.
Hastalık meyvelere de geçebilir. Meyvelerdeki lekeler yapraklardakine benzer (Şekil 1d) ve
domates kızardığı zaman yeşil bir çerçeve ile normal kırmızı kısımdan ayırt edilir.

TA

Bitkide hastalık ne kadar erken dönemde görülürse ürün kaybı da o nispette büyük olabilir.
Hastalığın meyvelerde görülmesi, hem ürünün miktarını hem de ticari değerini düşürür.
Epidemi yapma durumunda zarar %100’e kadar yükselebilir.
Domates yetiştiriciliğinin yapıldığı her yerde iklim koşullarına bağlı olarak hastalık önemli
ürün kayıplarına neden olabilmektedir.
3. KONUKÇULARI
Hastalık etmeninin konukçuları başta domates ve patates olmak üzere patlıcangiller
(Solanaceae) familyasına ait kültür bitkileri ve yabani bitkilerdir.

b

a
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d

Şekil 1. Domates mildiyösünün domates bitkisinde (a), yaprakta (b), gövdede (c) ve meyvedeki
(d) zararı (S. Yücel, T. Taşkın).

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalıklı bitki ve meyveler vejetasyon dönemi boyunca ve hasat bitiminde tarladan
uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.

G

- Domates tarımı, sabah ve akşam çiğ tutmayan tarlalarda yapılmalı ve gölgelik alanlar
tercih edilmemelidir.
- Hastalığın her yıl epidemi oluşturduğu yörelerde ise sırık domates yetiştiriciliği yapılmalı,
sıralar hâkim rüzgâr yönünde olmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri
görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde
başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya çevrede yada tarlada
hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.
Karadeniz Bölgesi’nde ilaçlama zamanının tespitinde kullanılabilecek diğer bir yol, ardışık 15
günlük yağış, orantılı nem ve sıcaklık toplamlarının alınması esasına dayanır. Bu süre
dâhilinde;
- Yağmurun 35 mm veya daha fazla yağması ve sıcaklık toplamının 315°C veya daha fazla
olması ve orantılı nem ortalamasının en az %75 olması,
- Yağmurun 40 mm’yi aşması halinde ise sıcaklık toplamının en az 305°C ve orantılı nem
ortalamasının da %70 olması durumunda,

hastalığın 7–15 gün içinde görüleceği kabul edilerek ilaçlamaya başlanmalıdır. Ancak bu
tahmin modeli ağaçlık veya gölgelik olmayan yerler ile, karık veya damlama sulamanın
uygulandığı domates tarlaları için geçerlidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

EM

Mildiyö enfeksiyonları yaprakların altında olmaktadır. Bu nedenle ilaçlamalarda mutlaka
yaprak alt yüzlerinde ve bitkinin her tarafında bir ilaç tabakası meydana getirilmelidir.
İlaçlamadan sonraki 24 saat içerisinde ilacı yıkayacak bir yağış olması durumunda ilaçlama
tekrarlanmalıdır.
İlaçlamalara, hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak devam
edilmelidir.
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DOMATES YAPRAK KÜFÜ
Passalora fulva (Cooke) U. Braun and Crous

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Domates yaprak küfü Passalora fulva (=Cladosporium fulvum) hastalıklı bitkilerin
yapraklarının alt tarafında küf tabakası meydana getirir (Şekil 1). Bu küf tabakası etmenin
konidiospor ve konidioforlarıdır. Konidiosporlar koyu renkli, bir veya çok hücreli, genellikle
bir uçları sivri, diğeri küt yapıda ve değişik büyüklüktedir.

G

Hastalık genellikle seralarda görülür. Hastalığın çıkması için orantılı nemin %85 veya daha
fazla, optimum sıcaklığın da 22–24°C olması gerekir. Sıcaklık ve orantılı nem, belirtilen bu
değerlerden aşağı olduğu takdirde konidiosporların enfeksiyonu için elverişli şartlar
oluşmadığından hastalık çıkmaz. Toprakta kalan bitki artıkları ve sera yapım malzemeleri
üzerinde konidiosporları 9-12 ay canlı kalabilirler. Hastalık etmeni örtüaltında hava
sirkülasyonu, çalışanların elbise ve kullandıkları alet ve ekipmanlarla yayılır.

Şekil 1. Yaprak küfünün domates
bitkisinde oluşturduğu belirti
(S. Yücel).

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık domates yaprakları üzerinde önce sarı renkli lekeler şeklinde görülür. Daha sonra bu
lekelerin alt kısmına rastlayan yerde yeşilimsi kahverengi küf oluşur (Şekil 2). Hastalık kısa
zamanda bütün yaprakları kaplar ve bitkiyi kurutur.
Örtüaltı domates yetiştiriciliği yapılan yerlerde ekonomik önemi olan bir hastalıktır.
Mücadele yapılmadığı zaman seradaki ürün %80 oranında zarar görür.
Ülkemizde seracılık yapılan her yerde görülebilmektedir.

a

b

Şekil 2. Domates yaprak küfünün yaprağın üst (a) ve alt yüzündeki (b)
belirtileri (S. Yücel).
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3. KONUKÇULARI
Domates yaprak küfünün konukçusu domates bitkisidir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

- Seralarda iyi bir havalandırma yapılarak orantılı nem ve sıcaklığın düşürülmesi
sağlanmalıdır.

Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları
ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
Ayrıca hastalığın görüldüğü seralarda yeni dikimden önce, sera yapım materyaline %2’lik
formaldehit eriyiği veya %4-7’lik sodyum hipoklorit çözeltisi pülverize edilerek
dezenfeksiyon yapılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
4.2.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.

TA

İlaçlamalarda mutlaka yaprak alt yüzlerinde ve bitkinin her tarafında bir ilaç tabakası
meydana getirilmelidir.
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ELMADA ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ
Alternaria alternata (Fr.) Keissler (=Alternaria tenuis Ness.)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Alternaria alternata (=Alternaria tenuis Ness.) yara paraziti olan bir hastalık etmenidir.
A.alternata birçok bitkilerin zayıflamış veya ölmüş dokularında saprofit olarak da yaşayabilir.
Etmenin kolonisi, besi yerinde, zeytinimsi siyah veya siyah, bazen gri renktedir.
Konidiosporlar genellikle uzun, sık dallanan zincirler halinde ve ters armut, yumurta, elipsoit,
kısa konik veya silindirik şekildedir.
A. alternata yaygın olarak bulunabilmektedir. Hastalığın optimal gelişimi rutubetli ortam ve
26–28oC sıcaklıkta olmakla birlikte, 0°C de dahi gelişme gösterebilmektedir. Uygun şartlarda
penetrasyondan 8–10 gün sonra hastalık belirtisi ortaya çıkar.
A.alternata zayıf bir patojen ve son derece yaygın bir saprofit olup, birçok bitkilerin zayıflamış
veya ölmüş dokularında, gıda artıklarında, toprak vb. maddeler üzerinde bulunmaktadır.
Rüzgârla, kuşlarla ve mekanik olarak bulaşabilmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Alternaria türlerinin çoğu hasat öncesi ve sonrası meyve çürümelerine neden olurlar.
A.alternata, elmanın çiçek çukuru etrafında veya orta kısımlarında önceleri renk açılmasına
neden olur (Şekil 1). Bu lezyonlar kuru olup, kahverenginden siyah renge dönüşür (Şekil 2).
A.alternata etmeninin elmadaki belirtisi meyve etinden çekirdek evine doğru (40–50 mm)
derinlemesine ilerleyen (Şekil 3) ve kısmen de yüzeysel olarak çürüyen bölgeler, siyah veya
kahverengimsi renkte, yassı ve kenarları belirgin çökük lekeler şeklinde görülür (Şekil 4).
Meyvelerdeki yumuşama, güneş ve soğuk zararları ile hasat öncesinde oluşan mekanik veya
diğer yaralanmaların dokuda oluşturacağı zayıflıklar, A.alternata etmeninin giriş kapısını
oluşturmaktadır. A.alternata meyve sapında zayıflamaya da neden olmaktadır.

Şekil
1.
Alternarya
meyve Şekil 2. Alternarya meyve çürüklüğünün
çürüklüğünün renk açılması belirtisi kahverengiden siyaha renk değişikliği
belirtisi (A. Y. Gökçe).
(A.Y. Gökçe).
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Şekil
3.
Alternarya
meyve Şekil 4. Alternarya meyve
çürüklüğünün meyve etinden çekirdek çürüklüğünün kenarları belirgin
evine doğru ilerleme belirtisi
çökük leke belirtisi (Ü. Tanıker).
(Ü. Tanıker).
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G

Alternarya meyve çürüklüğü hastalığı, elma kabuğundaki koyu renkli lekeler ile acı benek
hastalığına benzemektedir. Buna karşın Acı benek hastalığı meyvede bitki besin elementleri
oranının dengesiz olması sonucu ortaya çıkarken, Alternarya meyve çürüklüğü hastalığı ise
A.alternata fungusunun enfeksiyonu sonucu oluşmaktadır.
Etmenin koyu renkli miselleri, nemli şartlar altında meyvedeki lezyonların yüzeyinde
görülebilir. Hastalığın şiddeti, konukçunun duyarlılığı ve çevre şartlarına bağlı olarak
değişebildiği gibi, kültürel uygulamalar da hastalığın ortaya çıkmasında önemli etkenlerdir.
Bu etmen, hasattan önce veya sonra meyveyi enfekte edebilir. Meyvelerin olgunlaşma
döneminde hastalığa karşı hassasiyeti artmakta, olgunlaşma başlangıcında fungus meyveyi
enfekte edebilir. Hasada yakın bir zamanda meyve yüzeyinde lekeler gelişir ve meyvenin
albenisi kaybolur. Uygun şartlarda depolanmayan meyve, belli bir süre sonunda çürüyerek
tamamen elden çıkabilir. İleri derecedeki çürüklüklerde meyve eti siyaha dönüşür ve
süngerimsi bir yapı alır.
Elmada hasada yakın zamanda lekelenme ve daha sonrası çürüme ile kendisini belli eden bu
hastalık, meyvedeki albeni ve kaliteyi etkilemektedir.
Hastalıklı meyvenin depolamaya alınmasında ve meyvelerde hasat esnasında oluşan
yaralanmalarda lezyon gelişmesi devam ettiğinden, depo kayıplarına sebep olmakta, böylece
meyvenin pazar değeri düşmekte ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
Hastalık, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzincan’da ve Akdeniz Bölgesi’nde Isparta ilinde tespit
edilmiş olup, diğer bölgelerdeki bulunuşları bilinmemektedir.
3. KONUKÇULARI
Etmenin konukçuları elma ve armuttur.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

Meyvelerin elle toplanmasında dikkatli olunmalı, toplama ve paketleme esnasında
ezilmemelidir. Hasattan sonra bekletilmeden bir an önce depoya alınmalıdır. Hasat esnasında
gerekli titizliğin gösterilmesi depolama ömrünü de uzatacaktır. Depolama atmosferi ve sıcaklığı
uygun olmalı, meyvenin muhafazası optimum şartlarda olmalıdır.
Toplama yapılacak olan kasa veya sepetin yüzeyi dezenfekte edilmeli veya meyve kasalara
konmadan önce buhardan geçirilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” veri tabanında tavsiye edilen
ruhsatlı ilacı bulunmamaktadır.
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4.2.1. İlaçlama zamanı
1. ilaçlama: Meyve tatlanma başlangıcında (yaklaşık 3/4 meyve büyüklüğü)
2. ilaçlama: Kullanılan ilacın etki süresi bitiminde, ikinci ilaçlama yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
4.2.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.

TA

G

Ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgarsız havada ilaçlama yapılmalıdır.
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ELMA ÇOKLU SÜRGÜN FİTOPLAZMASI
Candidatus Phytoplasma mali (Syn. Apple proliferation phytoplasma)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalık etmeni, tek hücreli, hücre çeperi olmayan, konukçuları dışında yaşayamayan ve suni
besi yerinde kültüre alınamayan fitoplazmadır. Prokaryotik bir organizma olan fitoplazma,
konukçu bitkilerin sadece floem dokularında bulunur. Ayrıca floemden beslenen vektör
böceklerinin bünyesinde bulunup çoğalabilir.
Enfekteli vektör böcekler veya anaçlar ilkbaharda primer inokulum kaynağını oluşturur.
Fitoplazmanın bitki içindeki dağılımı, floem demetlerinin aktivitesine bağlı olarak, mevsime
göre değişim gösterir. Fitoplazma, kış aylarında ağacın köklerindeki floem dokularında
canlılığını devam ettirir. Takip eden ilkbaharda ise hastalık etmeni köklerden tekrar ağacın
toprak üstü kısımlarına taşınabilir ve floem dokusunu kolonize eder.

G

Etmenin taşınması ve yayılması enfekteli çoğaltım materyali, doğal yollardan kök
kaynaşması, vektör böcekler ve Cuscuta spp. gibi yabancı otlar ile gerçekleşir. Etmen polen
ve tohumla taşınmaz. Cacopsylla picta (syn. C. costalis) ve C. melanoneura pisillidleri
bilinen vektörleridir. C. picta taşınma ve yayılmada daha etkindir. Fitoplazma, bu vektörler
tarafından persistent olarak taşınır. Enfekteli böceklerin dölleri fitoplazmayı nakledebilir.
Vektör böceklerin erginleri kışlamak için ibreli ağaçlara göç eder, ilkbaharda yumurtalarını
bırakmak için tekrar elma bahçeleri ve yakın çevresine gelir. Hastalık belirtilerinin ortaya
çıkışı sıcaklığa bağlıdır. Genellikle hastalık belirtileri 21-24°C arasında görülür, 29-32°C
derecede ise belirti çıkışı baskılanır.
Ülkemizde C. picta’nın elma bahçelerinde varlığı belirlenmiştir ve Ca. Phytoplasma mali’nin
potansiyel vektörü olarak değerlendirilmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalığın ilk belirtisi sonbaharda uçta yer alan tomurcukların geç gelişmesi ve yan
tomurcukların çok küçük oluşmasıdır. Enfeksiyonu takip eden ilk 2 veya 3 yıl içerisinde, bu
tomurcuklardan ikincil sürgünler meydana gelir. İkincil sürgünlerin ana sürgün ile arasındaki
açı sağlıklı ağaçlara kıyasla daha dar olup ağaçlarda zamanla cadısüpürgesi görünümü oluşur.
Enfekteli ağaçlarda sürgünler incelir, yapraklar normalden daha erken oluşur, dökülür ve ağaç
zayıf düşer (Şekil 1). Sürgünün uç kısmında, yaprakların bir arada oluşmasından dolayı
“rozetleşme” belirtisi meydana gelir (Şekil 2,3). Rozetleşme belirtisi, çinko eksikliği
nedeniyle görülen rozetleşme belirtisi ile karıştırılabilir. Bu nedenle hastalığın teşhisi
laboratuvar analizleri ile yapılmalıdır.
Enfekteli yapraklar ince, düzensiz testere gibi dişli, daha küçük ve kırılgandırlar. Özellikle
kireçli topraklarda, normalden daha açık yeşildirler, ayrıca sararma ve kızarma da görülebilir.
Yapraklardaki kızarma daha çok yaz sonuna doğru sonbaharda ortaya çıkar. Enfekteli
ağaçlarda yaprakçıklar (stipul) normalden daha uzun ve her yaprak için dört adet olabilir.
Yaprak sapları ise normalden daha kısa oluşur (Şekil 4).
Çiçeklenme bazen yaz sonuna veya sonbahara kadar gecikse de enfekteli ağaçlarda çiçeklerin
çoğu normal gelişir. Meyvelerin büyüklüğü belirgin olarak azalır. Meyvede hem şeker hem de
asidite azaldığı için meyvenin tadı kötüleşir. Meyve sapları normalden daha uzun ve incedir.
Çanak ve yaprak sapı çukurları sığ ve geniş bir hal alır. Bundan dolayı meyveler daha düz ve
basık görünümlüdür. Çekirdekler ve çekirdek boşlukları ise daha küçük oluşur.
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Hastalıklı ağaçlarda sürgünler incelir, ağaç zayıf düşer ve kabuk kırmızımsı kahverengi renk
alır. Kabuğun altında nekrotik alanlar oluşabilir ve bazı dallar kuruyabilir. Şiddetli enfeksiyon
koşullarında ağaçlar ölür, ancak hafif enfeksiyonlarda ilk 2-3 yılda ortaya çıkan ani belirtiler
daha sonra ortadan kalkabilir. İyi bir gübreleme ve budama programı uygulandığında ağaçlar
normal büyüklükte meyveler oluşturabilir. Genç ağaçlar yaşlı ağaçlara göre daha fazla
etkilenir. Enfeksiyon latent olarak da gerçekleşebilir.

Şekil 1. Candidatus Phytoplasma Şekil 2. Candidatus Phytoplasma mali ile enfekteli

TA

G

mali ile enfekteli elma ağacının elma sürgünlerinin uç kısmında yaprakların bir
genel görüntüsü (Ş. Yavuz).
arada oluşması şeklinde görülen rozetleşme belirtisi
(Ş. Yavuz).

Şekil 3. Candidatus Phytoplasma Şekil 4. Golden Delicious elma çeşidinde daralan
elma yaprak ayası, sararma, uzamış ve genişlemiş
mali
ile
enfekteli
sürgününün ucundaki rozetleşme yaprakçıklar (sağda), sağlıklı yaprak (solda)
(http://photos.eppo.int/index.php/album/65belirtisi (Ş. Yavuz).
phytoplasma-mali-apple-proliferation-phypma).

Hastalık etmeni birçok elma çeşidini etkiler. Meyvelerin büyüklüğünü yaklaşık %50 ve
ağırlığını %30-60 azaltır, bunun sonucu olarak meyve kalitesini düşürür. Bunların yanı sıra
hastalık nedeniyle Elma küllemesi (Podosphaera leucotricha)’ne karşı ağacın hassasiyeti
artar.
Hastalık, ülkemizde Adana, Ankara, Isparta, Mersin ve Niğde illerinde saptanmıştır.
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3. KONUKÇULARI
Elma (Malus spp.) ana konukçusudur. Çeşitlerin reaksiyonları farklılık gösterse de birçok
çeşit hassastır. En hassas çeşitler Florina, Priscilla Idared, McIntosh, Starkrimson, Starking,
Golden Delicious ve Granny Smith’tir. Cortland ve Spartan daha tolerant olarak bilinir.
Etmen elmanın yanında sert çekirdekli meyve ağaçlarından erik, kayısı ve kirazda da
saptanmıştır.
4. MÜCADELESİ

EM

4.1. Kültürel Önlemler
- Sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır.

-Hastalığa dayanıklı veya tolerant ağaçlardan alınan aşı gözü, kalem ve çelikler
kullanılmalıdır.
- Bahçede dengeli bir gübreleme programı uygulanmalıdır.

- Hastalığın görüldüğü bahçelerdeki enfekteli bitkiler imha edilmelidir.

- Hastalık etmeninin potansiyel vektörü C. picta ve diğer pisillidler ile mücadele edilmelidir.
- Küskütle mücadele edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

TA

G

Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
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ELMA, ARMUT, AYVA DEPO HASTALIKLARI
Penicillium spp., Botrytis cinerea Pers., Monilia fructigena Honey,
Phytophthora cactorum Lebert&Cohn, Phytophthora syringae Klebahn,
Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Nectria galligena Bres., Colletotrichum spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Elma, armut, ayva depo hastalıkları, Penicillium spp., Botrytis cinerea Pers., Monilia
fructigena Honey, Phytophthora cactorum Lebert&Cohn, Phytophthora syringae Klebahn,
Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Nectria galligena Bres., Colletotrichum spp. tarafından
oluşturulur.
Elma, armut, ayva depo hastalıkları, elma, armut, ayva yetiştirilen tüm bahçelerde, paketleme
evlerinde ve depolarda görülebilir. Bu hastalık etmenlerinden P. cactorum ve P. syringae
dışındakilerin ortak özelliği, bol miktarda havai kökenli spor oluşturmaları ve bu şekilde
hastalığın yayılmasıdır. Phytophthora hastalık etmenleri ise, genellikle yere yakın alt
dallardaki meyvelere, sıçrayan su damlaları veya mekanik olarak topraktan bulaşır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA
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Elma, armut, ayva depo hastalıkları genel olarak meyve kabuğu üzerinde oluşturdukları
beyaz, mavi, yeşil, kurşuni ve siyah gibi farklı renklerde misel tabakası ve spor kitlesi ile
belirti verirler. Gelişen misel tabakasının etrafında daha açık renkli bir hale oluşur. Ayrıca
meyve kabuğunda, lekelerin oluştuğu kısımda yağ bezlerinin bozulması ile yüzeysel bir
çöküntü gerçekleşir (Şekil 1).

Şekil 1. Elma, Armut, Ayva depo hastalıklarından Mavi küf (a) ve Kurşuni küf (b)
(http://postharvest.ucdavis.edu) ile Antraknoz (c) (A. Sezer) hastalıklarının meyve üzerinde
oluşturduğu belirtiler.

Elma, armut, ayva depo hastalıkları, paketleme evleri ve depolar kadar elma, armut, ayva
bahçeleri için de sorundur. Hastalık etmenleri, hasat öncesinde veya hasat sırasında oluşan
yaralardan meyveye girer ve enfeksiyonu gerçekleştirirler. Özellikle hasat sırasındaki
yaralanmalar bu hastalıkların depoya kadar taşınmasına neden olmaktadır. Bu nedenle
meyvelerin yaralanmamasına azami önem gösterilmelidir. Depolama sırasında hasta
meyvelerle sağlam meyvelerin teması sonucu hastalıklar hızla yayılabilmektedir.
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3. KONUKÇULARI
Elma, armut, ayva başta olmak üzere geniş bir konukçu dizisi vardır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Hasattan önce, diğer hastalık ve zararlılara karşı iyi bir mücadele yapılmalı, hastalıklı dal
ve sürgünler zamanında budanmalıdır.

EM

- Ağaç üzerindeki hastalıklı mumyalaşmış meyveler toplanıp imha edilmelidir.
- Hasat esnasında meyveler yaralanmamalı, yere düşenler alınmamalıdır. Yağışlı günlerde
ve sabah erken saatlerde hasat yapılmamalıdır.
- Meyveler temiz ambalaj kaplarına düzgün sıralanmalı, taşıma, yükleme ve boşaltma
sırasında herhangi bir yaralanmaya neden olunmamalıdır.
- Depolar, kullanılmadan önce temizlenmeli ve ilaçlanmalıdır.

- Paketleme evlerine gelen meyveler kontrol edilmeli, çürük olanlar ayrılmalı ve ortamdan
uzaklaştırılmalıdır.
- Elma, armut, ayva meyveleri uygun nem ve sıcaklık koşullarında muhafaza edilmelidir.
- İkincil bulaşmaları en aza indirmek için, paketleme evleri günlük olarak kontrol edilmeli
ve çürüyen meyveler alınmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

G

4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan önce yapılacak
uygulamalarda son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.

TA

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Hasattan önceki ilaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya bahçe
pülverizatörü kullanılır. Hasattan sonraki ilaçlamalar, paketleme evlerinde, otomatik özel
makinelerle yapılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama tüm meyve yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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ELMA KARALEKESİ
Venturia inaequalis (Cke) Wint.
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EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Elma karalekesine Venturia inaequalis fungal etmeni neden olmaktadır. Etmenin saprofitik ve
parazitik olmak üzere 2 devresi vardır. Saprofitik dönem sonbaharda yere dökülen ölü
yapraklarda başlar. İlkbaharda psöydotesyumun olgunlaşmasına kadar sürer. Parazitik dönem
ise, fungusun canlı dokularda sürdürdüğü yaşamını kapsamaktadır.
Psöydotesyumlar küremsi veya yarı küremsidir. İlkbaharda psöydotesyumların içindeki
askuslar olgunlaşır. Askuslarda 8 adet askospor bulunur ve bu sporlar bir bölmeyle eşit
olmayan iki hücreye ayrılmıştır İlkbaharda yağışlı günlerde psöydotesyumların içindeki
olgunlaşan askuslardan askosporlar fırlatılır. Askosporların çimlenmesi için sıcaklık ve
yaprak ıslaklık süresi önemlidir.
Farekulağı döneminden itibaren elma yapraklarına ulaşan askosporlar uygun koşullar
oluştuğunda çimlenir ve bitki dokusunu kütikuladan penetre eder. Böylece askosporlar primer
enfeksiyonları meydana getirir.
Fungus epidermis ve kütikula arasında vejetatif olarak gelişir. Daha sonra miselyumun
ucunda kısa, alt kısmı kalın, uç kısmı ince konidioforlar ve bunların ucunda da konidiosporlar
oluşur. İlk enfeksiyondan 8-15 gün sonra yaprağın her iki yüzeyinde yağ yeşili renginde
kadifemsi lekeler oluşur. Konidiosporlar yağışla birlikte konidioforlardan kopup su
damlalarıyla diğer yaprak ve meyvelere taşınarak sekonder enfeksiyonlara neden olur. Bu
enfeksiyonlar yağışlı geçen yaz ayları boyunca devam eder.
Hastalık etmeni kışı sonbaharda yere dökülen lekeli yapraklarda miselyum olarak geçirir.
İlkbahara doğru bu yapraklarda önce eşeyli üreme meydana gelir bunu takiben
pseudotesyumlar oluşur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalığın belirtileri ağacın yaprak, meyve ve sürgünlerinde görülür. Yaprağın üst ve alt
yüzünde oluşan lekeler başlangıçta yağlı görünüştedir (Şekil 1), giderek zeytin yeşili rengini
alır, sonra da kahverengileşir (Şekil 2,3). Lekeler kadifemsi yapıdadır ve zamanla lekeli
kısımdaki doku ölür, üzerinde yırtılmalar olur. Ağır enfekteli yapraklar sararır ve erken
dökülür.

Şekil 1. Elma karalekesinin yapraktaki belirtileri
(M. Çeliker).

Şekil 2. Elma karalekesinin yaprak üst
yüzeydeki belirtisi (S. Kaymak).
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Şekil 3. Elma karalekesinin yaprak alt yüzeydeki Şekil 4. Elma karalekesinin sürgündeki
belirtisi (S. Kaymak).
belirtisi (S. Özben).

G

Şekil 5. Elma karalekesinin meyve yüzeydeki
belirtisi (S. Kaymak).

TA

Meyvedeki lekeler başlangıçta yeşilimtırak olup zamanla kahverengine dönüşür. Küçük
lekeler zamanla birleşir ve bu kısımlarda meyvelerdeki gelişme durur. Erken dönemdeki
enfeksiyonlarda hastalıklı ve sağlıklı doku arasındaki gelişme farklılığı nedeniyle nekrozlu
alanlarda çatlama ve meyvede şekil bozuklukları meydana gelir (Şekil 5).
Elmada sürgün enfeksiyonları bazı duyarlı çeşitlerde görülür (Şekil 4). Lekeler oval veya
yuvarlak kabarcıklar şeklindedir. Püstül olarak tanımlanan bu kabarcıklar ilkbaharda çatlar ve
içinde oluşan konidiospor yatakları açığa çıkar. Püstüller zamanla birleşerek uyuz veya sıraca
denilen yaraları oluşturur.
Hastalığın zararı doğrudan veya dolaylı olur. Yaprak enfeksiyonları nedeniyle fotosentez ve
solunum olayları engellendiğinden, ağaç yıldan yıla zayıflar. Hastalık nedeniyle oluşan ürün
kaybı ortalama %20-45 oranındadır.
Hastalık yurdumuzda elma yetiştirilen tüm bölgelerde yaygın olarak görülür.
3. KONUKÇULARI

Hastalığın konukçusu elmadır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler
- Primer enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş lekeli yapraklar sonbaharda toplanıp
yakılmalı veya gömülmelidir.
- Sıracalı dallar budanıp bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
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- Ağaçlar, yapraklardaki nemin daha hızlı kuruyabilmesi için hava akımına izin verecek
şekilde taçlandırılmalı ve uygun aralıklar ile dikilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
a) Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce
yapılır),

EM

2. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı
görüldüğünde),
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu
durumlarda, kullanılan preparatların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
b) Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yörelerde

Kimyasal mücadele programının uygulanabilmesi için tahmin uyarı istasyonundan alınan
fenolojik, biyolojik ve meteorolojik veriler birlikte değerlendirilir ve uygun ilaçlama zamanı
buna göre belirlenir. Bu amaçla pseudotesyum olgunlaşmasının, doğada askospor uçuşlarının,
fenolojik gelişmenin ve enfeksiyon periyotlarının saptanması gereklidir.

G

Perites olgunlaşmasının saptanması: Aralık-şubat aylarında tahmin uyarı istasyonunda,
önceden toplanmış yoğun kara lekeli yapraklardan her gün alınarak, laboratuvarda vazelinli
lam tuzakları yardımı ile askospor çıkışı belirlenir. İçine nemli kurutma kâğıdı konulan
petrilerde bulunan lam tuzakları 4-6 saat sonra mikroskop altında incelenerek askospor
çıkışının başlayıp başlamadığı saptanır. Mikroskopta incelemeye, ilk askospor görülünceye
kadar devam edilir. İlk askosporun görülmesi doğada pseudotesyumların olgunlaştığının ve
ilk yağışlarla birlikte askospor uçuşunun başlayacağının işareti olarak değerlendirilir.

TA

Doğada askospor uçuşlarının saptanması: Tahmin uyarı istasyonunda yoğun karalekeli
yaprakların bulunduğu tel kafeslerin üzerine konulan vazelinli lam tuzakları ile askospor uçuş
süresi belirlenir. Askospor uçuş süresinin izlenmesi çalışmalarına doğada askospor uçuşu
sona erinceye kadar devam edilir.
Fenolojinin izlenmesi: Hastalıkla mücadelede özellikle ilk ilaçlama zamanına karar vermek
için ağaçların duyarlı fenolojik dönemde (farekulağı) olması gerektiğinden, fenolojik gelişim
dönemleri izlenerek kaydedilir.
Ülkemizde enfeksiyon periyotlarının belirlenmesinde elektronik tahmin uyarı sistemlerinin
kullanılmı ile gün geçtikçe yaygınlık kazanmaya başlamıştır.
1. ilaçlama: Ağaçların duyarlı fenolojik dönemde (fare kulağı döneminden itibaren) olması,
doğada askospor uçuşunun başlaması ve enfeksiyon periyodunun oluşması durumunda
yapılır.
2. ve diğer ilaçlamalar: Enfeksiyon periyodunun oluşması ve doğada askospor uçuşunun
devam etmesi durumunda önceki ilaçlamalarda kullanılan preparatın etki süresi dikkate
alınarak uygulanır.
İlaçlamalara son vermede askospor uçuşunun sona ermesi, ağaçlardaki primer enfeksiyonların
durumu ve enfeksiyon periyotları oluşumu esas alınır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
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Elma küllemesinin de sorun olduğu bahçelerde, her iki hastalığa da etkili olan bitki koruma
ürünleri tercih edilmelidir.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

EM

İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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ELMA AĞAÇLARINDA PHYTOPHTHORA
KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
Phytophthora cactorum (Lebert and Cohn) Schröeter

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Elma ağaçlarında kök ve kökboğazı çürüklüğüne genellikle Phytophthora cactorum neden
olur. Fakat hastalıkla ilgili birçok Phytophthora türü de belirlenmiştir (P. cambivora, P.
citricola, P. cryptogea, P. drechsleri, P. megasperma, P. syringae). Etmen, toprak kökenli
fungus-benzeri bir organizmadır.

G

P. cactorum, homotallik bir türdür ve birçok besi ortamında oospor oluşturur (Şekil 1a).
Sporangiumları düzenli ve birbirine yakın simpodial dallanırlar. Papillalı sporangiumlar,
genellikle ovoid, bazen küremsidir (Şekil 1b). Bazı izolatlarda, özellikle stres altında
klamidospor oluşumu görülür. Optimum gelişme sıcaklığı 25°C’dir.

TA

Şekil 1. Phytophthora cactorum’un oosporu (a) ve sporangiumu (b).

P. cactorum, enfekteli konukçu bitkisinde miselyum veya oospor; toprakta veya bitki artıkları
üzerinde oospor olarak canlılığını sürdürür. En önemli enfeksiyon yapıları, sporangium
içerisinde oluşan zoosporlardır. En fazla sporangium oluşumu ve zoospor çıkışı, toprağın
suyla doygun olduğu durumlarda görülür. Primer inokulum kaynağı fidanlıklar ya da sulama
suyu olabildiğinden etmen uzun mesafelere taşınabilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalıklı ağaçlarda genel bir gelişme geriliği söz konusudur. Kök ve kökboğazı çürüklüğü
belirtileri görülen ağaçların yaprakları ilkbaharda sararır. Yaprakların normalden küçük
kalması ve yaprak sayısının azlığı dikkat çekicidir (Şekil 2a). Sonbaharda bu renk değişikliği
genellikle yaprakların morumsu ve bronz bir renk alması şeklinde olmaktadır (Şekil 2b).
Diğer belirtiler birçok ağaçta sürgün ucu gelişiminin azalması, meyve büyüklüğünün ve
verimin azalması, toprak seviyesinde ve altında ya da kökboğazında kabuk çürüklüğüdür.
Hastalıklı ağaçlar yıldan yıla zayıflar ve sonunda ölür. Sonbahar ve ilkbahardaki aşırı
yağışların ardından ani çökmeler ve ölüm görülebilir fakat bu sık rastlanan bir durum değildir.
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Şekil 2. Hastalıklı ağaçların ilkbahar (a) ve sonbahardaki (b) görüntüsü.

Kök ve kökboğazı çürüklüğü belirtileri Phytophthora türleri için karakteristiktir. Kabuk
kaldırıldığında sağlıklı ve beyaz dokuların yerini turuncudan kırmızımsı koyu kahverengiye
kadar değişen nekrotik dokuların aldığı görülür (Şekil 3a-b). Sağlıklı ve nekrotik dokular
belirgin bir çizgiyle birbirinden ayrılırlar.
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G

Kökboğazı çürüklüğünde enfeksiyon toprak altında köklenmenin başladığı noktada meydana
gelir ve primer köklere doğru ilerler (Şekil 3a). Nekrozlar bazen de aşı noktasına kadar ilerler
fakat nadiren aşı noktasının üzerine çıkar (Şekil 3b). Hastalıklı bitki dokuları üzerinde gözle
görülür fungal yapıların (miselyum, piknidyum, sklerot vb.) olmayışı, Phytophthora kök ve
kökboğazı çürüklüğü hastalığının diğer hastalıklardan ayrılmasında yardımcı olur.

Şekil 3. Hastalıklı ağaçların kökboğazında meydana gelen nekrozlar

Hastalık ülkemizde İç Anadolu (Ankara, Aksaray, Karaman, Kayseri, Konya, Niğde, Yozgat)
ve Akdeniz (Adana, Antalya, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin) Bölgelerinde tespit edilmiş
olup, özellikle ülkemiz elma üretiminin yaklaşık yarısının yapıldığı Isparta, Karaman ve
Niğde illerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan anaçlardan
M-26 (bodur) ve MM-106 (yarı bodur) hastalığa karşı hassas olduğundan, bu anaçlarla
kurulan tüm bahçeler potansiyel bir risk altındadır. Hastalığa yakalanan ağaçlar zamanla
kuruyup ölmektedirler. Bu nedenlerle hastalık ekonomik öneme sahiptir.
3. KONUKÇULARI
Çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Elma dışında armut, ayva, avokado, badem, ceviz,
kestane, kiraz, kayısı, şeftali, erik, turunçgil, zeytin, Trabzon hurması, çilek, kivi gibi
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meyveler; bezelye, börülce, biber, patlıcan, havuç, soya fasulyesi gibi sebzeler; patates, tütün,
susam gibi endüstri bitkileri ile bazı orman ağaçları ve süs bitkileri konukçuları arasındadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel önlemler
- Fidanlıklar ve meyve bahçeleri fazla su tutan ağır topraklarda kurulmamalı, kurulmuşsa
drenajı sağlanmalıdır.
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- Hastalıktan ari, sertifikalı fidan kullanılmalıdır. Bahçe tesisinde hastalığa karşı daha
dayanıklı olduğu bilinen anaçlar tercih edilmelidir.
- Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde sırta dikim yapılmalıdır.

- Aşırı sulamadan kaçınılmalı ve suyun kök boğazına değmesi engellenmelidir.

- Damla sulama tercih edilmeli fakat damlatıcılar bitkiye çok yakın çekilmemeli, bunun
yerine taç iz düşümü hizasına konulmalıdır.
- Toprak işlemesi sırasında kök ve kökboğazının yaralanmamasına dikkat edilmelidir.
- Hasta bitkiler sökülerek hemen imha edilmeli ve sökülen ağaçların yerlerine sönmemiş
kireç uygulanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

İlaçlama, koruyucu olarak dikimle birlikte yapılabilir. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ise
toprak ve yaprak uygulamaları şeklinde yapılır.
4.2.1. İlaçlama zamanı

G

Toprak uygulamaları (tedavi edici/koruyucu):

1. ilaçlama: İlkbahar başlangıcında (çiçeklenme öncesi)

2. ilaçlama: Sonbaharda olmak üzere yılda 2 kez yapılır.
Yeşil aksam uygulamalarına ise ilkbaharda ağaçların yapraklanması ile başlanır. Uygulamalar
vejetasyon süresince 30-60 gün aralıklarla tekrarlanabilir.

TA

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca
pülverizatör, süzgeçli kova vb. ekipmanlar da kullanılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği

Toprak üstü uygulamalarında ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgârsız havada ilaçlama
yapılmalıdır. Topraktan uygulamalar ise damla sulama yoluyla veya ağacın taç izdüşümüne
gelecek şekilde yapılmalıdır.
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ELMA VE ARMUTTA PSEUDOMONAS ÇİÇEK YANIKLIĞI
Pseudomonas syringae pv. syringae (van Hall) Young et. al.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
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Armut ve elmada Pseudomonas çiçek yanıklığı hastalığını oluşturan Pseudomonas syringae
pv. syringae pek çok bitki türünü hastalandırabilen ve yaygın olarak bulunan bir bakteridir.
Etmenin optimum gelişme sıcaklığı 28-30oC, maksimum 35oC, minimum 1oC’nin altındadır.
Hastalık, ılık ve nemli havayı tercih eden Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) hastalığından
farklı olarak, serin ve nemli koşullarda oluşur. Yağmur ve özellikle de çiçeklenme döneminde
görülen düşük sıcaklık veya don çiçek enfeksiyonlarının oranını arttırır. Ilık ve kuru hava
bakterinin gelişimini engeller.
Bakteri, yara yerlerinden bitkiye giriş yapar. Syringomycin adlı güçlü bitki toksini oluşturur.
Bu toksin bitkide etmenin çoğalabildiği yaraların oluşumuna neden olur. Ayrıca oluşturduğu
bir protein sayesinde buz çekirdeği aktivitesi gösterir ve don yaralarını arttırır. Bu aktivite
bitkilerin normalden daha yüksek derecelerde don zararı görmesine yol açar.
Etmen pek çok bitki türünün yüzeyinde canlılığını sürdürür ve gelişir. Sıçrayan yağmur
damlaları ve böcekler yayılmasını sağlar.
Hastalığa karşı armut çeşitleri elma çeşitlerinden daha duyarlıdır.

G

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık etmeni çiçek yanıklığı, yaprak lekeleri, dallarda geriye doğru ölüm, dormant
gözlerde ölüm ve kabukta çöküntü ve çatlamalara(kanser) sebep olur. Hastalığa elma ve
armutta Pseudomonas çiçek yanıklılığı denmesinin sebebi ani gelişen yanıklığın genç göz ve
çiçekleri öldürmesidir.

TA

Armutta etkilenen gözler ilkbaharda açılamaz, kurur ve ölür. Çiçeklenme sonrası belirtiler
gelişen meyvenin kaliks kenarının siyahlaşması, demetteki yapraklar etkilenmeden çiçeklerin
siyahlaşması veya çiçek ve yapraklarıyla birlikte demetlerin tamamen ölümü şeklindedir
(Şekil 1). Çiçeklenme sonrası enfeksiyonlarda ayrıca meyve ve yapraklarda parlak siyah
lekeler oluşur.

Şekil 1. Armutta meyve dalcığında
kahverengileşme ve ölüm belirtileri

Sürgünlerin ucu kahverengi siyaha döner ve ölür. Sürgün üzerinde oluşan kabuk kanserleri
kahverengi, düzensiz lekeler şeklinde başlar (Şekil 2a) ve lekelerin üzerindeki dış kabuk
zamanla kağıt gibi soyulur (Şekil 2b ). Hastalık meyve tutumunu azaltabilir.
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Şekil 2. Sürgünlerde oluşan lekeler (a) ve leke üzerinde dış kabuğun soyulması (b)

Bu hastalığın belirtileri Ateş Yanıklığı (E. amylovora) hastalığının belirtilerine çok benzer.
Ancak Ateş Yanıklılığı hastalığına göre bazı farklılıklar Pseudomonas çiçek yanıklılığı
hastalığını ayırt etmede yardımcı olur. Bu farklılıklar şunlardır:
1) Enfeksiyonlar ve belirti oluşumu genelde daha erken dönemde olur,

2) Enfeksiyonlar başlangıç noktasında kalarak nadiren meyve dalcığından aşağıya ilerler,
genelde ağacın alt kısımlarında sınırlı kalır, buna karşın Ateş Yanıklığı hastalığında
uygun koşullar oluştuğunda enfeksiyonlar hızla ilerleyerek ağacın tamamını sarar,
3) Enfekteli dokuların üzerinde Ateş Yanıklığı hastalığı için tipik olan bakteriyel akıntı
oluşmaz,

G

4) Vejetasyonun ileri dönemlerinde genç sürgünlerin canlı ve nekrotik dokusu arasında
keskin sınır bulunur,
5) Yanıklık gösteren sürgünlerin dibinde dış kabuk soyulur,
6) Ateş Yanıklılığı hastalığı için çok tipik olan “çoban değneği’’ şeklindeki sürgün ucu
kıvrılmaları görülmez,
7) Yaprak ve meyve enfeksiyonlarında kuru ve lokal lekeler oluşur,
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8) Hastalık çiçeklere daha çok zarar verir, dal ve gövde ölümleri ise nadiren gerçekleşir.

Pseudomonas çiçek yanıklılığı hastalığı, meyve dalcıklarının ve yapraklarının sayısında
azalmaya ve önemli ürün kayıplarına neden olabilir. Çeşide ve yetiştirme bölgesine bağlı
olarak armutlar tomurcuk döneminden erken meyve tutumu dönemine kadar duyarlıdır.
Elmada erken çiçeklenme döneminde enfekte olan meyve gözleri gelişmez, kahverengileşir,
kağıt gibi olur ve dökülebilir. Daha geç gerçekleşen enfeksiyonlarda çiçek petalleri ve sapları
etkilenir ve meyve demetinin dip kısımları kahverengileşir veya siyahlaşır. Enfeksiyon
genelde meyve demetinden öteye gitmez, ancak bazen meyve dalları ölür (Şekil 3). Çiçekte
görülen belirtiler Ateş Yanıklığı hastalığının belirtilerine çok benzemekte, ancak bu hastalıkta
Ateş Yanıklığı hastalığı belirtilerinden farklı olarak enfekteli kısım üzerinde bakteriyel akıntı
görülmez.
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Şekil 3. Elmada meyve dalcığının ölümü

3. KONUKÇULARI
P. s. pv. syringae geniş bir konukçu dizilişine sahiptir. Armut ve elmanın yanı sıra kiraz,
kayısı, şeftali, erik gibi sert çekirdekli meyve türlerinde ve bunun yanında turunçgil, badem,
ceviz, gül, leylak, zakkum, karakavak, dişbudak, meşe, söğüt gibi çeşitli bitkilerde ve hatta
pek çok otsu bitki türünde zarar yapmaktadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

G

-Ağaçlar don zararından korunmalıdır.
–Ağaçlar üzerindeki hasta dallar sıcak ve kuru havalarda kesilerek yakılmalıdır.
–Budamada kullanılan aletler her seferinde %10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu)
daldırılarak dezenfekte edilmelidir.
–Bahçede yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

TA

4.2.1. İlaçlama zamanı

1. ilaçlama: Sonbaharda yaprakların %75’i döküldüğünde,
2. ilaçlama: İlkbaharda gözler uyanmadan önce yapılır.

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama, ağaçların her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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FASULYE KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ
Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous & U. Braun

TA

G

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Fasulye köşeli yaprak lekesi hastalığı etmeni Pseudocercospora griseola, uygun iklim
koşullarında topraktaki enfekteli bitki artıkları içinde iki kış mevsimi boyunca stroma
oluşturarak yaşayabilmektedir. Etmen bitki artıklarında ve enfekteli tohumlarda uzun zaman
canlı kalabilmektedir (12-17 ay). Miselyum düz, bölmeli, yarı şeffaf-kahverengi dallı
hiflerden ibarettir. Konidioforlar düzden dirsekliye, açıktan koyu kahveye, düzden hafifçe
siğilimsiye kadar değişen şekillerde olup demetler halinde synnemata oluşturmaktadır.
Konidiler, tek, nadiren basit zincirler halinde, zeytin renginde, açıktan koyu kahverengine
kadar değişen, ekseri ince uzun lobut–silindirik ve enine 3-6 bölmelidir. Hastalığın oluşması
için orantılı nemin %90 ve üzerinde, optimum sıcaklığın ise 16-28ºC olması gereklidir.
Etmenin yayılışına neden olan inokulum kaynakları tohum, hastalıklı bitki artıkları ve kendi
gelen bitkilerdir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık etmeni; bitkinin yaprak, bakla, gövde ve tohumlarında ciddi zararlara neden olmakta,
mücadele yapılmadığı zaman bitkiyi tamamen kurutup öldürmektedir. Bitkilerde vaktinden
önce yaprak dökülmesine, tohum kabuğunda ve baklalarda lekelere neden olabilmektedir
(Şekil 1,a,b). Yapraklarda yaprak damarlarıyla sınırlı köşeli kahverengi lekelere neden olur
(Şekil 1,c,d) ve zamanla bu lekeler birleşerek yaprakları tamamen kurutur. Çevresel koşullara
yüksek oranda adaptasyon göstermesi nedeniyle tüm dünyaya yayılmış ekonomik açıdan
önemli ürün kayıplarına neden olmuştur. Üründe %40-80 arasında zarar oluşturan en önemli
fasulye hastalıklarından birisidir. Hastalık etmeni ülkemizde Batı Karadeniz Bölgesinde
örtüaltında ciddi zararlara neden olmaktadır.

Şekil 1. Köşeli yaprak lekesi hastalığının fasulye baklalarında (a), tohumlarında (b) ve yapraklarında
(c, d) oluşturduğu belirtiler
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3. KONUKÇULARI
Hastalık etmeninin en önemli konukçusu fasulye olmakla birlikte diğer bazı baklagilleri de
hastalandırabilmektedir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

EM

- Seralarda iyi havalandırma yapılarak sıcaklık ve oransal nemin yükselmesi önlenmelidir.
- Seralar hakim rüzgar yönüne göre kurulmalıdır.
- Hastalıktan ari tohum kullanılmalıdır.
- Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalıdır.
- Hastalık belirtileri görülen bitkiler toplanıp imha edilmelidir.
- Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.
- Hastalığın görüldüğü seralardan alınan tohumlar etmenin canlılığını kaybetmesi için 12-17
ay depolandıktan sonra kullanılmadır.
4.2. Kimyasal Mücadele

Hastalıkla kimyasal mücadele tohum ilaçlaması ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır.
4.2.1. İlaçlama zamanı

Tohum ilaçlaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamalara çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.
Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam
edilmelidir.

G

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

TA

Tohum ilaçlamaları ilaçlama bidonlarında, naylon torbalarda veya naylon zemin üzerinde
yapılabilir. Yeşil aksam ilaçlamalarında, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü
(mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

Tohum ilaçlaması: Tohumlar, ilaçlamadan önce hafifçe nemlendirilmeli ve ilacın tohuma
iyice yapışmasını sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır.
Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamaların havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkiyi
tamamen ıslatacak, özellikle de yaprak altlarının ve üstlerinin iyice ilaçlanmasını sağlayacak
şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir.
Ülkemizde bu hastalığa
bulunmamaktadır.

karşı

kullanılabilecek

162

ruhsatlı

bir

bitki

koruma

ürünü

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

FINDIK DAL KANSERİ
Nectria galligena Bres.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalık etmeninin miselyumu genellikle renksiz, silindirik ve bölmelidir. Peritesyumlar
244,8-380 µm boyutlarında olup çoğunlukla yaraların kenarlarında, kavlamış ölü kabukların
altında veya kabuk çatlaklarının içinde dağınık veya küme halinde bulunurlar. Parlak, canlı
kırmızı renkli, küremsi veya armuda benzer şekildedirler. Altlarındaki kabuğa oldukça sıkı bir
şekilde yapışmışlardır. Peritesyum içinde sayısız askus oluşmaktadır. Bunlar ince duvarlı,
uzun, silindirik ve baş tarafları daha kalıncadır. Her bir askus içinde 8 adet iki hücreli ve
renksiz, çoğunlukla elips şeklinde askospor bulunur. Yaralar üzerinde bazen peritesyum
yerine, kirli sarı renkli sporodokiyumlar ve bunlar üzerinde de makro ve mikro konidiler
oluşur.

G

Fındıktaki enfeksiyon kapıları don, kar, dolu nedeniyle oluşan yaralar ile hasat vb. işlemler
sırasında oluşan yara ve çatlaklardır. Fungus, enfekte ettiği dallarda yıllarca kalabilir ve
yaşamasına devam eder. Fındıkta, patojenin hayat çemberinde en önemli rolü peritesyumlar
oynamakta ve sporodokiyum oluşumu nadiren görülmektedir. Peritesyumlar Ekim ve Kasım
aylarında olgunlaşırlar. Yüksek orantılı nem veya yağmur sayesinde peritesyumlardan boşalan
askosporlar, yine rüzgâr ve yağmur sayesinde yayılırlar. Gerekli şartlar ilkbahar ve
sonbaharda sağlandığından hastalığın bulaşması bu aylarda olur. Etmen yaralardan giriş
yaptıktan 2–3 yıl sonra tipik kanserler oluşur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık nedeniyle fındıkların gövde ve dallarında ve bunlardan çıkan yan dal veya dalcıkların
dip çevresinde kanserler görülür. Ayrıca kanserler dalların birbirine sürtünme yerlerindeki
yara yerlerinde de oluşur. Kanserler açık ve kapalı olmak üzere iki çeşittir. Açık kanserler
genellikle gövde ve dalların kabuklarında belirgin, iç içe, eliptik kallus halkaları bulunan ve
enfeksiyon merkezi çukurlaşmış, ölü, lokalize olmuş, açık, eski ve büyük yaralardır. Kanser
yaralarının büyümesi ve genişlemesi ilkbaharda oldukça hızlı olur. Yaraların merkezinde
bulunan yan dalcık veya filizler daha sonraları buruşur, kurur ve ölürler. Kabuk ve kambiyum
tabakasının ölümünü kısmen odun dokusunun da ölümü izler. Kanser yaraları 20 cm.’ye kadar
ulaşabilir. Genç dallarda kapalı kanserler de görülür fakat bunlar daha sonra açık kanser
yaraları haline dönüşür (Şekil 1).
Hastalık ülkemizde genellikle 450 m yükseltiden sonra (bazı yerlerde 250-300 m yükseltide
de saptanmıştır) görülmekte ve don zararından dolayı, yükseltiye paralel olarak yoğunluğu
artmaktadır. Ekonomik önemde verim kaybı yanında, hastalık bahçelerin geleceğini tehdit
etmektedir. Hastalık nedeniyle ocaklardaki ağaç sayısı azalmakta, bazı ocaklar ise tamamen
yok olmaktadır.
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Arzu Sezer

Arzu Sezer

Şekil 1. Fındık dal kanseri hastalığının dallardaki belirtileri

3. KONUKÇULARI

Fındık, bazı sert ve yumuşak çekirdekli meyve ve orman ağaçları etmenin konukçuları
arasındadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

G

Bahçelerde inokulum kaynağı olan bulaşık dallar budanmalı ve budama artıkları bahçeden
uzaklaştırılarak yakılmalıdır.
Yüksek kesimlerde dona karşı nispeten dayanıklı çeşitler yetiştirilmelidir. Hastalığa duyarlı
olduğu bilinen çeşitlerin (Foşa ve Mincane gibi) dikiminden kaçınılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

Etkili bir kimyasal mücadelesi olmamakla birlikte, erken ilkbaharda ve hasattan sonra
sonbaharda budamanın arkasından %1’lik bordo bulamacı ile yapılacak ilaçlamalar, yara
yerlerinden etmenin girişini engellemesi yönünden yararlı olabilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama tüm bitki yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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FINDIKTA KÜLLEME
Phyllactinia guttata (Wallr.: Fr.) Lev.
Erysiphe (sect. Microsphaera) sp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fındıkta külleme hastalığına Phyllactinia guttata ve Erysiphe (sect. Microsphaera) sp. neden
olmaktadır.
P. guttata’nın miselyumu genelde konukçu yapraklarının alt yüzeyinde, nadiren üst yüzeyinde
görülür. Konidileri tek hücreli, çomak şeklinde veya bazen romboid (baklava dilimi
şeklinde)’dir. Kleistotesiyumları yuvarlak ve yayvan olup, 3-15 adet tutunucu kol içerir.
Tutunucu kolların taban kısmında ayırt edici şekilde bir şişkinlik vardır (Şekil 1a).

TA

G

Erysiphe sp.’nin ise miselyumu yaprakların her iki yüzeyinde de gelişir. Konidileri tek
hücreli, oval, elipsoid veya fıçı şeklindedir. Kleistotesiyumları yuvarlak olup, tutunucu kolları
uçta dikotom dallanma gösterir (Şekil 1b).

Şekil 1. Phyllactinia guttata’nın kleistotesiyumu (a) ve Erysiphe sp.’nin kleistotesiyumu (b)

P. guttata kışı yere dökülen hastalıklı yapraklarda kleistotesiyum halinde geçirir. İlkbaharda
kleistotesiyumlardan çıkan askosporlar, normal büyüklüğünü almış fındık yapraklarını
enfekte ederek hastalığı başlatır. Askospor çimlenmesi için uygun sıcaklık aralığı 1020oC’dir. Sezon boyunca oluşan konidiler rüzgarla yayılarak yeni enfeksiyonları oluşturur.
Erysiphe sp. de kışı hastalıklı bitki artıklarında geçirir. P. guttata’dan daha erken dönemde
yaprak ve yeni oluşan çotanakları enfekte eder, konidileri rüzgarla yayılır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
P. guttata’nın neden olduğu külleme hastalığında, havanın sıcak ve nemli olduğu, gelişme
sezonunun ortasından sonuna doğru olan dönemde, fındık yapraklarının genellikle alt
yüzeyinde fungusun misel, konidiofor ve konidilerinden kaynaklanan gri-beyaz, toz tabakası
şeklinde fungal bir örtü oluşur. Başlangıçta küçük benekler şeklindeki bu örtü, sonuçta
yaprağın tamamını sarar, zamanla yaprak yeşil rengini ve parlaklığını kaybederek matlaşır.
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Sezon sonuna doğru beyaz fungal örtünün içinde hastalık etmeninin gözle görülebilen küçük,
yuvarlak, kahverengi, parlak kırmızı ve siyah renkte kleistotesiyumları oluşur (Şekil 2). Daha
sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye ve kıvrılmaya başlar. Bu şekilde
hastalığa yakalanan yapraklar vaktinden önce dökülürler. Hastalık, genellikle yapraklarda
görüldüğü ve doğrudan ürüne zarar vermediği halde yaprakların vaktinden önce dökülmesine
neden olarak, fındık veriminden çok kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca hastalıklı
yapraklar fizyolojik faaliyetlerini sağlıklılar kadar sürdüremeyecekleri için, bu durumun uzun
yıllar devam etmesi ve mücadele yapılmaması durumunda ağaçlarda gelişme geriliği
görülebilir.

G

Şekil 2. Fındık yapraklarında Phylactinia guttata’nın neden olduğu belirtiler

TA

Erysiphe sp.’nin neden olduğu külleme hastalığında ise ilkbaharda gelişme sezonunun
nispeten erken döneminde yapraklar, genç sürgünler ve çotanaklar üzerinde belirtiler oluşur.
Yapraklardaki belirtiler yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabilir. Fungus kolonilerinin
yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda yaprak üst kısmında renk açılmaları,
sarımsı beneklenme şeklinde bir belirti oluşur (Şekil 3). Zamanla lekeler kahverengileşir,
yapraklar matlaşmaya başlar ve ilerleyen dönemde etmenin kahverengi-siyah
kleistotesiyumları lekeler üzerinde rahatça gözlenir (Şekil 4). Hastalanan yapraklarda kuruma,
kıvrılma ve vaktinden önce döküm söz konusudur.

Şekil 3. Fındık yapraklarında Erysiphe sp.’nin erken dönemde neden olduğu külleme belirtileri
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Şekil 4. Fındık yapraklarında Erysiphe sp.’nin ilerleyen dönemde neden olduğu külleme belirtileri

Genç sürgünlerde ve çotanaklarda zuruf yüzeyinde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü,
ilerleyen dönemde renkte matlaşma, kahverengileşme ve özellikle erken dönemde hastalığa
yakalananlarda kurumalar gözlenir (Şekil 5). Bu şekilde hastalık hem verim hem de kalite
kayıplarına neden olur.
P. guttata’nın neden olduğu külleme, ülkemizde fındıkta son yıllara kadar en bilinen ve en sık
görülen fungal hastalık olup, bazı üretim alanlarında yıllara göre %70 ve hatta %100’lere
varan oranlarda bulaşıklık tespit edilmiştir.

TA

G

Erysiphe sp.’nin neden olduğu külleme ise ülkemizde ilk olarak 2013 yılında görülmüştür.
Tüm fındık üretim alanlarında ekonomik anlamda zarara neden olmaktadır.

Şekil 5. Erysiphe sp.’nin çotanaklarda (a, b) ve sürgünde (c) neden olduğu belirtiler

3. KONUKÇULARI

P. guttata, fındık, antepfıstığı, ceviz, pikan, kestane, kivi, meşe, kayın, gürgen, şimşir, huş
ağacı, dut, kızılağaç, kavak, söğüt ve bazı otsu bitkiler gibi geniş bir konukçu dizisine
sahiptir.
Erysiphe sp. fındıkta hastalığa neden olmaktadır.
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4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Enfeksiyon kaynaklarının azaltılması için yere dökülen yapraklar ile hastalıklı bitki
artıkları toplanmalı, bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve imha edilmelidir.
- Bahçede nemi azaltmak, iyi bir hava sirkülasyonu ve yeterli ışıklanma sağlamak için
budama ve yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir.
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

4.2. Kimyasal Mücadele
Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha
önceki yıllarda hastalık görülmüş ise hastalık etmenine göre ilk ilaçlama zamanına karar
verilir.
P. guttata’nın neden olduğu külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür
görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler
görülmeden önce yapraklar normal büyüklüğünü aldıktan sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır.
Erysiphe sp.’nin neden olduğu külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür
görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak)
bağlama döneminde ilaçlamaya başlanır.
Her iki hastalık etmeni için hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate
alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalara hasada kadar devam edilir. Son ilaçlama ile hasat
arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

G

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya hidrolik bahçe pülverizatörü
kullanılır.

TA

4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama tüm bitki yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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FINDIK (Corylus avellana L.)
BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar

EM

1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar
Türkçe Adı
Kırmızı köklü tilkikuyruğu
Karapazı
Çobançantası (Şekil 70)
Sarı papatya
Pire otu
Sütleğen (Şekil 39)
Sütleğen
Yabani mürdümük
Boğumlu Çobandeğneği
İmam kavuğu
Yabani hardal (Şekil 52)
Bülbül otu (Şekil 66)
Köpek üzümü (Şekil 58)
Kuşotu
Yabani üçgül
Isırgan otu

Familyası
Amaranthaceae
Chenopodiaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Solanaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Urticaceae

Türkçe Adı
Tilkikuyruğu (Şekil 80)
Çatalotu (Şekil 78)
İngiliz çimi (Şekil 86)
Delice
Tavşanbıyığı (Şekil 85)
Adi salkım otu
Sarı tüylü kirpi darı

Familyası
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Türkçe Adı
Sığırdili
Loğusa otu (Şekil 62)
Yabani pelin
Yılan yastığı
Koyungözü papatya
Yabani hindiba

Familyası
Boraginaceae
Aristolochiaceae
Asteraceae
Araceae
Asteraceae
Asteraceae

G

Bilimsel Adı
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36)
Atriplex patula L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik
Chrysanthemum segetum L.
Conyza canadensis L.
Euphorbia stricta L.
E. helioscopia L.
Lathyrus aphaca L.
Polygonum lapathifolium L.
Senecio vulgaris L.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium altissimum L.
Solanum nigrum L.
Stellaria media(L.) Vill
Trifolium spp
Urtica urens L.
1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar

TA

Bilimsel Adı
Alopecurus myosuroides Huds
Digitaria sanguinalis (L.) Scop
Lolium perenne L.
Lolium temulentum L.
Poa annua L.
Poa trivialis L.
Setaria glauca (L.) P.B.

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar

1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar
Bilimsel Adı
Anchusa officinalis L.
Aristolochia clematitis L.
Artemisia vulgaris L.
Arum sp.
Bellis perennis L.
Cichorium intybus L.
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1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar
Bilimsel Adı
Elymus repens (L.) Gould
Cynodon dactylon (L.) Pers
Cyperus rotundus L.
Sorghum halepense (L.) Pers
1.2.3.Sporlu Bitkiler

1.2.4. Odunsu Bitkiler

Türkçe Adı
Ayrık(Şekil 106)
Köpek dişi ayrığı (Şekil 102)
Topalak (Şekil 105)
Kanyaş (Şekil 104)

Familyası
Poacea
Poaceae
Cyperaceae
Poaceae

Türkçe Adı
Eğrelti otu

Familyası
Dennstaedtiaceae

Türkçe Adı
Kızılağaç
Yabani gül
Böğürtlen
Gıcır dikeni

Familyası
Betulaceae
Rosaceae
Rosaceae
Liliaceae

TA

Bilimsel Adı
Alnus glutinosa L.
Rosa spp.
Rubus spp
Smilax aspera L.

Asteraceae
Convolvulaceae
Apiaceae
Geraniaceae
Rosaceae
Lamiaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Asteraceae
Urticaceae

G

Bilimsel Adı
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

Köygöçüren (Şekil 90)
Tarla sarmaşığı (Şekil 91)
Yabani havuç
Yumrulu jeranyum
Yabani çilek
Yabani nane
İri sinirotu
Dar yapraklı sinirotu
Kıvırcık labada
Küçük kuzukulağı
Eşek marulu
Aslan dişi (Şekil 101)
Büyük ısırgan

EM

Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.
Daucus carota L.
Geranium tuberosum L. (Şekil 100)
Fragaria viridis Duchesne
Mentha arvensis L.
Plantago major L.
P. lanceolata L.
Rumex crispus L.
R. acetosella L.
Sonchus arvensis L.
Taraxacum officinale Wiggers.
Urtica dioica L.

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ
Ülkemizde fındık tarımı yapılan Karadeniz sahil şeridinde iklimin ılıman, yağışlı ve nemli
olması nedeniyle yabancı ot yoğunluğu artmaktadır. Yağış ve gübre uygulamalarıyla hızla
çoğalan yabancı otlar, fındık ağaçları yüzeysel köklü olduklarından dolayı topraktaki su ve
besin maddeleri için önemli ölçüde rekabet ederek verim düşmesine neden olurlar. Dar ve
geniş yapraklı yabancı otların yanında, böğürtlen gibi odunsu bitkiler hızla gelişerek verimi
olumsuz yönde etkilemekte, fındık bahçelerini kısa sürede kaplayarak bazı kültürel işlemlerin
yapılmasını zorlaştırmaktadır.
3. MÜCADELESİ
3.1. Kültürel Önlemler
- Bulaşmaları önlenmek için yanmış çiftlik gübresi kullanılmalı,
-.Çiftlik ekipmanlarının temizliğine dikkat edilmelidir.
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3.2. Mekanik Mücadele
- Eğimin az olduğu ve erozyon tehlikesi olmayan arazilerde fındık köklerine zarar
vermeyecek şekilde sürüm yapılmalı,
- Bahçe içerisindeki ve kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan biçilmelidir.
- Modern fındık bahçelerinde örtücü bitkiler ve malç kullanılabilir.
3.3. Kimyasal Mücadele
3.3.1. İlaçlama zamanı

EM

Fındık bahçelerinde yabancı otlarla kimyasal mücadele çıkış sonrası herbisitler kullanılarak
yapılır. Otsu bitkilerle mücadelede, ilaçlamalar ilkbaharda yabancı otların 4-6 yapraklı
oldukları devrede (Nisan–mayıs aylarında) yapılır. Yeniden çıkışlar olursa 1,5–2 ay sonra
uygulama tekrarlanır.
Odunsu bitkilerle mücadelede ise, yine ilkbaharda odunsu bitkilerin gelişmesinin en hızlı
olduğu devrede (Mayıs–haziran aylarında) yapılmalıdır.
3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
3.3.3 Kullanılacak alet ve makineler

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya tarla
pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır.
3.3.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama rüzgarsız, sakin ve ılık havada (8-25°C) yapılmalıdır. Yabancı otların hayvan yemi
olarak kullanıldığı fındık bahçelerinde odunsu bitkilerin mücadelesinde nokta ilaçlama
yapılmalıdır. Aletin kalibrasyonu yapılarak kullanılacak su miktarı tespit edilmelidir.
Yeni tesis edilmiş fındık bahçelerinde ilk 7-8 yıl kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Ancak
yabani pelinin (Artemisia vulgaris L.) bulaştığı bahçelerde, bu yabancı otun bütün bahçeye
yayılmasını önlemek için toprakta kalıcılığı olmayan ilaçlarla ilk 7-8 yılda ilaçlama
yapılmalıdır. İlaçlama esnasında ilacın fındığa teması önlenmelidir. (Bkz.: Yabancı Otun
Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67)
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HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) TARLALARINDA
YABANCI OTLAR

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar

EM

1.1.1. Tek Yıllık Geniş Yapraklılar

Türkçe Adı
Kan damlası
Küçük taş otu
Yatık boya kökü
Adi karapazı
Kokarot
Taşkesen otu
Çoban çantası
Yatık gökbaş
Sirken
Baca otu
Hakiki şahtere
Boynuzlu yoğurt otu
Yağlı ot
Şemsiye teli
Adi boynuzlu kimyon
Ballıbaba
Geniş yapraklı tere
Trakya hardalı
Gelincik
Semizotu
Tarla düğün çiçeği
Mor gelincik
Adi soda otu
Zühre tarağı
Yabani hardal
Uzun meyveli bülbül otu
Tarla akça çiçeği
İri yapraklı yemlik
Pıtrak
Arap baklası
Adi yavşan otu
Parmaklı yavşan otu
Doğu ballıbabası

Familyası
Ranunculaceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Chenopodiaceae
Apiaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Brassicaceae
Papaveraceae
Rubiaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Papaveraceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Papaveraceae
Portulacaceae
Ranunculaceae
Papaveraceae
Chenopodiaceae
Apiaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Lamiaceae

Türkçe Adı
Sakal otu
Tilki kuyruğu

Familyası
Poaceae
Poaceae

TA

G

Bilimsel Adı
Adonis flammea Jacq.
Alyssum desertorum Stapf.
Asperugo procumbens L.
Atriplex patula L.
Bifora radians Bieb.
Buglossoides arvensis (L.) Johnst.
Capsella bursa-pastoris (L.)Medik.
Centaurea depressa Bieb.
Chenopodium album L.
Euclidium syriacum(L.)R. Br
Fumaria officinalis L.
Galium tricornutum Dandy
Gypsophila pilosa Hudson
Holosteum umbellatum L.
Hypecoum procumbens L.
Lamium amplexicaule L.
Lepidium perfoliatum L.
Neslia apiculata Fisch.
Papaver rhoeas L.
Portulaca oleracea L.
Ranunculus arvensis L.
Roemaria hybrida (L.) DC
Salsola kali L.
Scandix pecten-veneris L.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium altissimum L.
Thlaspi arvense L.
Tragopogon latifolius Boiss.
Turgenia latifolia(L.) Hoffm.
Vaccaria pyramidata Medik
Veronica hederifolia L.
Veronica triphyllos L.
Wiedemannia orientalis Fisch. and
Mey.

1.1.2. Tek Yıllık Dar Yapraklılar
Bilimsel Adı
Aegilops cylindrica Host.
Alopecurus myosuroides Huds.
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Kısır yabani yulaf
Püsküllü çayır
Duvar arpası

Avena sterilis L.
Bromus tectorum L.
Hordeum murinum L.

Poaceae
Poaceae
Poaceae

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar
1.2.1. Çok Yıllık Geniş Yapraklılar

Chondrilla juncea L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.
Daucus carota L.
Geranium tuberosum L.
Lactuca serriola L.
Polygonum sp.
Rubia tinctorium L.

Türkçe Adı
Kekre
İtalyan sığır dili
Melez sığır dili
Boyacı papatyası
Loğusa otu
Orak
yapraklı
düğün
çiçeği
Akhindiba
Köygöçüren
Tarla sarmaşığı
Yabani havuç
Yumrulu jeranyum
Dikenli yabani marul
Çoban değneği
Kök boyası

Familyası
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Aristolochiaceae
Ranunculaceae

EM

Bilimsel Adı
Acroptilon repens (L.) DC
Anchusa azurea Miller
Anchusa undulata L.
Anthemis tinctoria L.
Aristolochia maurorum L.
Ceratocephalus falcatus (L.) Pers.

Asteraceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Apiaceae
Geraniaceae
Asteraceae
Polygonaceae
Rubiaceae

1.2.2. Çok Yıllık Dar Yapraklılar
Türkçe Adı
Kamış

G

Bilimsel Adı
Phragmites australis (Cav) Trin. Ex. Steudel

Familyası
Poaceae

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ

TA

Yabancı otlar, tür ve yoğunluğuna bağlı olarak haşhaş tarlalarında değişik oranlarda zarara
neden olmaktadır. Yabancı otlar haşhaş bitkisiyle su, ışık, mineral besin maddeleri,
havalanma ve yetişme alanı yönünden rekabete girerler. Bunun sonucunda ürünün kalite ve
kantitesi düşmektedir. Ayrıca bazı hastalık ve zararlılarında konukçusudurlar.
Haşhaş tek yıllık bir kültür bitkisidir. Yazlık ve kışlık olarak yetiştiriciliği yapılan haşhaşın
ülkemizde çoğunlukla ekim ayında kışlık olarak ekimi yapılmaktadır. Çeşit özellikleri ve
çevre koşullarına göre, boyu 80–165 cm arasında değişen haşhaşta verimi etkileyen
faktörlerden biriside yabancı otlardır.
Tohumunda %44–54 oranında yağ olan haşhaş bitkisinden çeşitli şekillerde faydalanılır.
Haşhaş yağı aynı zamanda sabun, deri ve boya endüstrisinde kullanılmaktadır. Yağı
çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspesi besin değeri yüksek bir hayvan yemidir. Haşhaş
sapları yakacak olarak değerlendirilir ve bir dekardan 100–600 kg sap elde edilebilir. Haşhaş
kapsüllerinde bulunan yirmi kadar alkaloid tıpta birçok ilacın hazırlanmasında
kullanılmaktadır.
3. MÜCADELESİ
3.1. Kültürel Önlemler
Haşhaş tarımında seyreltme ve 1. çapa, sonra 2. çapa ve boğaz doldurma işlemi ile yabancı
otlara karşı %96–98 oranında etki saptanmıştır. Bu nedenle haşhaş tarımında haşhaşların
gelişmesi yönünden seyreltme ve çapa gereklidir.
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Yabancı otların çoğalma ve yayılmalarında ve bunların mücadelesinde karşılaşılan güçlükler
dikkate alındığında bazı koruyucu önlemlere gidilmesinde fayda vardır. Temiz tohumluk
kullanmak, münavebe yapmak ve tarla kenarındaki yabancı otları tohum bağlamadan imha
etmek gerekir.
3.2. Kimyasal Mücadele
3.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Ekim öncesi ilaçlama: Ekimden önce toprağa uygulanır ve toprak 5–6 cm derinlikte
karıştırılır.
Çıkış öncesi ilaçlama: Tohum ekildikten sonra henüz çimlenme olmadan toprak yüzüne
uygulama yapılır.
Çıkış sonrası ilaçlama: Haşhaş ve yabancı otlar toprak üstüne çıktıktan sonra uygulanır.
3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (Mekanik, Motorlu) veya Hidrolik tarla
pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır.
3.2.4. İlaçlama tekniği

Yabancı ot mücadelesinde istenilen sonuca ulaşabilmek için bazı hususlara dikkat edilmelidir.

G

Ekimden önce önerilen herbisitler toprağa uygulanıp diskaro ve tırmık yardımı ile toprağın 5–
6 cm derinliğine kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra haşhaş ekimi yapılmalıdır.
Çıkış öncesi kullanılan herbisitlerde toprağın iyi sürülmesine ve keseksiz olmasına dikkat
edilmelidir. İlaçlama toprak tavında iken yapılmalıdır.
Çıkış sonrası kullanılan herbisitler; yabancı otlar ve haşhaş çıktıktan sonra erken gelişme
dönemlerinde uygulanır.

TA

Belli bir alana verilecek ilaç dozunun o alana yeknesak bir şekilde atılmasına dikkat
edilmelidir. Bunun içinde kullanılacak aletlerle önceden bir kalibrasyon yapılması şarttır.
İlaçlama anında hava sıcaklığının 8–25oC arasında olmasına özen gösterilmelidir. İlaçlama
sırasında rüzgâr 16 km/saat hızını aşmamalıdır. Genellikle sakin havalarda ilaçlama
yapılmalıdır.
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HAVUÇTA KÜLLEME
Erysiphe heraclei (DC)
Leveillula taurica (Lev)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ülkemizde, havuçlarda küllemeye sebep olan etmenler Erysiphe heraclei ve Leveillula
taurica’ dır.
Şemsiyegiller familyasına ait bitkilerde külleme hastalığına yol açan etmen çoğunlukla
Erysiphe heraclei’dır. E.heraclei bitkinin yüzeyinde (ektofitik) gelişir, emeçleriyle bitkinin
epidermis hücrelerinden beslenir. Miselyumu çok dallanmıştır. Konidioforları düz, 60-140 µm
uzunluğunda ve silindirik ayak hücrelerine sahiptir. Silindir şeklindeki konidiler, tek tek
oluşurlar. Etmen konidilerden çıkan çim borucuğunun son kısmında genişleyerek apresoryum
oluşturur. Her bir kleistotesyumda 3-7 askus, her askusta 3-5 askospor bulunur. Askosporlar
elips veya oval şeklindedir.

G

Bir diğer etmen de Leveillula taurica’dır. L. taurica ise dışa doğru (endofitic) gelişmektedir.
Birincil konidileri mızrak şeklinde, ikincil konidileri ise silindirik-elipsoiddir.
Kleistotesyum’ları gelişmiş uzantılara sahiptir. Bu uzantılar tek tek veya düzensiz dallanmış,
şeffaf veya açık kahverengi ve genelde kleistotesyum çapından daha kısa boylu yapılardır.
Her bir kleistotesyum 20’den daha fazla askus içerir. Bu askuslar silindirik-oval şekilli
olabilir ve genellikle iki tane askospor içerir. Askosporlar elipsoid, oval şeklindedir.

TA

Külleme etmeni olan funguslar, kışı hastalıklı bitki artıklarında kleistotesyumlar şeklinde
geçirirler. Tohumda tespit edilmesine rağmen tohumla taşınabildiğine dair herhangi bir kayıt
bulunmamaktadır. Bu etmenler, şemsiyegiller familyasına ait bitkilerde aynı yaşam
döngüsüne sahiptirler, %85’in üzerinde nem ve 25-300C sıcaklık altında yaşam çemberini 3-7
günde tamamlarlar. Yüksek nem ve orta düzeydeki sıcaklıklar enfeksiyonun meydana gelmesi
için uygun olan koşullardır. Hastalık daha sonra kuru ve sıcak koşullarda da yayılmaya devam
eder. Etmen rüzgâr yoluyla çevredeki bulaşık bitki ve yabancı otlardan kolayca çevreye
yayılır. Konidiler hafif olduklarından hava yolu ile uzak mesafelere taşınabilirler. Güneş ışığı,
spor ve miselyuma zarar verir. Gölgede, yüksek nem ve optimum sıcaklık koşullarında
hastalık şiddeti artar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalığın etmenlerinden E.heraclei ‘nin neden olduğu belirtiler bitkinin tüm organlarında,
yüzeydeki tüm bitki parçalarında, petiollerde, yapraklarda, çiçek salkımında ve çiçek
yapraklarının üzerinde beyaz grimsi fungal bir örtü ile başlar (Şekil 1a,b). Daha sonra
yaprakların üzerinde büyük klorotik lekeler oluşur. Canlı kalan yapraklarda zamanından önce
yaşlanma görülür. Hastalık yaşlı yapraklardan genç yapraklara doğru yayılır. Tohum üretim
alanlarında, çiçekleri etkileyerek deformasyona neden olur ve tohum verimini büyük ölçüde
düşürür.
Bir diğer etmen L. taurica ile enfekte olan yaprak yüzeyi soluk yeşil bir görünüm alır ve
yaprağın alt kısmında beyazımsı fungal tabaka görülür. Enfeksiyonlu bölgelerde lekeler
damarlarla sınırlı kalır ve böylece açılı bir görünüm kazanır. Hastalık ilerledikçe etmen
yaprağın kenarında da sporulasyon yaparak soluk yeşil olan lekeler kahverengiye dönüşür.
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Şiddetli enfeksiyonlarda bu bölgeler kurur. Yaprak sapında da hastalık belirtileri görülür fakat
E. heraclei’deki kadar belirgin değildir.
Genellikle külleme sıcak ve kuru hava şartlarında daha yaygındır. Tarlada hastalık her yerde
aynı anda çıkmaz. Yaşlanan bitkiler bu hastalığa daha duyarlıdır. Bitkiler yaşlanırken
enfeksiyona bağlı olarak olgun havuçlarda su stresi hastalığın şiddetini artırır. Yağmur veya
yağmurlama sulama bulaşmayı artırır.
Hastalık, ülkemizde havuç yetiştirilen alanlarda iklim koşulları uygun olduğunda
görülebilmektedir.

Şekil 1. Hastalığın bitkideki belirtileri (a, b)

TA

G

3. KONUKÇULARI
Konukçuları havuç, yabani havuç, kereviz, kişniş, anason, dereotu, rezene, maydanoz, yabani
maydanoz ve diğer bazı sebzelerdir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Bulunması halinde dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.
- Etmenin konukçusu olmayan bitkilerle münavebe uygulanmalıdır.
- Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalıdır.
- Sık ekimden kaçınılarak, bitkilerin toprak yüzeyini tamamen örtmesi önlenmeli ve hava
sirkülasyonu sağlanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları
ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya tarla pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzgârsız olduğu zamanlarda
ilaçlama yapılmalıdır.
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HUBUBATTA GÖÇERTEN
Gaeumannomyces graminis (Sacc. Arx & Oliver),
(=Ophiobolus graminis)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Karabacak ya da Göçerten (Take-All) olarak isimlendirilen hastalığın etmeni
Gaeumannomyces graminis (Sacc. Arx & Oliver) tüm dünyadaki tahıl kök hastalıkları içinde
en fazla zarar yapan etmenlerden biridir. Etmenin bilinen 3 varyetesi bulunmaktadır.
- Buğday ve arpa bitkisinde Gaeumannomyces graminis var. tritici

- Yulaf bitkisinde (Avena spp) ve çimlerde Gaeumannomyces graminis var. avenae
- Çimlerde Gaeumannomyces graminis var. graminis

Hastalık etmeni kışlık ekilen hububatlarda daha fazla zarar oluşturan, toprak kökenli bir
fungusdur.
Hastalık, optimum 10-20°C’de zayıf drenajlı, nemi yüksek alkali topraklarda enfekteli bitki
artıklarına sağlıklı bitki köklerinin temas etmesi ile başlar. Hastalık etmeni, enfekteli toprak,
bitki artıkları ve askosporlar ile çevreye yayılmaktadır.

G

Kök boğazında oluşan siyah renkte oval peritesyumlar ve dar, ipliğimsi, şeffaf ve bölmeli
askosporlar etmenin teşhisinde önemlidir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalıklı bitkilerin bodur kalması ve açık renkli görünüm alması erken dönemde
görülebilecek belirtiler olup zor fark edilmekte kuraklık ve bitki besin elementi eksikliğine
bağlı belirtilerle karıştırılmaktadır. Başaklanma zamanı ve sonrasında kök boğazında koyu
kahverengileşme, kararmalar olmakta ve bitkilerin boyu kısalmaktadır. Kök boğazındaki bu
siyahlık 2 veya 3. boğuma kadar çıkabilmekte ve bitkiler yatmaya eğilimli olup,
kökboğazından kolaylıkla kırılabilmektedir. Hastalıklı bitkilerin başakları daha sonra
genellikle saprofit fungusların (Cladosporium spp., Alternaria spp. vb.) siyah renkli misel
kolonileri ile kaplanabilmektedir.
Hastalık, hububatta kardeşlenmede azalmaya neden olur. Çiçeklenme ve tane dolum
döneminde, erken olgunlaşma, beyaz başak oluşumu ve erken ölümler olmaktadır (Şekil 1 ve
2).
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Şekil 1. G. graminis’in kök ve kök Şekil 2. G. graminis’in köklerde oluşturduğu
boğazında meydana getirdiği siyah zarar (DZMAE)
lezyonlar ve beyaz başak oluşumu

G

Hastalık belirtileri görünür hale geldiğinde bir bitkiden elde edilecek tane miktarı sağlıklı
bitkiden elde edilecek tane miktarının yarısından daha az olmaktadır (Şekil 3). Hastalık
etmeni uygun şartlarda bitkide %20-40 ürün kaybına sebep olabilmektedir.

TA

Şekil 3. G. graminis’in tohumlardaki zararı (A.F. Yıldırım)

Etmen, ülkemizde, ilk olarak 1972 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tespit edilmiştir.
Hastalık ülkemizde Çukurova ve Trakya’da daha fazla görülürken son yıllardaki iklim
değişiklikleri ve hastalığa hassas çeşitlerin ekilmesi ile İç Anadolu Bölgesi ekiliş alanlarında
da görülebilmektedir.
3. KONUKÇULARI

Hastalık etmeninin konukçuları; Buğday, arpa, tritikale, çavdar, yulaf, tek ve çok yıllık çim
bitkileridir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler
- Hastalığın görüldüğü yerlerde baklagil, yağ bitkileri gibi konukçusu olmayan bitkiler ile 23 yıl ekim nöbeti yapılmalı,
- Erken ekimden kaçınılmalı,
- Hastalığa dayanıklı veya orta dayanıklı çeşitler, tercih edilmeli,
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- Toprağın alkaliliğini azalttığı için azotlu gübrelerden Amonyum sulfat kullanılmalı,
- Buğday ile akraba olan çayır ve çimensi yabancı otlar (Agropyron spp, Festuca spp,
Bromus spp, Lolium spp. vb) tarladan yok edilmeli,
- Hastalıklı bitki artıkları, tarladan uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Göçerten hastalığına karşı, tohum ve/veya yeşil aksam ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele
yapılır.
Tohum ilaçlaması mutlaka koruyucu olarak yapılmalıdır. Hastalığın sorun olduğu alanlarda
yeşil aksam ilaçlaması kardeşlenme döneminde yapılabilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Tohum ilaçlaması: Tohum miktarına göre belirlenen, küçük su tankları veya tohum ıslatma
havuzları bu amaç için kullanılabilir.

4.2.4. İlaçlama tekniği

G

Yeşil aksam ilaçlaması: Küçük alanlar için sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu)
veya sırt atomizörü, büyük alanlar için ise iş genişliği fazla olan hidrolik tarla pülverizatörleri
kullanılır.
Tohum İlaçlaması: Tohum ilaçla tamamen kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

TA

Yeşil aksam ilaçlaması: İlacın tavsiye edilen dozuna göre hazırlanan ilaçlı su, bitkinin
yüzeyi ilaçlı su ile ıslanacak şekilde kaplama olarak tarlaya uygulanır.
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ISPANAK YAPRAK LEKESİ
Cladosporium variabile (Cooke)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Yaprakların alt tarafında oluşan küf tabakası, Cladosporium variabile (=Heterosporium
variabile) fungusunun koyu kahverenginde konidiospor ve konidioforlarından meydana gelir.
Konidioforları bölmeli olup, uç kısmında zincir şeklinde oluşan konidiosporları taşımaktadır.
Konidiosporların uç kısımları hafif sivri, limon veya silindir şeklinde olup, bölmesiz ya da 2
bölmelidir.
Hastalık etmeni fungus nemli ortamlarda gelişir. Düşük sıcaklıkları tercih eder. Hastalığın
çıkması için orantılı nemin %100, optimum sıcaklığın da 16–20°C olması gerekir.
Etmen tohumla taşınır. Primer enfeksiyonlar tohum ve tarlada kalan hastalıklı bitki
artıklarıyla meydana gelir. Sekonder enfeksiyonlar ise yaprak altlarında oluşan etmenin
konidiosporlarının, rüzgâr, yağmur ve sulama ile yayılmasıyla oluşur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Ispanak yapraklarında başlangıçta kuşgözü şeklinde çok sayıda lekeler meydana gelir. Bu
lekeler zamanla büyür, birleşir ve tüm yaprak yüzeyine yayılır. Hastalık kısa zamanda bütün
yaprakları kaplar ve bütün bitkiyi kurutur. Hastalık ilerledikçe yaprakların alt yüzeyinde
bulunan lekeli kısımlarda koyu kahverenginde küf tabakası oluşur (Şekil 1).

Şekil 1. Ispanak yaprak lekesinin ıspanak
yaprağındaki belirtileri.

Özellikle yağışlı havalarda yapraklardaki küf tabakası oluşumu artar yaşlı lekelerin ortasında
gri-kahverengi nekrotik alanlar oluşur. Kuru hava şartlarında yapraklardaki lekeli yerler açık
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kahve veya beyaz bir renk alır, lekeli yerlerin ortası yırtılır ve yaprak üzerinde birçok delik
oluşur.
Ayrıca yapraklarda kıvrılmalar da görülebilir. Yaşlı yapraklarda yavaş gelişen lekeler,
menekşe renginden kahverengine kadar değişen renkler de oluşabilir.
Ispanak ekiliş alanlarında yaygın olarak görülür. Genellikle kış aylarında yavaş gelişen
bitkilerin yaşlı yapraklarında etkili olmaktadır.
3. KONUKÇULARI
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

EM

Tek konukçusu ıspanaktır.

- Tohumluk hastalık görülmeyen tarladan alınmalıdır.
- Ekim nöbeti yapılmalıdır.

- Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

Ekimden önce tohum ilaçlaması yapılır.

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Tohum ilaçlamaları, bidon, kavanoz veya naylon torbalarla yapılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

Toz ilaçların tohuma daha iyi yapışması için, Tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat
müddetle bir sergi üzerinde yayılarak havalandırılmalıdır. Daha sonra, ilacın tohumla birlikte,
tohum yüzeyini kaplayabilecek bir şekilde bidon, kavanoz veya naylon torbada en az 15
dakika sallanması gereklidir.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulamanın etki oranının saptanmasında, Kabakgillerde külleme bölümünde anlatıldığı
şekilde hastalıklı yaprak alanına göre belirlenen 0-5 skalası kullanılarak değerlendirmeye
alınır.
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İNCİR (Ficus carica)
BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar
Türkçe Adı
Kırmızı köklü tilkikuyruğu*
Horoz ibiği
Farekulağı
Sığır dili türleri
Boyacı papatyası
Portakal nergisi
Kangal dikeni türleri
Sirken*
Pire otu
Yabani havuç
Dönbaba*
Sütleğen*
Hakiki şahtere
Beyaz çiçekli şahtere
Boynuzlu yoğurt otu*
Turna gagası türleri
Yabani dikenli marul*
Ebegümeci *
Hakiki papatya*
Yabani yonca türleri
Yabani nane
Köpek lahanası
Gelincik*
Dar yapraklı sinirotu
Semizotu*
Yabani turp*
Tarla düğün çiçeği *
Kanarya otu*
İmam kavuğu
Kuş otu
Tarla akça çiçeği
Demir dikeni*
Yabani tırfıl türleri *
Tarla yavşanı

TA

G

Bilimsel Adı
Amaranthus retroflexus L.
Amaranthus albus L.
Anagallis arvensis L.
Anchusa spp.
Anthemis tinctoria L.
Calendula arvensis L.
Carduus spp.
Chenopodium album L.
Conyza canadensis L
Daucus carota L.
Erodium cicutarium L.
Euphorbia exigua L.
Fumaria officinalis L.
Fumaria asepala Boiss.
Galium tricornutum Dandy
Geranium spp.
Lactuca serriola L.
Malva neglecta Wallr.
Matricaria chamomilla L.
Medicago spp.
Mentha arvensis L.
Mercurialis annua L.
Papaver rhoeas L.
Plantago lanceolata L.
Portulaca oleracea L.
Raphanus rephanistrum L.
Ranunculus arvensis L.
Senecio vernalis Wald. and Kit
Senecio vulgaris L.
Stellaria media (L.) Vill.
Thlaspi arvense L.
Tribulus terrestris L.
Trifolium spp.
Veronica arvensis L.

EM

1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlar
Familyası
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Primulaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Astraceae
Apiaceae
Geraniaceae
Euphorbiaceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Rubiaceae
Geraniaceae
Asteraceae
Malvaceae
Asteraceae
Fabaceae
Lamiaceae
Euphorbiaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Portulacaceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Zygophyllaceae
Fabaceae
Scrophulariaceae

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklı yabancı otlar
Bilimsel Adı
Alopecurus myosuroides Huds.
Avena fatua
Bromus tectorium L.

Türkçe Adı
Tilki kuyruğu*
Yabani yulaf *
Püsküllü çayır*
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Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.
Hordeum murinum L.
Lolium spp.
Poa anua.
Setaria verticiliata (L)P.Beauv
Vulpia spp.

Çatal otu*
Darıcan *
Duvar arpası *
Delice türleri *
Tavşan bıyığı*
Kirpi darı
Kalemfetük

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar
Bilimsel Adı
Acroptilon repens (L.) DC.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.
Cynanchum acutum L.

EM

1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar

Türkçe Adı
Kekre
Köygöçüren*
Tarla sarmaşığı*
Sütlü sarmaşık

Familyası
Asteraceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Asclepiadaceae

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklı yabancı otlar
Bilimsel Adı
Agropyron repens (L.) P.B.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus rotundus L.
Phragmites australis Steudal
Sorghum helepense (L.) Pers.
Equisetum arvense L.

Türkçe Adı
Adi ayrık*
Köpek dişi ayrığı*
Topalak*
Saz
Kanyaş*
At kuyruğu

Familyası
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Equisetaceae

Bilimsel Adı
Rubus fructicocu

G

1.3. Çalımsı Yabancı Otlar

Türkçe Adı
Böğürtlen

* Yabancı Ot Resimleri için Bkz.: Zirai Mücadele Teknik Talimatı Cilt VI

Familyası
Rosaceae

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ

TA

İncir alanlarındaki yabancı otlar, özellikle fidanlık alanlarda, incir fidanlarının besin
maddeleri ve suyuna ortak olarak verim kayıplarına ve ürün kalitesinde düşüşe sebep
olmaktadır. Özellikle olgunlaşarak yere düşen buruk meyvelerinin çizilmesine, delinmesine
neden olmakta, bu durum kalite kayıpları oluşturmakta, hatta oluşan yara kısımları enfeksiyon
için büyük bir risk yaratmaktadır. Ayrıca zararlı ve hastalık etmenlerine konukçu veya ara
konukçu görevi yaparak kültürü yapılan ürüne dolaylı olarak zarar verebilmektedirler.
Yabancı otlar hasat sırasında yere düşen meyvelerin toplanmasını zorlaştırdığı için işçilik
maliyetini arttırmaktadır.
3. MÜCADELESİ

İncir plantasyonu oluşturulmadan önce ve/veya sonra yabancı otlarla mekanik mücadele
yapılmalıdır. Fiziksel mücadeleyle beraber uygulanacak kültürel önlemler daha etkin bir
yabancı ot mücadelesine olanak sağlayacaktır.
3.1. Kültürel Önlemler
Dışarıdan yabancı ot tohum ya da parçalarının tarlaya girişi önlenmelidir. Bu amaçla;
-Yabancı otlarla bulaşık alanda kullanılmış olan tüm tarımsal alet ve makinalar incir
bahçelerinde kullanılmadan önce temizlenmeli,
-Kullanılacak çiftlik gübresinin yanmış olmasına dikkat edilmeli,
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-Tarla kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan önce kontrol edilmeli,
-Sulama suyu ile oluşabilecek bulaşmalar engellenmelidir.
3.2. Mekanik mücadele

3.3. Fiziksel mücadele
3.3.1 Örtücü bitki

EM

-İncir alanlarında, incir plantasyonu oluşturulmadan, derin bir toprak işlemesi yapılarak
hem toprak gevşetilmeli ve havalandırılmalı, hem de yabancı otlar yok edilmeli,
-Fidan dikiminden sonra çıkan yabancı otlar ara sürüm yapılarak ve çapalanarak mekanik
olarak yok edilmeli, toprak havalandırılarak fidan köklerinin daha derinlere gitmesine
imkan tanınmalı,
-Daha sonraki yıllarda ilkbahar ve sonbaharda ara sürüm yapılmalı, yazın ve kışın çıkan
otlar yok edilmeli, ağaç taç izdüşümlerinde kalan otlar biçilerek yok edilmeli,
-Hasat öncesi tarlada bulunan yabancı otlar biçilerek tohum bağlaması önlenmelidir.

İncir ağaçlarının yetiştirildiği alana, bölgeye uygun bir ya da birkaç çeşit örtücü bitki ekilmesi
ile yabancı otların çıkışı engellenebilir. Örtücü bitki olarak genellikle Fabaceae (baklagil)
familyasına ait bitkilerin yanı sıra Poaceae (buğdaygil) familyasına ait bazı bitkiler veya
karışımları tercih edilebilir. Mümkün olduğunca bölgeye uygun, alanı çabuk kaplayıp,
yabancı otların büyümesine ve gelişmesine izin vermeyen bitkiler seçilmelidir.
3.4.Kimyasal mücadele

G

Ülkemizde ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.

TA

İncir Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinden Bazıları

Şekil 1. Sığır dili

Şekil 2. Hindiba
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Şekil 5. Şahtere

Şekil 6. Güneş dikeni

G

Şekil 4. Horoz ibiği

EM
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Şekil 8. Böğürtlen

TA

Şekil 7. Sütlü sarmaşık
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İNCİR ÇELİK MARAZI
Phomopsis cinerescens (Sacc.) Traverso

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
İncir çelik marazı hastalığına neden olan Phomopsis cinerescens (Sacc.) Traverso
(telemorf=Diaporthe cinerascens Sacc.) fungal etmeni neden olmaktadır. Bu hastalık “İncir
kanseri”, “Phomopsis kanseri”, “Geriye doğru ölüm” gibi farklı isimlerle de anılmaktadır.

EM

Hastalığa neden olan fungal etmen hastalıklı odun dokusunda ve sürgünler üzerinde yaklaşık
0.2-0.4 mm çapında, küresel, siyah renkte piknit halinde yıl boyunca canlılığını sürdürebilir.
Nemli geçen kış sonrasında piknitlerden kremsi renkte kümeler halinde çıkan sporlar
enfeksiyonlar için inokulum kaynağını oluşturur. İki tip konidiosporu vardır. Ancak
çoğunlukla alfa (α) sporlar görülür, beta (β) sporları görülmez. Alfa (α) sporları eliptik, tek
hücreli, renksiz, 7-10x2.5-4 µm boyutlarındadır. Beta (β) sporları renksiz, ince uzun, tek
hücreli, 1x14-25 µm boyutlarındadır.
Etmenin en uygun gelişme sıcaklığı 25oC’dir, 15-30oC arasındaki sıcaklıklarda gelişimine
devam edebilir. Ancak 35oC ve üzeri sıcaklıklarda gelişimi yavaşlar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

İncir Çelik Marazı hastalığının belirtileri gelişme geriliği ve geriye doğru ölüm şeklinde
kendini göstermektedir. Sürgünler ve ince dallarda kahverengimsi siyah renk değişiklikleri,
zamanla bu kısımlarda çatlaklar ve açık kanser yaraları şeklinde görülür (Şekil 1). Bu
belirtileri taşıyan sürgün ve kalın dallarda enine kesit alındığında odun dokusunda kahverengi
renkte nekrozlar görülür (Şekil 2-3). Hastalık kalın dal ve ana gövde boyunca ilerleyerek
ağacın kurumasına neden olabilir. Bu nedenle de ekonomik açıdan önemli bir hastalıktır.

Şekil 1. İncir Çelik Marazının ince dallardaki kanser belirtisi. (D.Poyraz)
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Şekil 2. İncir Çelik Marazının kalın dallardaki
kanser belirtisi.(http://ucanr.edu/)

Şekil 3. İncir Çelik Marazının kalın dallardaki
enine kesitindeki belirtisi. (http://ucanr.edu/)

Hastalık etmeni sporları ile yayılır. Sporlar yağmur damlacıkları, rüzgar ve böcekler ile
taşınarak budama, don, dolu, güneş yanıklığı gibi nedenlerle açılan yaralardan veya doğal
açıklıklardan giriş yaparak enfeksiyona neden olabilir. Enfeksiyondan 10-15 gün sonra
belirtiler görülebilir. Budamada kullanılan aletler de yayılmada önemli rol almaktadırlar.
İncir Çelik Marazı hastalığı ülkemizde incir yetiştiriciliği yapılan Ege ve Marmara Bölgesinde
görülebilmektedir.

G

3. KONUKÇULARI
Konukçuları arasında incir, asma, elma, antep fıstığı, kayısı, ceviz gibi birçok meyve ve
orman ağaçları yer almaktadır.

TA

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Hastalık ile bulaşık incir ağaçlarından çelik, aşı gözü gibi üretim materyalleri
alınmamalıdır. Fidanlıklarda bakım işlemlerinde kullanılan aletler %10’luk sodyum
hipoklorit ile dezenfekte edilmelidir.
- Hastalıktan ari fidan kullanılmalıdır.
- Hastalık nedeniyle kuruyan incir ağaçları sökülmeli ve imha edilmelidir.
- Hastalığının bulunduğu bahçelerde, hastalığın sağlıklı ağaçlara bulaşmasını önlemek için
hastalıkla bulaşık olduğu şüphesi bulunan ağaçlar işaretlenerek en son budanmalı ve bir
ağaçtan diğerine geçerken budama alet ve ekipmanları %10’luk sodyum hipoklorit ile
dezenfekte edilmelidir.
- Budamadan hemen sonra hastalık etmeninin girişini engelleyecek koruyucu uygulamalar
yapılmalı, büyük budama yaraları aşı macunu ve benzeri maddelerle kapatılmalı ve budama
artıkları imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
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İNCİR İÇ ÇÜRÜKLÜĞÜ
Fusarium spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

İncir İç Çürüklüğü Hastalığına; Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg (Syn: F.
moniliforme, Telemorf: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenw) ve Fusarium solani (Mart.)
Sacc. (Telemorf: Nectria haematococca Berk.&Broome) neden olmaktadır. Koloni
gelişimleri beyaz, pembe, kırmızımsı mor, turuncu gibi değişen renklerde olabilmektedir.
Fungusun üreme yapıları mikro ve makrokonidilerdir. Genellikle zincir şeklinde mikro
konidiler oluştururlar. Makrokonidiler sadece yapay besi yerlerinde oluşabilir.
Patojenin konidileri, sonbaharda ilek arısı ile boğa meyvesine (erkek incirin kış ürünü) taşınır
ve kışı boğa meyvelerinde geçirir. Etmen aynı şekilde ilek arısı aracılığıyla boğadan ilek
meyvesine (erkek incirin bahar ürünü ve dişi incirleri tozlamada kullanılan, polen içeren
meyve) ve ilekten sonra ebe meyvesine (erkek incirin yaz ürünü) taşınır. Birbirini takip eden
tüm erkek incir meyveleri hastalık etmeni ile bulaşarak hastalık yıldan yıla taşınır. Hastalık
etmenleri dişi incir meyvelerine, hastalıklı ilek meyvelerinin tozlayıcı olarak kullanılması
esnasında taşınır.

TA

G

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık, tüm erkek incir meyvelerinde ve dişi incir (yenilen) meyvelerinde, nadirende
partenokarpik incir meyvelerinde görülmektedir. Bulaşık erkek incir meyvelerinin iç yüzeyi
kahverengimsi, pas görünümünde renk değişimleri gösterir (Şekil 1). Hastalık çok yoğunsa
hastalıktan bozulan erkek incir çiçekleri üzerinde etmenin beyaz miselyumları görülebilir
(Şekil 2).

Ö.DOĞAN

Şekil 1. Hastalıklı ilek meyvesindeki kahverengipaslı görünüm

Şekil 2. Erkek incir çiçekleri üzerinde etmenin
beyaz miseliyal yapıları

İlerleyen dönemlerde meyve dış yüzeyinde de su emmiş gibi bozulmalar görülür (Şekil 3).
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Ö. DOĞAN

Şekil 3. Erkek incir meyvelerinde hastalığın ilerlemiş ve
meyve dış yüzeyindeki belirtisi

TA
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Bulaşık dişi incir meyvelerinin meyve etinde kahverengi-pembe renk değişimi görülmekle
birlikte, göz denilen kısımda (ostiol) açık kehribar renkte sıvı oluşur ve meyve ekşir (Şekil 4).
Bu durum taze tüketilen sofralık incirlerde meyve kalitesini düşürerek pazar değerini olumsuz
etkiler. Kuru incir meyvelerinde de meyvelerin kalitesi düşer. Bunların yanısıra Fusarium
türlerinin mikotoksin oluşturan funguslar arasında yer alması hastalığın önemini daha da
arttırmaktadır. Hastalık tozlanma ihtiyacı duyan incir yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde
görülebilir.

Şekil 4. Dişi incir meyvelerinde hastalık belirtileri.

3. KONUKÇULARI

Hastalık etmenleri geniş bir konukçu dizisine sahip olup tüm incir çeşitlerinde görülebilir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Erkek incir ağaçları dişi incir bahçeleri içerisinde bulundurulmamalı ve kontrollü ilekleme
(tozlama) yapılmalıdır.
- Yabani erkek incir meyveleri yerine, bölgeye uygun, özellikleri bilinen erkek incir (ilek)
meyveleri kullanılmalı, bunun için de kapama erkek incir bahçeleri kurulmalıdır.
- Tozlama sırasında yeterli sayıda ilek kullanılmalı, aşırı ilek kullanımından kaçınılmalıdır.
- Kullanılacak ilek meyvelerinin ağaçtan ve/veya pazardan alımı esnasında tesadüfen
seçilecek meyveler boyuna ikiye kesilerek çeşide ait doğal renginden farklı olarak paslı,
kahverengi görünümdeki meyveler imha edilip tozlamada kullanılmamalıdır.
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- İlekleme işleminde kullanılan erkek incir meyveleri tozlama işlemi sonrasında dişi incir
ağaçlarında asılı bırakılmamalıdır.
- Sanitasyon metoduyla temiz ilek elde edilmeli ve tozlamada temiz ilekler kullanılmalıdır.
Temiz ilek eldesinin aşamaları aşağıda verilmektedir:
- Erkek incir ağaçlarındaki tüm boğa meyvelerinin (erkek incir kış meyveleri) ilek arısı
uçuşlarının başlamasıyla birlikte toplanması sağlanmalıdır.
- Hasat edilen boğa meyveleri 10oC’de muhafaza edilmelidir.

EM

- Toplanmış boğa meyveleri boylamasına ikiye kesilmeli, içerisi kahverengi paslı görünenler
imha edilip temiz görünen boğa meyveleri (Şekil 5) küçük kova, kese kağıdı veya file gibi
kaplar içerisine yeterli sayıda konularak erkek incir ağaçlarının birkaç yönüne, ilek
meyvelerinin tutumunu sağlamak üzere asılmalıdır.

G

- Bu işlem 3-5 gün ara ile ilek arısı geçişlerinin sağlıklı gerçekleşip gerçekleşmemesine göre
birkaç kez tekrarlanmalıdır.

Ö.DOĞAN

Şekil 5. Sağlıklı görünümdeki erkek incir-boğa meyveleri

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

Sanitasyon uygulamasının yapıldığı zaman (ilek arısının erkek incir kış meyvesinden çıkış
yaptığı bahar dönemi) yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. İlaçlama tekniği

Uygulama, sanitasyonun 3. ve 4. basamağında yapılır.
- Toplanmış boğa meyveleri boylamasına ikiye kesilir, içerisi kahverengi paslı görünenler
imha edilip içerisi paslı görünmeyen meyveler (Şekil 5) ilaç solüsyonuna 10 dakika
daldırılır.
- Arının ve tozlayıcı erkek incirin biyolojik devamlılığını sağlamak üzere ilaçlanan boğa
meyveleri hasat edildikleri ağaçlara file, kese vb. materyaller içerisinde tekrar asılır.
- Bu işlem 3-5 gün ara ile ilek arısı geçişlerinin sağlıklı gerçekleşip gerçekleşmemesine göre
birkaç kez tekrarlanmalıdır.
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İNCİR MOZAİK HASTALIĞI

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

İncir mozaik hastalığı (İMH), incirde yaygın olarak görülen önemli viral etmenlerin sebep
olduğu hastalığa verilen isimdir. Dünyada bu hastalığa 15 viral etmen neden olmaktadır. Bu
virüslerin çoğu RNA genomuna sahip olup, tespit edilen virüslerden İncir badna virüs 1 DNA
genomuna sahiptir. Ülkemizde;
- İncir yaprak benek ilişkili virüs-1 (Fig leaf mottle associated virus-1, FLMaV-1)
- İncir yaprak benek ilişkili virüs-2 (Fig leaf mottle associated virus-2, FLMaV-2)
- İncir mozaik virüsü (Fig mosaic virus, FMV)

- İncir latent virüsü 1 (Fig latent virüs 1, FLV-1)

- İncir hafif benek ilişkili virüs 1 (Fig mild mottle associated virus 1, FMMaV-1)
- Arkansas incir closterovirus 1 (Arkansas fig closterovirus 1, AFCV-1)
- İncir badna virüs 1 (Fig badnavirus 1, FBV-1)
- İncir kriptik virüs (Fig cryptic virus, FCV)

- İncir benek ilişkili virüs (Fig fleck-associated virus, FFkaV) adlı viral etmenler saptanmıştır.

G

İncir mozaik hastalığı aşı, çelik gibi enfekteli üretim materyali yanında, mekanik olarak da
taşınabilmektedir. Ayrıca etmenin taşınmasında tomurcuk akarı olan Eriophydae familyası
akarlarından Aceria ficus Cotte rol oynamaktadır. Akar hem ergin öncesi, hem de ergin
dönemlerinde birkaç saat içinde hastalık etmenini bünyesine alabilmekte, etmeni 6–10 gün
bünyesinde tutabilmekte ve taşıyabilmektedir. Akarlar, virüsle enfekteli dokuda beslenip
sağlıklı bitkide beslenmeye geçmeleri ile bünyelerindeki virüsü aktarmaktadırlar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

İMH’nin neden olduğu belirtiler bitkinin türüne, çeşidine, virüsün ırkına ve enfeksiyon
zamanına göre farklılık göstermektedir. Bitki bünyesinde sistemik olarak bulunan bu
virüslerin ayrı ayrı ya da çeşitli kombinasyonlarda bitkiyi enfekte etmesi, İMH belirtilerinin
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İMH’nin en karakteristik belirtisi; yapraklarda sarı
yeşilden, açık sarıya kadar değişen çeşitli büyüklükteki mozaik lekeleridir (Şekil 1,2). Bu
lekelerin kenarları, pas renginde veya kırmızı-kahverengi, zaman zaman da nekrozlar şeklinde
olabilmektedir (Şekil 3). Bununla beraber, yapraklar normalden daha küçük ve asimetrik
olmakta (Şekil 4), olgunlaşmamış meyve üzerinde sarı ve renksiz lekeler görülmekte (Şekil
5), ancak; bu lekeler meyve olgunlaşmasıyla kaybolmaktadır. Bu belirtilerin şiddetli olması
durumunda hastalık zamansız meyve ve yaprak dökümüne neden olabilmektedir. Olgunlaşma
öncesi meyve dökümleri de görülmekte böylece verim ve kalite kaybına neden olmaktadır.
Ayrıca, incir sürgünlerinin eğilip bükülmesi, budanması ve ardından sıcak hava ile ağır strese
girmesi sonucu, etmen latent durumdan çıkıp, hızlı bir şekilde çoğalmaktadır.
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Şekil 2. İMH’nin incir
ağacının yapraklarında
oluşturduğu mozaik
belirtisi (S. Erilmez)

Şekil 3. İMH’nin incir
ağacının yapraklarında
oluşturduğu pas benzeri belirti
(S. Erilmez)

EM

Şekil 1. İMH’nin incir ağacının
yapraklarında oluşturduğu mozaik
belirtisi (S. Erilmez)

Şekil 4. İMH’nin incir yapraklarında
oluşturduğu şekil bozukluğu belirtisi
(S. Erilmez)

Şekil 5. İMH’nin incir meyveleri üzerinde oluşturduğu
klorotik lekeler (S. Erilmez)

G

Hastalık belirtilerinin şiddetli olduğu durumlarda, hastalık meyve kalitesini düşürmekte, hatta
zamansız yaprak ve meyve dökümüne yol açarak ekonomik kayıpları arttırmaktadır. İMH
meyve dökümü ve kalite bozukluğu nedeni ile %49’lara varan verim azalışına neden
olabilmektedir.
Hastalık, ülkemizde incir yetiştirilen hemen hemen her bölgede tespit edilmiş olup, çevre
koşullarının da etkisiyle ağacın strese girmesi sonucu artmakta ve epidemi de
yapabilmektedir.
3. KONUKÇULARI

TA

İMH’nin konukçuları çoğunlukla Moraceae familyasına ait bitki türlerinden (Ficus carica, F.
rubiginosa, F. nitida, F. mallatocarpa, F. glomerata, F. sticta, F. repens, F. altissima, F.
krishna, F. tsida, F. lucescens, Morus indica ve Cudrania tricuspidata) oluşmaktadır. Ayrıca
Catharanthus roseus (Cezayir menekşesi)’da konukçuları arasındadır.
4. MÜCADELESİ

- Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.

- Sanitasyon uygulamalarına dikkat edilmelidir.
- Enfekteli ağaçlardan üretim amaçlı materyal alınmamalıdır.
- Vektörü olan akar türlerine karşı mücadele yapılmalıdır.
- Hastalığa karşı tolerant çeşitler kullanılmalıdır.
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İNCİRDE PAS
Cerotelium fici (Castagne) Arthur

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

G
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İncirde pas hastalığına neden olan etmen Cerotelium fici (Castagne) Arthur (syn. Physopella
fici) isimli bir fungus olup, taksonomide Basidiomycotina alt bölümünde yer almaktadır.
Fungusun üredosporları yaprakların alt yüzeyinde dağınık, kavisli soluk kahverengidir.
Hastalığın piknidium ve aecidiumları bilinmemektedir. Fungus kışı yere dökülmüş
yapraklarda üredospor olarak geçirir. İlkbaharda taze yaprakları enfekte eder. İncir pası,
yaprak dökümü ve ürün kaybına neden olan tropik ve subtropik iklimlerde yaygın görülen
önemli bir hastalıktır (Şekil 1).

©Zühtü POLAT
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Şekil 1. İncirde Pas Hastalığının neden olduğu yaprak dökümü.

2.BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık etmeni incir yaprağının üst yüzeyinde küçük sarımsı lekeler oluşturur. Daha sonra
yaprağın alt yüzeyinde kırmızımsı-kahverengi püstüller ve sarımsı lekeler görülür (Şekil 2).
Püstüller genellikle yaprak altında dağılmış ayrıca yaprak kenarlarında da kümelenmiş
şekildedir. Hastalığın ileri evrelerinde, incir pası ile enfekte olmuş alanlarda kahverengi
lekeler oluşur (Şekil 3).
Etmen ılık ve nemli hava koşullarında hastalık meydana getirir. Sıcak ve kuru iklim
koşullarında hastalık meydana gelmemektedir. Pas sporları rüzgar ve yağmur sıçratmasıyla
yayılmaktadır. Etmenin sporları yaprak üzerinde çimlenebilmesi için en az 14 saat yaprak
ıslaklığı gerekmektedir. Etmen daha çok genç yapraklarda kendini gösterir ve yaprak normal
büyüklüğüne ulaşmadan dökülür. Yere düşmüş yapraklar üzerinde yaşayabilir ve yeni
enfeksiyonlar için inokulum kaynağı oluşturur.
Hastalığın şiddetli olduğu yıllarda incir ağaçlarında ekonomik kayıplara neden olur.
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Şekil 2. Yaprağın alt yüzeyinde kırmızımsı-kahverengi püstüller ve sarımsı lekeler.

©Gül KURUOĞLU AŞCI

©Dilek POYRAZ

Şekil 3. Yaprağın üst yüzeyinde kahverengi lekeler.

3.KONUKÇULARI

Etmenin konukçuları, incir (Ficus carica) ve dut (Morus alba ve M. indica)’tur.
4.MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler
- Yağmurlama sulamadan kaçınılmalıdır. Sulama günün erken saatlerinde yapılmalıdır.
- Budama iyi bir hava sirkülasyonu olacak şekilde yapılmalıdır.
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- Hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez inokulum kaynağı olması nedeniyle hastalıklı
yapraklar ve yere dökülen yapraklar bahçeden uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.
- Yağışlı iklim periyotlarında yağıştan sonra bahçe kontrol edilerek hastalık belirtisi
gösteren yapraklar bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
- Ortam nemini azaltmak için bahçe içinde yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
- Bahçe toprağının drenajı iyi olmalıdır.
4.2.1. İlaçlama Zamanı

EM

4.2. Kimyasal Mücadele
1.ilaçlama: Hastalığın bir yıl önce görüldüğü bahçelerde yapraklanma başlangıcında, diğer
bahçelerde ise belirtiler görülür görülmez yapılmalıdır.
2. ve diğer ilaçlamalar: Hastalık koşullarının devam etmesi durumunda kullanılan ilacın etki
süresi ve hasatla son ilaçlama arasındaki süre dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.
Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri ve Dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak Alet ve Makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama Tekniği

TA

G

İlaçlama, incir yapraklarının alt ve üst yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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İNCİRDE SÜRME
Aspergillus niger

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

İncirde sürme hastalığına Aspergillus niger neden olmaktadır. Hastalık siyah küf olarak da
bilinmektedir. Etmenin havada ve toprakta bol miktarda sporları bulunmaktadır. A. niger’de
hifler bölmeli ve şeffaf olup bol miktarda dallanma gösterirler. Konidiler, zincir şeklinde,
siyah renkte, küresel ve tek hücrelidir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Sürme hastalığı, meyvede görülmektedir. Etmen, incirlerin yeşil olduğu dönemde meyvenin
ağız kısmından (ostiole) giriş yapmaktadır. Hastalık meyvelerinin ağız kısmında yada
tamamında görülmektedir.
Meyve olgunlaştığında ise etmen bol miktarda siyah spor üreterek meyve içerisinde siyah toz
yığını oluşumuna neden olmaktadır (Şekil 1). Kurumuş meyveler elle bastırıldığında
meyvenin ağız kısmından spor kitlesi patlayarak etrafa yayılmaktadır. İncir çeşitlerinin
birçoğu hastalığa karşı duyarlıdır. Genellikle küçük ağız kısmına sahip çeşitler daha büyük
ağız kısmına sahip çeşitlere göre hastalıktan daha az etkilenmektedir.
Hastalık, kurak ve sıcak geçen yıllarda daha yaygın görülmekte, meyvenin kalitesini
bozmakta ve bazı yıllarda ise %30’a varan ürün kaybına neden olmaktadır.

G

Sürme hastalığı, incir yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda görülebilir.

TA

Meyvelerde sürme hastalığına neden olan etmen, dişi incir meyvelerine özellikle ilek arısı,
ekşilik böcekleri ve sirke sinekleri ile taşınabilmektedir (Şekil 2).

Şekil 1. Etmenin, meyve içerisinde ürettiği siyah Şekil 2. Hastalıklı ilek meyvesi
spor kitlesi

3. KONUKÇULARI

Etmenin incir, fındık, yerfıstığı, biber, soğan olmak üzere birçok konukçusu bulunmaktadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Sağlıklı ilek meyveleri kullanılmalıdır.
- Bu etmenin taşıyıcıları olan ekşilik böcekleri ve sirke sinekleri ile mücadele yapılmalıdır.
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- Bahçe içerisinde ekşilik böcekleri ve/veya sirke sineklerine kaynak olabilecek meyve
artıkları imha edilmelidir.
- Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
- Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınarak dengeli gübreleme yapılmalıdır.
- Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.
-Hasat geciktirilmeden zamanında yapılmalıdır. Hasat esnasında meyvelerin yaralanmamasına
dikkat edilmeli ve meyveler uygun şekilde taşınmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

EM

- Hastalıklı meyveler imha edilmelidir.

TA
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Hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
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KABAKGİLLERDE ALTERNARIA YAPRAK YANIKLIĞI
Alternaria cucumerina (Ellis & Everh.) J.A. Elliott, Alternaria alternata (Fr.) Keissl.
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1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Alternaria cucumerina’nın konidioforları yaprak lekelerinin üst ve alt yüzeylerinde oluşabilir.
Konidiosporlar tek veya ikili zincir şeklinde olup, 6-9 enine bölmeli, az veya çok sayıda
boyuna ve eğik bölmeye sahiptirler.
A.alternata hıyar bitkisinde yaprakta klorotik halelerle çevrili nekrotik lekelere neden olur, bu
lekeler birleşerek 5 cm veya daha büyük çapta dairesel lezyonlar oluşturur. Bu lezyonlar
etmenin kahverengi-siyah renkteki konidia ve konidioforlarını içerir.
Enfeksiyon ve hastalık gelişimi yüksek nisbi nem ve optimum 18°C sıcaklığı takiben oluşur.
Etmenin enfeksiyonu için 15-21°C sıcaklıklarda yaprak ıslaklığının en az 8 saat süreyle
olması gerekmektedir. Primer inokulum kaynağı hastalığın olduğu kabakgil tarlasındaki bitki
artıkları üzerinde bulunan dormant miselyum tarafından oluşturulan konidiosporlardır.
Sekonder inokulum kaynağı ise hava kökenli veya yağmur ile dağılan konidiosporlardır.
Patojenin miselyumu hasta bitki artıklarında 1-2 yıl canlı kalabilir. Ayrıca etmen tohum
üzerinde de bulunabilir. Konidiospor canlılığını toprakta hızla kaybeder.
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Alternaria cucumerina’nın hastalık belirtileri ilk olarak yaşlı yapraklarda görülür.
Meyve lekeleri nadiren görülmesine rağmen, hastalık etmeni genellikle yaprakları etkiler ve
yaprakların dökülmesine neden olur.
Lekeler başlangıçta açık yeşil veya sarı haleli sarımsı kahverengi, küçük (0.5 mm çapında),
genişledikçe konsantrik görünümlü kahverengi nekrotik alanlar şeklindedir (Şekil 1). Sonuçta
lekeler birleşerek yaprak yüzeyini kaplar, yaprak ölür, güneşten zarar gören meyvenin kalite
ve kantitesi bozulur.
A.alternata’nın hıyar bitkisinin yapraklarında oluşturduğu belirtiler sonbaharın geç
dönemlerinde ortaya çıkar. Hastalık ile enfekteli yapraklar sararır, yaşlanır ve ölür. Bitkinin
diğer kısımları hastalıktan etkilenmez.
Hastalık yağmurlama sulama yapılan kabakgil tarlalarında sorun olabilmektedir.

Şekil1. Hıyar yapraklarında Alternaria cucumerina belirtileri
(http://www.bitkisagligi.net/Cucurbit_Alternaria_cucumerina.htm)
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3. KONUKÇULARI
Hastalık karpuzda yaygın olmakla beraber kavun, hıyar ve kabakta da ortaya çıkabilmektedir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Primer inokulum miktarını azaltmak için kabakgillerden sonra en az 2 yıllık rotasyon
uygulanmalıdır. Rotasyon pratik değilse hasattan sonra bitki artıkları toplanmalı veya
derine gömülmelidir.

EM

- Yaprak ıslaklığı süresinin uzamasına engel olmak için üstten sulamadan kaçınılmalıdır.
- Dengeli gübreleme, sulama ve bakım işleri ile bitkiler sağlıklı tutulmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır.

4.2.1. İlaçlama zamanı
Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim
koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.

G

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya
sırt atomizörü kullanılır.

TA

4.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlamanın havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkiyi tamamen ıslatacak şekilde
yapılmasına dikkat edilmelidir.
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KABAKGİLLERDE KÜLLEME
Erysiphe cichoracearum D.C.,
Podosphaera xanthii (Castagne) U.Braun and Shishkoff

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Kabakgillerde külleme hastalığı etmenleri Erysiphe cichoracearum ve Podosphaera xanthii
(= Sphaerotheca fuliginea)’dir.
Bu etmenler konukçu bitkilerin yüzeyinde oluşan beyaz miselleri ve mevsim sonunda
meydana gelen siyah küçük noktalar halindeki klaystotesyumları ile tanınır. Erysiphe cinsinin
klaystotesyum büyüklüğü 90–130µm’dir. Çok sayıdaki tutunucuları kısa ve dallanmamış olup
hafif kahverengidir. Bunlarda oluşan askus adedi 10–25 olup, 65–85µm uzunluk, 25–50µm
genişliktedir. Her bir askus iki veya üç askospor içerir. Konidiosporları zincir şeklinde
birbirine bağlı olup oval şekilli 10x35µm uzunluk ve 15–23µm genişliktedir.
Sphaerotheca’nın klays-totesyumu konukçu yüzeyinde meydana gelir. Klaystotesyum
büyüklüğü 80–112µm olup tek askus içerir, askusları 62–80µm, askosporlar 48x31µm büyüklüktedir.
Etmen kışı hastalıklı yapraklar üzerinde kışlama formu olan klaystotesyum halinde geçirir.
Ertesi yıl bunların çatlaması ile etrafa yayılan askosporlar primer enfek-siyonları oluşturur.
Yaz boyunca oluşan konidiosporlar, tarla şartlarında rüzgâr ile seralarda ise konidiosporların
hava akımı ile dağılması sonucu sekonder enfeksiyonları oluştururlar. Enfeksiyon için
optimum sıcaklık 20–27°C’dir. Etmenin inkübasyon süresi 3–7 gündür. Tarla koşullarında
enfeksiyonun gelişimi 38°C’nin üzerinde durur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık bitkilerin özellikle yaşlı yapraklarında görülür. Zamanla yeni oluşan yapraklara da
geçer. Genellikle konukçularda önce yaprağın üst yüzeyinde parça parça nispeten yuvarlak
lekeler belirir sonradan bu lekeler birleşerek yaprağın her iki yüzeyini, yaprak sapını ve
gövdeyi kaplar. Önceleri beyaz renkte toz tabakası gibi görünen miseller zaman ilerledikçe
esmerleşir (Şekil 1). Yapraklar kuruyup dökülür ve bitkide gelişme durur. Bu şekilde ürün
kaybına neden olur.
Hastalık kabakgil yetiştirilen bütün bölgelerde yaygın olarak görülür.
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Şekil 1. Kabakgillerde
küllemenin yaprak üstü ve
altındaki belirtileri.

3. KONUKÇULARI

Hastalık, kabakgillerde (hıyar, kavun, kabak, karpuz) görülmektedir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

G

Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları ve yabancı otlar toplanarak yakılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve
ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık
ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda
ilaçlamaya ara verilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya
sırt atomizörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanması gerekmektedir.
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KANOLADA KARABACAK (GÖVDE KANSERİ)
Phoma lingam (Tode) Desm.
(=Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces and De Not ve L. biglobosa)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalığa iki Leptosphaeria türü (L. maculans, L. biglobosa)’nün eşeyli dönemi neden
olmaktadır. Bu iki türden L. maculans virülensliği yüksek, L. biglobosa’nın ise virülensliği
daha düşük olup ekonomik bakımdan önemli kayıplara neden olmamaktadır.

G

Hastalık etmeni fungus tohumla taşınabilmektedir. Fungus, kışı kanola tohumlarında ve hasat
sonrası tarlada kalan bitki artıklarında pseudothecium veya misel formunda geçirdikten sonra
uygun koşullarda askosporları oluşturur. Bu askosporlar, 8-12°C sıcaklıkta ve yağışlı
havalarda salınırlar, hava akımı veya rüzgar ile çok uzak mesafelere taşınabilirler ve bitkide
ilk enfeksiyonları meydana getirirler. İlk enfeksiyonlar bitkinin kotiledonlarında veya bitkinin
rozet yapraklarında görülür. Nemli ve serin koşullarda patojenin yapraklar üzerinde
oluşturduğu lekeler üzerinde etmenin eşeysiz üreme yapısı olan piknitler meydana gelir.
Piknitlerden yayılan piknidiosporlar yağmur damlalarının sıçramasıyla bitkiden bitkiye
yayılarak sekonder enfeksiyonlara neden olurlar. Piknidiosporlar hava akımı ile taşınmazlar
ve ilk enfeksiyonların başlatılmasında minör derecede önemi vardır. Ancak hastalık
döngüsünde askosporlar, hava ve rüzgar ile yayılması ve inokulum kaynağından ilk
enfeksiyonu başlatması açısından daha önemlidir. Hastalık etmeni toprakta bitki artıkları
üzerinde en az 3 yıl canlılığını sürdürebilir. Hastalığın gelişmesinde ve yayılmasında en
önemli faktörler sıcaklık, nem, yağış ve yaprak ıslaklığıdır. Gövde kanserleri 20-24°C
sıcaklıkta ve stres (böcek, herbisit zararı veya mekanik yaralanma gibi) koşulları altında çok
hızlı gelişirler.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık etmeni, yapraklarda, gövde üzerinde ve meyvelerde (harnuplarda) lekeler ve kanser
yaraları oluşturur. Hastalığın ilk belirtileri alt yapraklarda gri-yeşil veya kül rengi lekeler
şeklinde kendini gösterir. Nemli ve serin koşullarda yaprak belirtileri üzerinde etmene ait
küçük iğne başı büyüklüğünde siyah renkli piknitler oluşur (Şekil 1 ve 2). Yaprak belirtileri
iklim koşullarına bağlı olarak bitkinin tüm vejetasyon dönemi boyunca görülebilir. Özellikle
erken dönemde fideler hastalığa karşı oldukça hassastır ve hastalığa yakalandıklarında
ölümler meydana gelir. Arazilerde çökerten benzeri yer yer boş alanlar oluşur. Bu nedenle
bitkilerin rozet döneminden önce hastalığa yakalanması, önemli ürün kayıplarına neden
olmaktadır.
Şiddetli enfeksiyonlarda hastalık belirtileri kök boğazında, gövdede, yaprakların gövdeye
bağlandığı kısımlarda ve kapsüllerde de görülür. Gövde üzerindeki kanser yaraları grimsi
siyahımsı renktedir. Bir süre sonra bu lekeler kahverengimsi bir renk alır ve gövdeyi çevreler
(Şekil 3). Hastalıkla bulaşık bitkiler daha zayıftır ve rüzgarda devrilerek toprak üzerine
düşebilir. Hastalık gövde üzerinde ilerledikçe bitkide gelişme geriliği oluşabilir ve kapsüller
boş kalabilir, ya da olgunlaşmadan açılır. Kapsül içinde oluşan tohum da hastalıkla bulaşıktır
(Şekil 4).
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Şekil 1-2. Karabacak hastalığının yaşlı yapraklardaki belirtileri.

Şekil 3. Karabacak hastalığının gövdedeki belirtisi
(http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Docu
ment-6880/EPP-7671web.pdf).

Şekil 4. Karabacak hastalığının kapsüldeki
belirtileri (Kutcher et al., 2011).

Hastalık, ülkemizde Marmara Bölgesi’nde kanola üretimi yapılan alanlarda görülmektedir.

TA

3. KONUKÇULARI

Kanola başta olmak üzere karnabahar, lahana, turp ve hardal bitkilerinde zarar
oluşturabilmektedir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Dayanıklı çeşit tercih edilmelidir.
- Sertifikalı ve hastalıktan ari tohum kullanılmalıdır.
- Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalı ve/veya derin sürüm yapılmalıdır.
- Konukçusu olmayan bitkilerle (buğday, arpa, mısır) 3 ya da 4 yıl ekim nöbeti
uygulanmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele
Tohum ve/veya yeşil aksam ilaçlaması yapılmalıdır.
4.2.1. İlaçlama zamanı
Tohum ilaçlamaları ekimden önce yapılır.
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Yeşil aksam ilaçlamalarına, tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır ve ilacın
etki süresine göre devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılan alet ve makineler

4.2.4. İlaçlama tekniği

EM

Tohum ilaçlamasında, karıştırma kapları (kavanoz, plastik bidon, leğen vs.) kullanılmalıdır.
Yeşil aksam ilaçlamasında hidrolik tarla pülvarizatörü, sırt pülvarizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu), sırt atomizörü veya ilaçlamada tavsiye edilen ilaçlama tekniğine uygun alet ve
ekipmanlar kullanılır.

TA

G

Tohum ilaçlamalarında, preparatların 100 kg. tohum için önerilen ilaç miktarı 1.5-2 litre su
içerisinde çözdürülür ve sonrasında karıştırılarak bu ilaçlı su bütün tohuma homojen olarak
dağıtılır veya firmasınca önerildiği şekilde yapılır.
Yeşil aksam ilaçlaması tüm toprak üstü aksamı kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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KARPUZ BAKTERİYEL MEYVE LEKESİ
Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Acidovorax avenae subsp. citrulli 0.2-0.8 ile 1.0-5.0 µm boyutlarında, Gram-negatif, aerobik,
düz veya çok hafif kıvrıma sahip çubuk şeklinde, hareketli, nadiren iki veya üç de olabilen
genellikle bir polar kamçıya sahip bir bakteridir. Hastalık etmeninin optimum gelişme
sıcaklığı 32°C, minimum 1°C ve maksimum 41°C ’dir.
Etmen tohum kaynaklı olup, kışı bulaşık tohumlarda, hasta karpuz kabuklarında, bulaşık bitki
artıklarında, hastalıklı tohumlardan zamansız gelişen fidelerde ve yabani kabakgillerde
geçirir. İklim koşulları hastalık için uygun olduğunda, birkaç hasta bitkiden tarladaki diğer
bitkilerin tümüne hastalık bulaşabilir.

G

İlk inokulum kaynağı bulaşık tohumlardır. Bakteri tohum kabuğunun iç veya dış kısmında
bulunur ve kışı burada geçirir. Bulaşık tohumlardan gelişen fidelerde, uygun iklim
koşullarında hastalık ortaya çıkar. Ancak iklim koşulları uygun değilse bakteri fidelerde
herhangi bir hastalık belirtisi göstermeden epifit olarak kalabilir. Yüksek sıcaklık ve nem
hastalık etmeninin gelişmesi için en uygun koşullardır. Sıcaklığın 26°C olması ve yarım saat
süreyle yapakların ıslak kalması sonucu enfeksiyon gerçekleşir. Hasta fide, yaprak ve
meyveler sekonder enfeksiyon kaynaklarıdır. Yağmur, çiğ, sulama suyu (özellikle
yağmurlama sulama), böcekler, hayvanlar, kullanılan alet ve ekipmanlar hastalığın
yayılmasında rol oynar. Hastalık etmeni, bitkiye açılan yaralardan ve doğal açıklıklardan giriş
yapabilmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık etmeni fide, yaprak ve meyvede görülür. Bulaşık tohumların çimlenmesi sonucu
gelişen fidelerdeki ilk belirtiler, kotiledon yapraklarının alt yüzeyinde su emmiş görünümlü
lekeler şeklinde görülür. (Şekil 1). Bu lekeler zamanla genişleyerek fidenin ölümüne neden
olabilir. Ayrıca genç fidelerin hipokotilinde lekeler oluştuğunda da fide ölümü gerçekleşir.
Fidelerin gerçek yapraklarındaki lekeler ise küçük, koyu kahverengi ve etrafı sarı hale ile
çevrili olup genelde ana damar boyunca yoğunlaşmaktadır.
Tarlada, bitkinin yapraklarında az sayıda lekeler görülür. Bu lekeler hafif köşeli, genellikle
açık kahverengiden kırmızımsı kahverengiye kadar değişen renklerdedir. Yaprak altından
bakıldığında, özellikle nemli havalarda lekeler su emmiş görünümlüdür. Az sayıda oluşan bu
lekeler genelde iyi ayırt edilemez ve diğer faktörlerin oluşturduğu belirtilerle karıştırılabilir.
Yaprak lekeleri yaprak dökümüne neden olmaz, ancak meyve enfeksiyonu için kaynak
oluşturur.
Hastalığın en tipik belirtisi meyve yüzeyinde oluşan koyu zeytin yeşili renkteki iri lekelerdir.
İki-üç haftalık meyveler enfeksiyona karşı daha duyarlıdır. Meyve lekeleri ilk önce küçük, su
emmiş görünümlü alanlar olarak ortaya çıkar. Başlangıçta 1cm'den küçük olan bu lekeler 710 gün içinde meyve yüzeyinin tümünü kaplar (Şekil 2). Lezyonlar ilerleyip büyüdükçe
çatlaklar oluşur, buradan amber sarısı veya kremsi beyaz renkte bir bakteriyel akıntı gözlenir
(Şekil 3). Meyve lezyonları meyve etinde de görülür, bu durumda bakteri tohuma bulaşır
(Şekil 4). Bu şekilde hasta karpuz meyveleri, sekonder olarak diğer mikroorganizmaların
saldırısına uğrar ve çürüme görülür. Meyve lekeleri hızla büyüyerek hasattan birkaç hafta
önce şiddetlenir ve ürünün pazar değerini yok eder.
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Hastalık, uygun koşullarda %100’ e varan ürün kayıplarına neden olabilir.

EM

Ülkemizde Trakya’da (Edirne) ve Akdeniz Bölgesi’nde (Antalya, Adana, Osmaniye) tespit
edilmiştir.

çatlaklardan

sızan Şekil 4. Meyve içindeki belirtiler

TA

Şekil 3. Meyvedeki
bakteriyel akıntı

G

Şekil 1. Kotiledon yapraklarının alt yüzeyinde Şekil 2. Meyve yüzeyinde su emmiş görünümlü
su emmiş görünümlü lekeler
lekeler

3. KONUKÇULARI

Kültürü yapılan tüm kabakgil (kabak, hıyar, kavun, karpuz) bitkileri ve bu familyaya ait
yabancı otlar konukçusudur. En büyük zararı karpuzda meydana getirir.
4. MÜCADELESİ

Hastalığın yayılışının engellenmesi ve mücadelesi amacıyla karantina önlemleri alınmalıdır.
4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalıktan ari, sertifikalı tohum ve fide kullanılmalıdır.
- Yağmurlama sulama yerine damla sulama tercih edilmelidir.
- Bakım işlemleri sırasında fidelerin yaralanmamasına özen gösterilmelidir.
- Fidelik ve tarlada hasta bitkiler sökülerek imha edilmelidir.
- Hastalığın görüldüğü alanlarda en az 4 yıl süreyle kabakgil, özellikle karpuz üretimi
yapılmamalı ve bu alanlarda kendiliğinden gelişen bitkiler ve yabancı otlar yok edilmelidir.
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- Tarla veya serada kullanılan aletler, viyoller, toprak işleme aletlerinin ve traktör
tekerleklerinin ve %10’luk sodyum hipokloritle (çamaşır suyu) yıkanarak dezenfekte
edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Tarlada ilk çiçeklenme başlangıcında ilaçlamalara başlanır, kullanılan preparatın etki süresi
göz önünde bulundurularak meyve olgunlaşıncaya kadar ilaçlamalara devam edilir.

EM

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya tarla pülverizatörü
kullanılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama, rüzgârsız havalarda ve bitkinin tüm yüzeyinde iyi bir kaplama sağlayacak şekilde
yapılmalıdır.
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KARANFİLDE TOPRAK KÖKENLİ FUNGAL HASTALIKLAR

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Hastalık etmenleri, Rhizoctonia solani, Fusarium spp. ve Pythium spp.’dir.

EM

Rhizoctonia solani: Toprak kökenli etmenin miselleri, gençken seyrek bölmeli ve renksiz olup
sonradan sarımtırak bir görünüm alır, yaşlandıkça da koyu kahverengine dönüşürler. Miseller
dik açı teşkil edecek şekilde yan dallar meydana getirirler. Konidi oluşturmazlar. Düzensiz
değişik büyüklükte sklerot oluştururlar.
Fusarium spp.: Etmenin miselleri bölmeli ve genellikle düzensiz dallanmıştır. Konidi
taşıyıcıları üzerinde makro ve bazılarında mikro konidiler oluşur. Makrokonidiler değişik
sayıda bölmeli; mikrokonidiler bir veya birden çok bölmeli ve renksizdir. Kışı toprakta ve
topraktaki bitki artıklarında misel, konidiospor veya klamidospor şeklinde geçirir. Etmen,
toprak ve tohumla taşınabilir.
Pythium spp.: Hifleri kuvvetli ve dallıdır. Hifler pamuk gibi beyaz, kirli beyaz veya pembe
renklidir. Bölmesiz miselleri ve sporangiumları vardır. Eşeyli devresinde ise anteridium ve
oogonyumlara sahip olan toprak kökenli bir fungustur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalık daha çok nemli havalarda ve arazinin su tutan kısımlarında, genç fidelerde görülür.
İlk belirtiler dikimden 1–6 hafta sonra meydana gelir. Saplar zayıflar, ilerleyen aşamalarda
saplarda kırılmalar meydana gelir. Zarara uğramış bitkiler tümüyle solar. Gövde üzerinde
kuru, solgun kahverengi bir halka ile çevrilmiş lekeler görülür. Daha ileri dönemlerde ise tüm
bitki ölebilir.
Karanfil yetiştiriciliği yapılan alanlarda görülen hastalık, hemen her yıl zarar oluşturarak,
ekonomik ürün kayıplarına neden olur.
Ülkemizde karanfil yetiştiriciliği yapılan bütün alanlarda görülür.

TA

3. KONUKÇULARI

Karanfil, patates, domates, fasulye, kabakgiller (hıyar, karpuz, kabak ve kavun gibi)
şekerpancarı, yerfıstığı, yonca, patlıcan, çilek ve çeşitli süs bitkileri konukçularıdır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Çoğaltımda kullanılan dikim materyalinin sağlıklı olmasına dikkat edilmeli,
- Hastalığın bulunduğu alanlarda toprak drenajına önem verilmeli, su birikmesi önlenmeli,
- Sık dikimden ve aşırı sulamadan kaçınılmalı,
- Hastalıklı bitki artıkları inokulum kaynağı olduğundan yetiştirme ortamlarından
uzaklaştırılmalı ve imha edilmeli,
- Ağır topraklarda hastalık etmenleri daha fazla ortaya çıktığından üretim alanları seçilirken
toprak yapısına dikkat edilmelidir.
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4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Toprak ilaçlaması; çeliklerin dikiminden hemen sonra yapılmalıdır. Dikim materyaline
yapılacak ilaçlamalar ise dikim sırasında yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.

EM

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Hazırlanan bitki koruma ürünleri, fide döneminde ince delikli el süzgeci ile daha ileri
aşamalarda ise damlama sulama sistemi ile bitkinin köküne uygulanmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Uygulama toprağa veya dikim materyaline yapılır. Toprağa uygulama, çelikler seraya
şaşırtıldıktan sonra can suyu veya damla sulama şeklinde, dikim materyaline ise kökler
daldırılarak yapılır. Özel uygulama şekli olan ilaçlar firmasınca önerildiği şekilde uygulanır.
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KEKİKTE KÜLLEME
Golovinomyces biocellatus (Ehrenb. V. P. Heluta)

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Kekikte külleme hastalığına Golovinomyces biocellatus (Ehrenb.V.P. Heluta) fungal etmeni
neden olmaktadır. Fungusun konidiosporları şeffaf ve silindirik şekildedir. Konidiosporlar
kısa zincirler halinde, bir zincirde 2 yada 3 adet olacak şekilde oluşurlar. Fungus kışı bitki
artıklarında misel ya da kasmotesyum formunda geçirir. Olgun kasmotesyumlar 15-22°C’de
nemli koşullarda patlar ve içerisinde oluşan ve etmenin eşeyli üreme yapıları olan askosporlar
ilkbaharda ilk enfeksiyonlara neden olurlar. Hastalık için uygun koşullar (10-27°C ve %50-75
bağıl nem) devam ettiği sürece eşeysiz üreme yapıları olan konidiler çevreye yayılır ve diğer
bitkilerin yaprak yüzeyinde çimlenerek sekonder enfeksiyonlara neden olurlar.
Etmen, enfeksiyon meydana getirmek için yaprak üzerinde neme ihtiyaç duymaz; özellikle
ılık ve kurak koşularda enfeksiyonlar daha şiddetli görülür.
2.BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalığın ilk belirtileri alt yapraklarında ortaya çıkar. Zamanla gövde üzerinde de belirtiler
görülebilir. Belirtiler genellikle yaprağın üst kısmındadır. Yaprakların üzeri başlangıçta
fungusun konidiosporlarından oluşan 2-3 mm çapında küçük, düzensiz şekilli beyaz lekeler
halinde görülür, daha sonra lekeler giderek genişler (Şekil 1). Hastalıklı yapraklar kıvrılır ve
bir süre sonra kahverengileşir ve kurur. Böylece bitkinin verim ve kalitesi düşer. Kışın
yaprakların alt yüzeyinde etmene ait koyu kahverengi veya siyah renkte ve küresel yapıda
kasmotesyumları görülebilir.

TA

Hastalığı, kekik yetiştiriciliği yapılan alanlarda uygun koşullar oluştuğunda görmek
mümkündür.

a

©G. T. Ağaner

b

©C. Cer

Şekil 1. Golovinomyces biocellatus’un kekik yapraklarındaki belirtisi (a, b).

3. KONUKÇULARI
Patojen ballıbabagiller (Lamiacea) familyasına ait bitkilerde hastalık oluşturmaktadır.
Konukçuları arasında kekiğin dışında, biberiye (Rosmarinus officinalis), nane (Mentha spp.),
adaçayı (Salvia officinalis) ve melisa (Melissa officinalis) yer almaktadır.
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4.MÜCADELESİ
4.1.Kültürel önlemler
- Sık dikimden kaçınılmalıdır.
- Gölge alanlarda kekik dikimi yapılmamaya özen gösterilmelidir.
- Hastalıklı dallar budanmalı ve budanan dallar toplanıp yakılmalıdır.
- Sulama yapılacaksa damla sulama tercih edilmelidir.
4.2.Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Hastalıkla kimyasal mücadele, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır.

Tarlada yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamalara başlanır.
Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam
edilebilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Ülkemizde bu bitkide bu hastalığa karşı henüz ruhsatlı bir bitki koruma ürünü
bulunmamaktadır.
4.2.3.Kullanılacak alet ve makinalar

İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama sabahın erken saatlerinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda ve tüm bitkiyi kaplayacak
şekilde yapılmalıdır.
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KEKİK (Thymus vulgaris)
TARLALARINDA YABANCI OTLAR

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR
1.1.1.Tek yıllık geniş yapraklılar

EM

1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar
Bilimsel Adı
Acinos rotundifolius L.
Adonis annua L.
Ajuga chamaepitys subsp. chia var. chia
Amaranthus albus L.

TA

G

Amaranthus retroflexus L.
Anagallis arvensis subsp. Caerulea
Anchusa aggregata L.
Anchusa arvensis L.
Androsace maxima L.
Anthemis arvensis L.
Asperula arvensis L.
Bifora testiculata (L.) Spreng ex
Schultes
Camelina sativa var. pilosa
Carduus pycnocaphalus subsp. albidus
Carthamus lanatus L.
Centaurea cyanus L.
Centaurea solstitialis L.
Chenopodium album L.
Chondrilla juncea L.
Chrozophora tinctoria L.
Coronilla parviflora L.
Coronilla scorpioides (L.) Koch.
Crepis spp.
Dacus carota L.
Descurainia sophia (L.) Webb. Ex Prant.
Echinophora sibthorpiana L.
Echinophora tenuifolia L.
Erodium cicutarium L.
Euphorbia exigua var. Exigua
Filago pyramidata L.
Filago vulgaris Lam.
Fumaria parviflora Lam.
Galium aparine L.
Geranium rotundifolium L.

Türkçe Adı
Güzel nane
Güz kanavcı otu
Mayasıl otu
Horozibiği
Kırmızı köklü tilki
kuyruğu*
Fare kulağı
Sığırdili
Tarla sığırdili
Kaya yasemini
Tarla köpek papatyası
Tarla yapışkan otu
Küçük kişniş otu

Adi yalancı keten
Saka dikeni
Tüylü boyacı dikeni
Gökbaş
Güneş dikeni
Sirken*
Ak hindiba
Bambul otu
Küçük çiçekli akrep otu
Akrep kuyruğu
Hindiba türleri
Yabani havuç
Uzun süpürge otu
Dikensiz çördük
Tarhana otu*
Dönbaba
Ufak sütleğen*
Ateş pamuğu
Pambuk otu
Nazik şahtere
Dil kanatan
Turna gagası
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Familyası
Lamiaceae
Ranunculaceae
Lamiaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Primulaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Primulaceae
Asteraceae
Rubiaceae
Umbelliferae
Boraginaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Leguminosae
Leguminosae
Asteraceae
Umbelliferae
Brassicaceae
Umbelliferae
Umbelliferae
Geraniaceae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Papaveraceae
Rubiaceae
Geraniaceae
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Boz ot*
Adi boynuzlu kimyon

Boraginaceae

Türkçe Adı
İblis arpa otu
Kıllı yabani yulaf*
Yabani yulaf
Püsküllü çayır*
Çatal otu*
Diken baş çimi
Duvar arpası*
İtalyan tüylü darı
Kalemfetük

Familyası
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

EM

Yabani marul
Dikenli yabani marul*
Ballıbaba
Beş köşeli kadın aynası
Tarla keçe otu
Keçe otu
Ebegümeci*
Hakiki papatya
Kokulu sarı yonca
Gelincik*
Tarla düğün çiçeği*
Muhambet çiçeği
Uyuz otu
Dağ kişnişi
Kanarya otu
Ballı ot
Nakıl
Yabani hardal*
Bülbül otu
Dikenli eşek marulu
Düğümlü çit otu
Büyük yemlik*
Kaba tırfıl türleri
Kokulu yonca türleri
Fiğ türleri

Papaveraceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Campanulaceae
Asteraceae
Asteraceae
Malvaceae
Asteraceae
Leguminosae
Papaveraceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Dipsacaceae
Umbelliferae
Asteraceae
Lamiaceae
Caryopyllaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Umbelliferae
Asteraceae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae

G

Heliotropium europaeum L.
Hypecoum procumbens subsp.
procumbens
Lactuca saligna L.
Lactuca serriola L.
Lamium amplexicaule L.
Leguosia pentagonia L.
Logfia arvensis L.
Logfia gallica L.
Malva sylvestris L.
Matricaria chamomilla L.
Melilotus officinalis L.
Papaver rhoeas L.
Ranunculus arvensis L.
Reseda lutea L.
Scabiosa calocephala L.
Scandix stellata L.
Senecio vernalis L.
Sideritis montana L.
Silene lydia Boiss.
Sinapis arvensis L.
Sisybrium officinale L.
Sonchus asper L.
Torilis nodosa L.
Tragopogon dubius L.
Trifolium spp.
Trigonella spp.
Vicia spp.
1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar

TA

Bilimsel Adı
Aegilops geniculata Roth.
Avena barbata subsp. Barbata
A.fatua
Bromus tectorum
Digitaria sanguinalis L.
Echinaria capitata
Hordeum murinum L.
Setaria italica (L.) P. Beauv.
Vulpia ciliata subsp. Ciliata

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar

1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar
Bilimsel Adı
Alkanna tinctoria L.
Aristolochia clematitis L.
Convolvulus arvensis L.

Türkçe Adı
Havacıva otu
Lohusa otu
Tarla sarmaşığı*
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Familyası
Boraginaceae
Aristolachiaceae
Convolvulaceae
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Convolvulus galaticus L.
Cynanchum acutum L.
Plantago lanceolata L.

Boz Tarla sarmaşığı
Sütlü sarmaşık
Dar yapraklı sinir otu

Convolvulaceae
Asclepiadaceae
Plantaginaceae

Türkçe Adı
Köpek dişi ayrığı
Topalak*
Kanyaş*
Adi salkım otu
İngiliz çimi*

Familyası
Poaceae
Cyperaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Türkçe Adı
Küsküt*
Canavar otu

Familyası
Cuscutaceae
Orobanchaceae

Bilimsel Adı
Cynodon dactylon L.
Cyperus rotundus L.
Sorghum halepense L.
Poa trivalis L.
Lolium perenne L.
1.3. Parazit yabancı otlar
Bilimsel Adı
Cuscuta campestris L.
Orabanche gracillis SM.

EM

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar

* Yabancı Ot Resimleri için Bkz.: Zirai Mücadele Teknik Talimatı Cilt VI

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ

3. MÜCADELESİ

G

Kekik tarlalarındaki yabancı otlar, kekik bitkisinin besin maddelerine, su ve ışığına ortak
olarak verim kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca zararlı ve hastalık etmenlerine konukçu
veya ara konukçu görevi yaparak kültürü yapılan kekiğe dolaylı olarak zarar verebilmektedir.
Yabancı otlar hasat sırasında kekik bitkilerinin biçimini zorlaştırmakta, dolayısıyla işçilik
maliyetini arttırmaktadır. Ayrıca hasat esnasında ürüne karışarak kalite kayıplarına neden
olmaktadır.
Kekik plantasyonu oluşturulmadan önce ve/veya sonra yabancı otlarla mekanik mücadele
yapılmalıdır. Fiziksel mücadeleyle beraber uygulanacak kültürel önlemler daha etkin bir
yabancı ot mücadelesine olanak sağlayacaktır.

TA

3.1. Kültürel Önlemler
Dışarıdan yabancı ot tohum ya da parçalarının tarlaya girişi önlenmelidir. Bu amaçla;
-Yabancı otlarla bulaşık alanda kullanılmış olan tüm tarımsal alet ve makinalar kekik
tarlasında kullanılmadan önce temizlenmeli,
-Kullanılacak çiftlik gübresinin yanmış olmasına dikkat edilmeli,

-Tarla kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan önce mücadele edilmeli,
-Sulama yapılabiliyorsa sulama suyu ile oluşabilecek bulaşmalar engellenmelidir.

3.2. Mekanik mücadele

-Kekik plantasyonu oluşturulmadan, fide dikimi öncesi iyi bir toprak işlemesi yapılarak hem
toprak gevşetilmeli, havalandırılmalı ve hem de yabancı otlar yok edilmeli,
-Fide dikiminden sonra çıkan yabancı otlar ara sürüm yapılarak ve çapalanarak mekanik
olarak yok edilmeli,

-Sonraki yıllarda kekik bitkilerinde sürgünler oluşmadan ara sürüm yapılmalı, kışın çıkan
yabancı otlar yok edilmeli,
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-Kekik plantasyonlarında toprak işlemeden sonra çıkan yabancı otlar için yeni ara sürümler
yapılmalı ve elle çapalama yapılarak sıra üstlerinde kalan yabancı otlar da yok edilmeli,
-Hasat öncesi tarlada bulunan yabancı otlar biçilerek hem tohum bağlaması önlenmeli hem
de ürüne karışması engellenmelidir.
3.3. Fiziksel mücadele
3.3.1.Malçlama;

3.4.Kimyasal mücadele

EM

Sırta dikimi yapılmış kekik alanlarında sorun olan yabancı ot türlerinin çimlenmesini
engellemek için malç tekstili kullanılabilir.
Ülkemizde ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.

Şekil 2. Saka dikeni

TA

Şekil 1. Akhindiba

G

Kekik Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinden Bazıları

Şekil 3. Düğümlü çit otu

Şekil 4. Kokulu sarı yonca
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G

Şekil 5. Kaya yasemini

EM
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TA

Şekil 8. Küsküt

Şekil 9. Canavar otu
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KİRAZ YAPRAK KIVRILMA VİRÜSÜ
Cherry leafroll nepovirus (CLRV)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Kiraz Yaprak Kıvrılma Virüsü(Cherry leafroll nepovirus, CLRV), nepovirüs cinsinin bir
üyesi olup 28 nm çapında izometrik, iki parçalı, tek iplikli RNA molekülünden oluşmaktadır.
CLRV vejetatif üretim materyali ve kamalı nematodlar (Xiphinema coxi, X. diversicaudatum
ve X. vuittenezi) ile taşınmaktadır. CLRV’nin ceviz ırkı (CLRV-W) ise vejetatif üretim
materyali ve çiçek tozları ile taşınmaktadır.
Virüs doğal konukçularında (%0,5–35) ve birçok otsu konukçuda (%100) tohumla
taşınmaktadır. Bu virüsün huş ağacı ve karaağaçta da cevizdeki gibi polenle taşındığı
bildirilmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Belirtiler genellikle yapraklarda ve gövdede ortaya çıkar. Hastalığın şiddeti, konukçu ve virüs
izolatına bağlıdır.
CLRV ile bulaşık kirazda, özellikle vişnede yapraklar sararır ve yukarıya doğru kıvrılır,
yapraklar kırılgan bir yapı kazanır, hassas çeşitlerde erguvani renk oluşur ve bunu genellikle
yaprak dökülmesi izler (Şekil 1).
Bulaşık ağaçlarda çiçeklenme üç hafta kadar gecikir. Çiçeklenmedeki bu gecikme virüsün
teşhisinde önemli rol oynar. Hastalık, ağaçta başladığı kısımdan geriye doğru sürekli
ilerleyerek gövdeye ulaşır ve ağacın ölümüne neden olabilir. Bu hastalık kirazlarda sınırlı bir
ekonomik öneme sahiptir. Virüs bütün sert çekirdekli türleri hastalandırabilmekle birlikte,
görülme sıklığı düşüktür.

Şekil 1. Kiraz yaprak kıvrılma virüsünün kiraz yaprağında (a) ve dalında (b) oluşturduğu
belirtiler.

CLRV cevizde yaprak ve gövdede belirti oluşturmaktadır. Virüs yapraklarda bariz simptomlar
göstermemesine rağmen aşısız olarak yetiştirilen türler nadiren yaprak simptomları
göstermektedirler.
Virüsle enfekteli cevizin anaç ve kalemi yerli kültür cevizi (J. regia) ise çoğu zaman belirgin
yaprak simptomları oluşturmamasına rağmen bazen sadece yapraklarda halkalı leke şeklinde
belirtiler oluşturmakta, ağaçlarda gelişme geriliğine neden olarak verimde %10-20 azalmaya
neden olmaktadır. Ağaçlar ilerleyen zaman içinde giderek zayıflamakta ve hızla
yaşlanmaktadır. Uç dallarda ise geriye ölüm (die-back) denen kurumalar meydana
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G

EM

gelmektedir (Şekil 2). Hastalık başlangıçta ince sürgünlerde yılda 20-40 cm arasında, daha
sonra kalın dallarda yılda 1-2 m kadar ilerlemekte, polenle çiçeğin bulaşmasından 5-10 yıl
sonra hastalık aşı noktasına kadar ulaşabilmektedir. J. nigra ve J. hindsii ile bunların
melezleri olan paradox anaçlar ise bu virüse dayanıklıdırlar. Bu çeşitler anaç olarak kullanılıp
bulaşık kalemler aşılanırsa aşı tutmaz ve böylece yalnız sağlıklı bitkiler elde edilir. Bu
çeşitlerin üzerine hassas olan İngiliz çeşitleri aşılanırsa dayanıklı anacın reaksiyonu sonucu,
ksilem ve floem dokularında nekrozlar oluşmakta ve bu nekrozlar 3-6 yıl içerisinde
ilerleyerek aşı noktasını çepeçevre kuşatarak her iki yönde özsu akışının engellenmesine
neden olmaktadır. Sonuç olarak siyah çizgi (black line) olarak adlandırılan belirti oluşmakta
(Şekil 3) ve hastalığın bulaştığı ilk daldan itibaren yavaş yavaş sararma ve ardından kuruma,
sonuçta ölümler meydana gelmektedir.

TA

Şekil 2. Ceviz ağaçlarında uç dallarda görülen geriye ölüm belirtileri (M. Yegül)

Şekil 3. Ceviz ağaçlarında CLRV’nin
(http://plantbiosecuritydiagnostics.net.au)
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3. KONUKÇULARI
CLRV’nin çok sayıda odunsu konukçusu mevcut olup bunlardan bazıları kiraz (Prunus
avium), vişne (P. cerasus), ceviz (J.regia), zeytin (Olea europea), karaağaç (Ulmus spp), huş
(Betula spp), dişbudak (Fraxinus spp), mürver (Sambucus spp), kayın (Ragus spp), ravent
(Rheum spp), kızılcık (Cornus florida), leylak (Syringa vulgaris) olarak sayılabilir.
4. MÜCADELESİ

TA

G

EM

- Hastalıklı ağaçlardan üretim materyali alınmamalıdır.
-.Fidanlıklar ve bahçeler virüsten ari sertifikalı fidanlarla kurulmalıdır.
- Budama alet ve ekipmanları ağaçtan ağaca geçerken %3’lük sodyum hipoklorid veya %2’lik
sodyum hidroksit + %2’lik formalin solüsyonlarına batırılarak dezenfekte edilmelidir.
- Vejetasyon döneminde fidanlıklar ve bahçeler kontrol edilerek belirti gösteren enfekteli
ağaçlar sökülerek yok edilmelidir.

219

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

KÖK KANSERİ
Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend) Conn

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalık etmeni çubuk biçiminde ve peritrik kamçılı bir bakteridir. Bakterinin içinde ur
oluşumuna neden olan Ti-plasmid bulunmaktadır. Enfeksiyon sırasında bakteri Tiplazmidinin ur oluşumundan esas sorumlu olan T-DNA bölgesini bitki hücresine
göndermektedir. Ti-plasmide sahip olmayan veya sıcak uygulamasıyla Ti-plasmidini
kaybeden bakteriler hastalık oluşturamazlar. Optimum gelişme sıcaklığı 25-30°C iken
minimum 0°C, maksimum gelişme sıcaklığı ise 37°C’dir. Bakterinin termal ölüm noktası 5052°C’dir.

G

Etmen, toprakta uzun süre yaşayabilmekte ve işlenen toprakta da virülensliğini
koruyabilmektedir. Alkali topraklarda, hafif asit karakterde olanlara oranla daha çok
yayılabilmektedir. Bakteri bulaşık toprakta saprofit olarak yıllarca canlılığını sürdürebilir. Bu
topraklara konukçu bitki dikildiğinde, etmen kök veya gövdenin toprağa yakın kısımlarında
yapılan kültürel işlemler, aşılama, böcek ve nematod beslenmesi gibi nedenlerle açılan taze
yaralardan bitkiye giriş yapar. Hücrelerarası boşluklarda çoğalan bakteri, bitki hücrelerini
genetik olarak dönüştürerek aşırı ve kontrolsüz hücre bölünmesini teşvik ederek ur
oluşumlarına neden olur. Bakteriler urların yüzeyinden tekrar toprağa karışırlar. Hastalık,
bulaşık fidan ve topraklarla yayılmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık meyve ağaçları ile bazı orman ve park ağaçlarının köklerinde ve gövdenin toprak
yüzeyine yakın kısımlarında görülür. Hastalığın yerleşim yeri ağaçların kök boğazı olmakla
beraber, ender olarak kök ve toprak üstü aksamlarında da görülebilir. İnce ve derin köklerde
hastalık pek görülmez. Kökler kalınlaştıkça ve kök boğazına yaklaştıkça hastalığın bulunma
oranı artar.

TA

Bakterinin bulunduğu yerdeki parankima hücrelerinin aşırı çoğalması sonucu başlayan
hastalığın ilk belirtisi küçük bir urdur. Urlar başlangıçta beyaz-ten rengi ve oldukça yumuşak
olup, yara dokusundan (kallus) kolayca ayırt edilemez. Ur dokusu genellikle yara dokusundan
daha hızlı gelişir. Urların dış yüzeyindeki hücrelerin çürümesiyle renkleri koyu kahve-siyaha
dönüşür. Bazı urlar kolaylıkla parçalanabilirler ve bitki dokusundan kolaylıkla ayrılabilirler.
Bazıları ise, daha odunsu ve sert yapıdadırlar. Urların boyutları fındık büyüklüğünden 30 cm
çapa kadar değişebilir (Şekil 1).

©Şenol ALTUNDAĞ

©Aynur KARAHAN

Şekil 1. Kök kanseri hastalığının belirtileri

Hastalık, bitkilerde ur oluşumu dışında, bodurlaşma, küçük ve klorotik yaprak oluşumu gibi
belirtilere de neden olur. Hasta bitkiler olumsuz çevre koşullarına, özellikle kış
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zararlanmalarına çok daha duyarlıdırlar. Kök boğazında veya ana köklerinde ur bulunan
bitkiler zayıf gelişirler ve verimlerinde düşüş meydana gelir. Ağır enfekteli bitkiler ölebilir.

EM

Fidanlıklarda ise fidanların kök boğazında ve köklerinde fındık veya ceviz büyüklüğünde
urlar görülür (Şekil 2). Urlar başlangıçta krem renkli olup, sonra esmerleşir ve yüzeyleri
çatlar. Şiddetli enfeksiyonlarda fidanlar iyi gelişemezler. Genç ağaçlar enfeksiyondan çok
etkilenirler ve kısa sürede kururlar. Yaşlı ağaçlar ise, az ve kalitesiz meyve verirler. Dünyada
ve ülkemizde yaygın olarak bulunmaktadır.

3. KONUKÇULARI

G

Şekil 2. Kök kanseri hastalığının fidanda oluşturduğu belirtiler (N. Üstün)

A.tumefaciens, 60’dan fazla familyaya dahil 600’den fazla otsu veya odunsu bitki türünü
hastalandırabilmektedir. Ancak doğada, çoğunlukla sert ve yumuşak çekirdekli meyve
ağaçlarında, böğürtlen ve güllerde görülmektedir.
4. MÜCADELESİ

TA

4.1. Kültürel Önlemler

- Sertifikalı fidan kullanılmalıdır.

- Ağır ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda fidanlık ve meyve bahçesi tesisinden
kaçınılmalı, eğer tesis kurulmuşsa drenaj kanalları açılmalıdır.
- Fidanlık kurulurken önce fidanlık toprağının bu bakteriyle bulaşık olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Bunun için ilkbaharda iyi işlenmiş toprağa 1-2 yaşında, kökleri tıraş edilmiş ve
sağlıklı şeftali çöğürleri 1-3 m aralıklarla dikilmeli, sonbaharda çöğürler sökülerek köklerde
ur olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çöğürlerin köklerinde ur görülmesi durumunda ise bu
alanda fidancılık yapılmamalıdır.
- Üretimde patojene dayanıklı anaçlar seçilmelidir. S-37 şeftali anacı, bazı Malling elma
anaçları ve Japon kayısısı (Prunus mume) patojene dayanıklıdır. Ancak üretimde yaygın
kullanılan M-7, M-9 ve M-26 isimli bodur elma anaçları hastalığa çok duyarlıdır.
- Hastalık belirtilerini taşımayan, kök ve gövde üzerinde aşırı büyüme ve genişleme gibi
şüpheli belirtiler bulunmayan, sertifikalı çoğaltım materyalleri kullanılmalıdır.
- Yeni tesis edilen bahçelerde hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir.
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- Sökülen ağaçların çukurları ve çevresine açılan 40 cm derinlik ve 20 cm genişliğinde tecrit
çukuru sönmemiş kireçle doldurulmalıdır.
- Urların henüz az ve küçük olduğu bitkilerin kök boğazları açılarak ur dokuları çıkarılmalı ve
yara yerlerine %5’lik bakır sülfat eriyiği sürülmelidir.
- Hastalığın görüldüğü yerlerde en az 5 yıl süreyle yeni bahçe tesis edilmemeli, mısır,
buğdaygiller, soğanlı bitkiler, yonca ve kuşkonmaz gibi bitkilerle 5 yıllık ekim nöbeti
uygulanmalıdır.

EM

- Bakım işlemleri sırasında bitkileri yaralamaktan kaçınılmalıdır.
- Salma sulama yerine damla sulama sistemi tercih edilmelidir.
- Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmelidir.

- Meyve ağaçlarındaki urların temizlenme işlemleri temmuz ve ağustos aylarında birer hafta
ara ile iki defa yapılır. Urlar dezenfekte edilmiş bıçakla iyice temizlenir ve yara yerine %5
oranında göztaşı eriyiği, kuruduktan sonra ise bitkisel katran (ardıç katranı vb.) fırça ile
sürülür. Uygulamalardan sonra ağaçların kök ve kök boğazı tekrar toprakla kapatılır.
4.2.Biyolojik Mücadele

Kök kanserine karşı kiraz ve şeftalide, Agrobacterium radiobacter strain K1026 biyolojik
mücadele etmeni olarak kullanılmaktadır. Bu mikrobiyal preparat ekim veya dikimden önce
tohum, çöğür ve fidanlara uygulanabilmektedir. Koruyucu özelliğe sahiptir.
4.3. Kimyasal Mücadele

G

4.3.1. İlaçlama zamanı
Meyve ağaçlarında kök kanserine karşı ilaçlı mücadele, temmuz ve ağustos aylarında yapılır.
4.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Hastalığa karşı etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
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LAHANA MİLDİYÖSÜ
Hyaloperonospora brassicae (Gäum.) Göker, Voglmayr, Riethm., Weiss and Oberw.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fungusun konidioforları, yaprakların alt yüzünde, dikotom dallı, renksiz ve kalın zarlıdır.
Uçlarında limon şeklinde, ince zarlı, renksiz ve 20–22x16–20µm boyutlarında konidiosporlar
bulunur.
Hastalık etmeni kışı, çürümüş bitki artıklarında oospor halinde geçirir. İlkbaharda oosporların
çimlenmesi ile meydana gelen zoosporlar vasıtasıyla primer enfeksiyonlar başlar. Yapraklarda
sporangiumlar meydana geldikten sonra rüzgârla sağlam bitkilere taşınırlar. Epidemi için
elverişli koşullar; hava sıcaklığının 24°C ve orantılı nemin en az %90 seviyesinde olmasıdır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

İlkbaharda sıcaklık 15°C’yi aştığında fidelerin yaprakları üzerinde siyah lekecikler halinde ilk
belirtiler görülür. Böyle yaprakların alt yüzünde fungusun konidiofor ve konidiosporlarından
oluşan kirli beyaz renkte fungal bir örtü vardır (Şekil 1). Hastalık, lahana fidelerinin ve
tarlada gelişmiş durumda olan bitkilerin özellikle alt yapraklarından başlamak üzere kendini
belli eder. Zamanla bu lekeli kısımlar kurur ve yaprağın ölümüne neden olur.

TA
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Hastalık serada yetiştirilen fidelerde büyük zararlara neden olabilir. Fazla yağışlı yıllarda,
orantılı nemin yüksek olduğu, akarsu yatağı bulunan vadilerdeki, orman arazisi ve yüksek
yayla bölgelerindeki tarlalarda da önemli ölçüde verimin azalmasına yol açabilmektedir.

Şekil 1. Lahana mildiyösünün lahana yapraklarındaki belirtileri.

3. KONUKÇULARI

Yabancı otlar dahil bütün Cruciferae familyası bitkilerinde görülür.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Fidelikte sık ekim yapılmamalıdır.

- Lahana fidelikleri havalandırılmalı, fazla ve sık sulamadan kaçınılmalıdır.
- Lahanalar, yeterli miktarda güneş alan yerlere dikilmelidir.
- En az üç yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
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4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Fidelikte, fideciklerin toprak yüzüne çıkmasıyla, tarlada ise ilk mildiyö lekelerinin çevrede
görülmesiyle ilaçlamalara başlanır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.

EM

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA
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İlaçlamalar da bütün bitki, özellikle yaprakların alt yüzleri iyi bir şekilde ilaçlanmalıdır.
Uygulamalardan sonra yağış olursa ilaçlamalar tekrarlanmalıdır. Fideliklerdeki ilaçlamalara
7–10 gün ara ile fide söküm dönemine kadar devam edilmelidir. Tarlada ise hastalığın
şiddetine ve iklim koşullarına göre 3–5 kez uygulanmalıdır.
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MAYDANOZ (Petroselium crispum Mill.), ROKA (Eruca vesicaria L.subsp. sativa
(Mill.), DEREOTU (Anethum graveolens L.) ve TERE (Lepidium sativum L.)
TARLALARINDA YABANCI OTLAR

1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar

Türkçe Adı
Horozibiği
Kırmızı köklü tilki kuyruğu*
Fare kulağı
Tarla papatyası*
Saka dikeni
Pire otu
Çoban çantası
Sirken*
Yabani havuç
Şeytan elması
Sütleğen*
Hakiki şahtere
Dil kanatan
Turna gagası
Boz ot*
Yabani bamya
Dikenli yabani marul*
Ballıbaba
Ebegümeci*
Hakiki papatya
Kokulu sarı yonca
Çoban değneği
Semiz otu
Düğünçiçeği
Yabani turp
Kanarya otu
Yabani hardal*
Bülbül otu
Kuşotu (Şekil 1)
Köpek üzümü (Şekil 3)
Demir dikeni
Isırgan (Şekil 2)
Adi fiğ
Domuz pıtrağı
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1.1.1.Tek yıllık geniş yapraklılar
Bilimsel Adı
Amaranthus albus L.
Amaranthus retroflexus L.
Anagallis arvensis subsp. Caerulea
Anthemis arvensis L.
Carduus argentatus L.
Conyza canadensis
Capsella burs-pastoris
Chenopodium album L.
Dacus carota L.
Datura stramonium L.
Euphorbia microsphaera Boiss.
Fumaria officinalis L.
Galium aparine L.
Geranium rotundifolium L.
Heliotropium europaeum L.
Hibiscus trionum L.
Lactuca serriola L.
Lamium amplexicaule L.
Malva sylvestris L.
Matricaria chamomilla L.
Melilotus officinalis L.
Polygonum aviculare L.
Portulaca oleracea L.
Ranunculus arvensis L.
Raphanus raphanistrum L.
Senecio vernalis L.
Sinapis arvensis L.
Sisybrium officinale L.
Stellaria media L.
Solanum nigrum L.
Tribulus terestris L.
Urtica urens L.
Vicia sativa L.
Xanthium strumarium L.

EM

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR
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Familyası
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Primulaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Umbelliferae
Solanaceae
Euphorbiaceae
Papaveraceae
Rubiaceae
Geraniaceae
Boraginaceae
Malvaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Malvaceae
Asteraceae
Fabaceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Solanaceae
Zygophyllaceae
Urticaceae
Fabaceae
Asteraceae
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1.1.2.Tek yıllık dar yapraklılar

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar
Bilimsel Adı
Convolvulus arvensis L.
Convolvulus galaticus L.
Oxalis spp.
Bilimsel Adı
Cynedon dactylon L.
Cyperus rotundus L.
Sorghum halepense L.
Lolium perenne L.

Familyası

Tilki kuyruğu
Yabani yulaf *
Püsküllü çayır*
Benekli darıcan
Darıcan
Ayrık
Salkım otu

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Türkçe Adı
Tarla sarmaşığı*
Boz Tarla sarmaşığı
Tırfıl türleri

Familyası
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Oxalidaceae

Türkçe Adı
Köpek dişi ayrığı
Topalak*
Kanyaş*
İngiliz çimi*

Familyası
Poaceae
Cyperaceae
Poaceae
Poaceae

G

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar

Türkçe Adı

EM

Bilimsel Adı
Alopecurus myosuroides Huds.var.
myosuroides
Avena spp.
Bromus tectorum
Echinochloa colonum
Echinochloa crus-galli
Elymus repens (L.) Gould. ssp. repens
Poa anua L.

1.3. Parazit yabancı otlar

Bilimsel Adı
Cuscuta campestris Yuncker
Phelipanche ramosa (L.) Pomel.

Türkçe Adı
Küsküt*
Mavi çiçekli canavar otu

Familyası
Cuscutaceae
Orabanchaceae

TA

*Yabancı Ot Resimleri içinBkz.: Zirai Mücadele Teknik Talimatı Cilt VI

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ
Maydanoz, roka, dereotu ve tere tarlalarındaki yabancı otlar, söz konusu bitkilerin besin
maddelerine, su ve ışığına ortak olarak verim kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca zararlı ve
hastalık etmenlerine konukçu veya ara konukçu görevi yaparak bahsedilen sebzelere dolaylı
olarak zarar verebilmektedir. Yabancı otlar hasat sırasında bitkilerin biçimini zorlaştırmakta,
dolayısıyla işçilik maliyetini arttırmaktadır. Ayrıca hasat esnasında ürüne karışarak kalite ve
verim kayıplarına neden olmaktadır.
3. MÜCADELESİ

Maydanoz, roka, dereotu ve tere tohumları ekilmeden önce toprak güzelce işlenerek yabancı
otlarla mekanik mücadele yapılmalıdır. Fiziksel mücadeleyle beraber uygulanacak kültürel
önlemler daha etkin bir yabancı ot mücadelesine olanak sağlayacaktır.
3.1. Kültürel Önlemler
Dışarıdan yabancı ot tohum ya da parçalarının tarlaya girişi önlenmelidir. Bu amaçla;
-Yabancı otlarla bulaşık alanda kullanılmış olan tüm tarımsal alet ve makinalar söz konusu
sebze tarlalarında kullanılmadan önce temizlenmeli,
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-Kullanılacak çiftlik gübresinin yanmış olmasına dikkat edilmeli,
-Tarla kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan önce mücadele edilmeli,
-Sulama suyu ile oluşabilecek bulaşmalar engellenmelidir.
3.2. Mekanik mücadele
-Maydanoz, roka, dereotu ve tere tohumları ekilmeden önce iyi bir toprak işlemesi yapılarak
hem toprak gevşetilmeli, havalandırılmalı ve hem de yabancı otlar yok edilmeli,

EM

-Maydanoz, roka, dereotu ve tere bitkileri çıktıktan sonra çıkmış olan yabancı otlar elle
alınmalı, ot alma işlemi yabancı ot çıkışlarına bağlı olarak 2-3 kez tekrarlanmalı,
-Biçim sırasında yabancı otlar ayrılarak ürüne karışması engellenmelidir.
3.3. Fiziksel mücadele
3.3.1.Solarizasyon

Temmuz ve Ağustos aylarında boş kalan tarlalarda solarizasyon uygulaması yapılabilir.
3.4.Kimyasal mücadele

Ülkemizde ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.

TA
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Maydanoz, Roka, Dereotu ve Tere Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinden Bazıları

Şekil 1.Kuş otu (Y.Sokat)

Şekil 2.Isırgan (Y.Sokat)

Şekil 3.Köpek üzümü (Y.Sokat)

Şekil 4.Canavar otu (Y.Sokat)
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MERCİMEKTE SOLGUNLUK
Fusarium oxysporum Schlecht. Emend. Snyder & Hansen f.sp. lentis
Vasudeva & Srinivasan

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Mercimek solgunluk hastalığı etmeni, Fusarium oxysporum f.sp. lentis, toprak kökenli bir
fungustur. Mercimekte solgunluk hastalığına neden olan etmen genellikle 3 tip eşeysiz spor
üretir. Bunlar mikrokonidi, makrokonidi ve hifler üzerinde oluşan kalın çeperli ve tek hücreli
klamidosporlardır. Hastalık etmeni toprak, tohum ve bitki artıklarında yaşamını sürdürebilir
ve tohum ile de taşınabilir. Kışı toprakta klamidospor olarak geçirmektedir. Fungusun
gelişebildiği uygun sıcaklık 17-31°C arasındadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalık bitkinin tüm gelişme dönemlerinde görülür. Hastalığın belirtileri, bitkinin su stresi
yaşadığı ılık ve kurak geçen ilkbahar aylarından sonra erken yaz sıcakları ile ortaya çıkan
olumsuz iklim koşulları ile çiçeklenme döneminden itibaren kendini göstermektedir. Fungus
bitkinin iletim demetlerinde tıkanıklıklar oluşturur ve salgıladığı toksinler neticesinde
topraktan su ve besin alınımını engellediği için solgunluğa neden olmaktadır. Solgunluk fide
döneminde yeşil bitkiler arasında ani bir çökme şeklinde ortaya çıkar, daha sonra yapraklar ve
fidenin tamamı kurur. Yetişkin bitkilerde bakla oluşum dönemine kadar devam eder.
Hastalığa yakalanan bitkilerin yaprakları donuk yeşil bir renk alır, bitkiler aniden solar,
yaprakları dökülür, sonuçta bitki tamamen solar ve ölür.
Her yıl mercimek tarımının yapıldığı veya kök afidi, kök koşnili ve canavarotu ile bulaşık
olan tarlalarda ki bitkilerin zayıf düşmesi sonucunda hastalığın şiddeti daha da artmaktadır.

TA

Hastalık bitkilerde gelişme geriliğine (Şekil 1), yapraklarda sararma ve kurumalara (Şekil 2),
iletim demetlerinde kahverengileşmeye, saçak kök ve nodozite sayısında azalmalara (Şekil
3a), bitkide genel solgunluğa (Şekil 3b), enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak danelerin zayıf
kalmasına veya bitkinin tamamen kuruması (Şekil 4) sonucunda ciddi oranda verim ve kalite
kaybına neden olabilmektedir.

Şekil 1. Çiçeklenme döneminde Şekil 2. Kapsül bağlama önemindeki
solgunluk
hastalığının
mercimekte tipik solgunluk belirtileri.
neden olduğu gelişme geriliği ve
sararma.
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Şekil 3. Mercimekte solgunluk hastalığı Şekil 4. Fide döneminde kurumuş
nedeni ile saçak kök ve nodozite hastalıklı bitki (P. Sağır).
sayısında azalmalar (a) ve tarlada sararan
lokal alanlar (b).

Mercimek solgunluk hastalığı mercimek tarımı yapılan tüm bölgelerde görülür.
3. KONUKÇUSU
Hastalığın konukçusu mercimektir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Sağlıklı tohumluk kullanılmalıdır.

- Dayanıklı ya da tolerant çeşitler tercih edilmelidir.

G

- Erken ekim yapılmalı veya erkenci mercimek çeşitleri yetiştirilmelidir.
- Mercimek tarımında süzek, organik maddece fakir topraklar tercih edilmemelidir.
-Bir önceki ürünün buğday ve arpa olması durumunda mikroorganizma faaliyetlerini
artırmak için hasattan hemen sonra sapların pullukla toprağa karışması sağlanmalıdır.
- Hastalıkla bulaşık alanlarda en az 4-5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

TA

Etkili bir kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.
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MEYVE BAHÇELERİNDE
YABANCI OTLAR

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar
Türkçe Adı
Kırmızı köklü tilki kuyruğu
Fare kulağı
Boyacı papatyası
Yabani pelin
Portakal nergisi
Çoban çantası
Eğikbaşlı kangal (Şekil 88)
Saka dikeni
Topak boynuzotu
Sirken (Şekil 35)
Bambul otu
Sarı papatya
Pire otu
Yabani havuç
Dön baba (Şekil 72)
Avrupa dönbabası
Bahçe sütleğeni (Şekil 39)
Güneş sütleğeni
Ufak sütleğen
Tırpanvari sütleğen
Mersinimsi sütleğen
Beyaz çiçekli şahtere
Hakiki şahtere
Nazik şahtere
Boynuzlu yoğurtotu (Şekil 40)
Turnagagası
Yumrulu jeranyum
Bozot
Yabani bamya
Dikenli yabani marul (Şekil 42)
Ballıbaba
Ebegümeci (Şekil 47)
Papatya
Yabani yonca
Taş yoncası
Yabani nane
Yer fesleğeni

Familyası
Amaranthaceae
Primulaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Rubiaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Boraginaceae
Malvaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Malvaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Euphorbiaceae

TA
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Bilimsel Adı
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36)
Anagallis arvensis L.
Anthemis tinctoria L.
Artemisia vulgaris L.
Calendula arvensis L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Carduus nutans L.
C. pycnocephalus L.
Cerastium glomeratum Thuill
Chenopodium album L.
Chrozophora tinctoria (L.) Rafin.
Chrysanthemum segetum L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist.
Daucus carota L.
Erodium cicutarium (L.) L’Herit
E. hoefftianum C.A. Mey.
Euphorbia peplus L.
E. helioscopia L.
E. exiqua L.
E. falcata L.
E. myrsinites L.
Fumaria asepala Boiss.
F. officinalis L.
F. parviflora Lam.
Galium tricornutum Dandy
Geranium dissectum L.
Geranium tuberosum L.
Heliotropium europaeum L.
Hibiscus trionum L.
Lactuca serriola L.
Lamium amplexicaule L.
Malva spp.
Matricaria spp.
Medicago spp.
Melilotus indica (L.) All.
Mentha arvensis L.
Mercurialis annua L.
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Mısır hardalı
Gelincik (Şekil 49)
Çoban değneği
Semizotu (Şekil 68)
Düğün çiçeği (Şekil 51)
Yabani turp
Uyuzotu
Zühre tarağı
Kanarya otu (Şekil 64)
İmam kavuğu
Yeşil nakıl
Meryem dikeni
Yabani hardal (Şekil 52)
Köpek üzümü (Şekil 58)
Dikenli eşek marulu
Adi eşek marulu
Tarla kişnişi
Kuş otu
Tarla akçaçiçeği (Şekil 67)
Demir dikeni (Şekil 65)
Yabani üçgül
Isırgan otu
Demir otu
Yavşanotu
Yabani fiğ
Doğu ballıbabası

Brassicaceae
Papaveraceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Dipsacaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Solanaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Zygophyllaceae
Fabaceae
Urticaceae
Verbenaceae
Scrophulariaceae
Fabaceae
Lamiaceae

Zincir pıtrağı
Domuz pıtrağı

Asteraceae
Asteraceae

G
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Ochthodium aegyptiacum(L.)D.C
Papaver rhoeas L.
Polygonum bellardii All.
Portulaca oleracea L.
Ranunculus spp.
Raphanus raphanistrum L.
Scabiosa spp.
Scandix pecten-veneris L.
Senecio vernalis Walds & Kit
Senecio vulgaris L.
Silene colorata Poir.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sinapis arvensis L.
Solanum nigrum L.
Sonchus asper (L.) Hill.
Sonchus oleraceus L.
Spergula arvensis L.
Stellaria media (L.) Vill.
Thlaspi arvense L.
Tribulus terrestris L.
Trifolium spp.
Urtica urens L.
Verbena officinalis
Veronica spp.
Vicia spp.
Wiedemannia orientalis Fishand
Mey.
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.

TA

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar

Bilimsel Adı
Alopecurus myosuroides Huds.
Avena spp.
Bromus spp.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinochloa spp.
Hordeum spp.
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
Lolium spp.
Phalaris spp.
Poa spp.
Setaria glauca (L.) P.Beauv
Setaria verticilliata (L)P.Beauv.
Setaria viridis L
Vulpia spp.

Türkçe Adı
Tilkikuyruğu (Şekil 80)
Yabani yulaf (Şekil 82)
Püsküllü çayır (Şekil 83)
Çatal otu (Şekil 78)
Darıcan (Şekil 75, 78)
Yabani arpa
Kındıra
Delice
Kuşyemi (Şekil 77)
Tavşanbıyığı (Şekil 85)
Sarı tüylü darı
Dikenli kirpi darı
Yeşil kirpi darı
Kalemfetük
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Poaceae
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Poaceae
Poaceae
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1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar

Türkçe Adı
Kekre (Şekil 87)
Yabani pelin
Yabani hindiba
Köygöçüren (Şekil 90)
Tarla sarmaşığı (Şekil 91)
Yumrulu jeranyum (Şekil 100)
Yabani Marul
Güzel ekşi tırfıl
Dar yapraklı sinirotu
İri sinirotu
Çeti
Böğürtlen
Küçük kuzu kulağı
Kuzu kulağı
Kıvırcık labada
Aslan dişi

Familyası
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Geraniaceae
Asteraceae
Oxalidaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Asteraceae

Türkçe Adı
Köpek dişi ayrığı (Şekil 102)
Topalak (Şekil 105)
Ayrık (Şekil 106)
Kındıra
Su ayrığı

Familyası
Poaceae
Cyperaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Saz
Kanyaş (Şekil 104)

Poaceae
Poaceae

EM

Bilimsel Adı
Acroptilon repens (L.) DC.
Artemisia vulgaris L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.
Geranium tuberosum L.
Lactuca spp.
Oxalis pes-caprae L.
Plantago lanceolata L.
P. major L.
Prosopis farcta (Banks and Sol.) Mac.
Rubus spp.
Rumex acetosella L.
R. acetosa L.
R. crispus L.
Taraxacum officinale Wiggers

TA

G

Bilimsel Adı
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus rotundus L.
Elymus repens (L.) Gould.
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
Paspalum
paspalodes
(Michx.)
Schrib.
Phragmites australis Steudal
Sorghum helepense (L.) Pers.
1.2.3. Soğanlı bitkiler

Bilimsel Adı
Muscari spp.
Ornithogalum umbellatum L.

Türkçe Adı
Misk soğanı
Tükürük otu

Familyası
Liliaceae
Liliaceae

Türkçe Adı
Mısırlı canavar otu

Familyası
Orobanchaceae

Türkçe Adı
Ökseotu

Familyası
Loranthaceae

Türkçe Adı
At kuyruğu

Familyası
Equisetaceae

1.3. Parazit Yabancı Otlar

1.3.1. Tam parazit yabancı otlar

Bilimsel Adı
Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel

1.3.2. Yarı parazit yabancı otlar
Bilimsel Adı
Viscum album L.
1.4. Tohumsuz Bitkiler
Bilimsel Adı
Equisetum spp.
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2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ
Sulama ve gübre uygulamaları ile hızla çoğalan yabancı otlar meyve bahçelerinde ağaçların
suyuna ve besin maddelerine ortak olurlar. Ayrıca hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparlar
ve hasadı güçleştirirler.
3. MÜCADELESİ
3.1. Kültürel Önlemler
- Yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

EM

- Sulama suyu ile olan bulaşmalar önlenmelidir.

- Modern meyve bahçelerinde örtücü bitkiler ve malçlama yapılabilir.

- Yabancı otlarla bulaşık alanda kullanılmış olan tarım alet ve makineleri meyve
bahçelerinde kullanılmadan önce temizlenmelidir.
3.2 Mekanik Mücadele

- Sulama kanallarının içi ve kenarındaki yabancı otlarla mücadele edilmelidir.

- Bahçe kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan biçilmelidir.
- Yabancı otlar çapalanarak yok edilmelidir.

- Çok yıllık yabancı otlarda birkaç kez toprağın işlenmesi bunların daha zayıf
gelişmelerine neden olacağından faydalıdır. Toprak işlemesinden sonra çok yıllık
yabancı otların rizom, stolon ve kök parçaları toplanıp imha edilmelidir.

G

3.3.Kimyasal Mücadele
3.3.1. İlaçlama zamanı

Çıkış öncesi uygulama: Çıkış öncesi ilaçlamalar genellikle tek yıllık yabancı otlara karşı
yapılır, ilkbaharda bahçe sürülüp, otlar temizlendikten sonra, toprak nemli iken yapılmalıdır.
Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otlar çıktıktan sonra herbisit uygulaması yapılır.
3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (Mekanik, motorlu, otomatik) veya tarla
pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır.
3.3.4. İlaçlama tekniği

Yabancı otlar çıkmadan önce yapılacak uygulamalarda, toprağın iyi sürülmesi ve mümkün
olduğu kadar keseksiz olması sağlanmalı, toprağın nemce zengin olmasına dikkat edilmelidir.
Tek ve çok yıllık yabancı otlarla mücadelede uygulanan çıkış sonrası ilaçlama, yabancı otların
gelişmelerinin hızlı olduğu 5-6 yapraklı devrelerinde, güneşli ve rüzgarsız havada
yapılmalıdır.
İlacın ağaçların yaprak ve çiçeklerine değmemesine dikkat edilmeli, 4 yaşından küçük
fidanlarda ilaçlama yapılmamalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama
Tekniği ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67)
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MISIRDA KUZEY ve GÜNEY YAPRAK YANIKLIĞI
Setosphaeria turcica (Luttr.) K.J. Leonard & Suggs
[Exserohilum (=Helminthosporium) turcicum (Pass.) Leonardand Suggs.]
Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

[Bipolaris (=Helminthosporium) maydis (Y. Nisik. & C. Miyake) Shoemaker]

Mısır yaprak yanıklığına neden olan etmenlerden Bipolaris maydis Nisik, mısır artıkları ve
tanede miselyum ve konidiospor olarak kışlar. Etmenin konidiosporları gri renkte 3-11
bölmelidir. Konidiosporlar rüzgar ve su ile bitkilere taşınır. Nekrotik lekeler üzerinde gelişen
konidiosporlar yeni inokulum kaynaklarını oluşturur. Hastalık döngüsü ideal koşullar altında
60-72 saatte tamamlanabilir.
Mısır yaprak yanıklığının diğer etmeni olan Exserohilum turcicum Pass., enfekteli yaprak,
koçan yaprağı ve diğer bitki parçalarında miselyum veya konidiospor olarak kışlar. Etmenin
konidiosporları koyu kahverengi renkte 2-12 bölmelidir. Konidiosporlar zamanla klamidospor
şekline de dönüşebilir. Nekrotik lekeler üzerinde bol miktarda oluşan konidiosporlar rüzgarla
taşınarak sekonder enfeksiyonlarda büyük rol oynar.

G

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
B.maydis’ in neden olduğu yaprak yanıklığı başlangıçta baklava dilimine benzeyen küçük
lekeler halinde olup, hastalık ilerledikçe lekeler 2-3 cm uzunluğa ulaşır (Şekil 1). Bunların
birleşmesiyle yapraklarda daha büyük lekeler meydana gelir. Etmen; yaprak, kın, koçan
yaprağı, koçan sapı ve koçanda bulunabilir. Etmen ayrıca fide döneminde kök çürüklüğü ve
solgunluğa da neden olabilir.

TA

Hastalık ılıman (20-32°C) ve nemli bölgelerde görülmektedir. Ülkemizde özellikle Adana ve
çevresinde yaygın olarak tespit edilmiştir.

Şekil 1. Bipolaris maydis yaprak yanıklığının mısır
yaprağındaki belirtileri.

E. turcicum’un neden olduğu yaprak yanıklığı ise önce alt yapraklardan başlayan uzun, eliptik
grimsi-yeşil yada yanık renkli 2.5-15 cm uzunlukta lekeler şeklinde görülür. Daha sonra üst
yapraklara doğru ilerler. Koçanın dış yaprakları etkilendiği halde, koçan etkilenmemektedir
(Şekil 2).
Hastalığın gelişme dönemindeki ılıman (18-27°C) ve nemli havalar, etmenin gelişimini teşvik
ederken kuru havalar ise engeller. Nemli havalarda lekeler üzerinde grimsi-siyah sporlar
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EM

oluşur. Hastalık ekstrem koşullarda 4-5 yapraklı devreden itibaren görülebilmektedir.
Bitkilerin hastalığa duyarlı devresi olan tozlanma döneminde ağır enfeksiyonlar meydana
gelebilmekte, eğer hastalık bu dönemden önce ortaya çıkmışsa verim kaybı %50
olabilmektedir. Tozlanmadan 5 hafta sonraki enfeksiyonların verime fazla bir etkisi olmaz.

a

b

Şekil 2. Exserohilum turcicum yaprak yanıklığının mısır yaprağı (a) ve
koçanındaki (b) lezyonları.

Bu etmen ülkemizin özellikle sahil kesimindeki (Marmara Bölgesi, Samsun ve civarı) mısır
ekiliş alanlarında yaygın olarak bulunur.
3. KONUKÇULARI
4. MÜCADELESİ

G

Mısır yaprak yanıklıkları mısırın yanı sıra sorgum, tatlı sorgum ve sudanotunda da görülür.
4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalığa karşı dayanıklı çeşitler ekilmelidir.
- Ekim nöbeti uygulanmalıdır.

TA

- Toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, özellikle aşırı azotlu
gübreleme yapmaktan kaçınılmalıdır.

- Tarladaki hastalıklı bitki artıkları temizlenmelidir.

4.2. Kimyasal Mücadele

Hastalığın kimyasal mücadelesi yeşil aksam ilaçlaması şeklindedir.
4.2.1. İlaçlama zamanı

Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve koşullar hastalığın gelişimi için
uygun seyrederse ilacın etki süresi de dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makinalar
İlaçlamalar bütün deneme alanında tekdüze dağılım sağlayacak veya doğru ilaçlama
yapabilecek uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır. Biyolojik etkinliği doğrudan
etkileyebilecek faktörler (çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi, ilerleme

235

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

hızı vb.) amaca uygun olarak seçilmelidir. Seçilen bu faktörler, kullanılan zirai mücadele aletmakinesi ve ilaçlama başlıklarının ticari adı ile birlikte kaydedilmelidir.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

EM

Mısır yaprak yanıklığı etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yapraklar ilaçlı su ile
tamamen kaplanacak şekilde yapılır.
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MISIR RASTIĞI
Ustilago maydis (DC) Corda

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Hastalığa neden olan fungusun, gallerin içinde kahve renkli, elipsoit-yuvarlak şekilli ve
üzerleri diken şeklinde çıkıntılarla kaplı klamidosporları (teliospor) bulunur.

G

EM

Klamidosporların kış şartlarına çok dayanıklı olduğu ve toprakta 8 yıla kadar canlı kalabildiği
saptanmıştır. Bu sporlar, hastalıklı bitki artıklarını yiyen hayvanların sindirim organlarından
canlılıklarını yitirmeden geçerek gübre ile tekrar tarlaya taşınıp enfeksiyon kaynağı olabilirler.
Kışlayan sporların hepsi aynı anda çimlenmez ve bir kısmı daha sonraki yıllarda çimlenerek
enfeksiyon kaynağı olurlar.
Rüzgar, yağmur, böcek vb. yollarla bitki üzerine taşınan klamidosporlar uygun koşullarda
çimlenirler ve promiselyum (basidium)’ un her bir hücresinden haploid tek hücreli, renksiz,
yuvarlak-uzun oval basidiosporlar (sporidia) oluşur. Bu sporlar konukçuyu enfekte edemezler
fakat uyumlu sporidia’lar birleşir ve dikaryotik hif gelişir.
Enfeksiyon, bu hifin doğrudan bitki dokuları ve stomalardan penetrasyonu, veya böcek, insan,
hayvan ya da dolu gibi bazı doğa olaylarının açtığı yaralar yoluyla olur. Enfeksiyondan
yaklaşık 12-13 gün sonra parlak gri-beyaz ya da gümüşi renkte galler oluşur. Hastalık bu
galler ile kolayca tanınır. Yapraklar hariç, bitkinin diğer kısımlarında meydana gelen gallerin
içleri koyu kahverengi-siyah sporlarla dolar.
Hastalık ertesi yıla bulaşık toprak ve hastalıklı bitki artıkları ile geçer. Hastalığın gelişmesi,
çevre koşulları ve bitkinin büyüme durumu ile ilgili olup enfeksiyon ve gal gelişmesi için en
uygun sıcaklıklar 18-21°C’dir. Yağış, hastalığın gelişmesinde önemli bir etkendir. Yaz
başlarında yağışların görülmesi durumunda hastalık daha fazla görülür. Fide devresinde
bitkinin fizyolojik ve morfolojik yapısından ileri gelen bir dayanıklılığı vardır.
Sekonder enfeksiyonlar hem önceki yıllardan toprakta kalan hem de olgunlaşarak dağılmış
gallerdeki sporlarla olmaktadır.

TA

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Mısır rastığı bitkinin bütün toprak üstü aksamında (yaprak, sap, koçan ve tepe püskülünde)
gal (ur) adı verilen şişkinlikler oluşturur. Galler önceleri sert olup parlak, gri beyaz renkli bir
zarla kaplıdır. Olgunlaştıkça zar sararır. Üzerinde çatlaklar meydana gelir, süngerimsi bir hal
alır ve içinde bulunan koyu kahverenkli- siyah toz şeklindeki klamidosporlar etrafa dağılır.
İklim koşullarına, mısır çeşidine ve bitkide oluştuğu yere bağlı olarak galler çeşitli büyüklükte
(0,5-20 cm çapta) olur (Şekil 15).
Galin oluştuğu yere, büyüklüğüne, sayısına, püskül ve koçan çıkarma devresindeki
enfeksiyon durumuna bağlı olarak hastalığın zarar derecesi değişir. Hastalık, çoğunlukla
koçan ve sap boğumlarında görülür ve önemli verim kayıpları oluşturur. Hastalıklı
koçanlardaki daneler çürüklük etmenlerine karşı daha duyarlıdır. Bitki, enfeksiyonlara 3-4
yapraklı (40-60 cm boyunda) olduğu dönemde daha duyarlıdır. Erken dönemdeki şiddetli
enfeksiyonlar bitkinin ölümüne ve/veya koçanların oluşmamasına neden olabilir. Ürün
kayıpları %2 ile %41 arasında değişebilir.
Ülkemizde mısır ekilişi yapılan her yerde görülebilmektedir.
3. KONUKÇULARI
Mısır (Zea mays L.) ve mısırın ebeveyni teosinte (Zea mexicana) bitkisidir.
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Şekil 15. Mısır rastığının yaprak (a), sap (b), koçan (c) ve tepe püskülündeki (d) belirtileri
(M. Aydoğdu).

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
- Mısır rastığının zarar yaptığı yerlerde en az 3-4 yıllık bir münavebe uygulanmalıdır.
- Dayanıklı ya da tolerant çeşitler kullanılmalıdır.
- Rastık galleri tam gelişmeden koparılıp yakılmalıdır.
- Hastalıklı bitkiler hayvanlara yedirilmemeli, toplanıp yakılarak imha edilmelidir.
- Kültürel işlemler ya da ilaçlamalar sırasında mekanik zararlardan kaçınılmalıdır.
- Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalıdır.
- Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
Hastalığın kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.

238

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

MISIRDA TOHUM, KÖK, KÖKBOĞAZI, SAP VE KOÇAN ÇÜRÜKLÜĞÜ
Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp.,
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Mısırda tohum, kök, kökboğazı, sap ve koçan çürüklüklerine öncelikle Pythium spp.,
Fusarium moniliforme (=verticilliodes), F. graminearum, Rhizoctonia spp. Macrophomina
phaseolina, neden olurken Bipolaris maydis, B. pedicellatum, Colletotrichum graminicola,
Aspergillus spp., Penicillium spp., Nigrospora oryzae, ve Cephalosporium maydis etmenleri
de neden olabilir. Ayrıca bu funguslardan Fusarium türleri koçan ve tane çürüklüklerine de
neden olarak mikotoksin oluşturabilir.
Pythium türleri toprak kaynaklı olup, bölmesiz hiflere sahiptir. Toprakta oospor halinde kışlar.
Fusarium spp. genellikle klamidospor halinde, Rhizoctonia spp. ve M. phaseolina ise sap ve
tohumda oluşan mikrosklerot halinde kışı geçirirler. Bu türler uygun koşullarda kışı misel
halinde de geçirebilmektedirler. Bunlardan Fusarium spp. ve M. phaseolina tohumla
taşınabilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Henüz çimlenmemiş veya çimlenen mısır tohumları; tohum çürüklüğü ve fide yanıklığını
oluşturan toprak ve tohum kaynaklı birçok etmen tarafından enfekte edilebilir. Hastalık
etmenlerinin şiddetli enfeksiyonlarında, çimlenmeden önce embriyo ölebilir veya çıkıştan
önce ya da sonraki dönemlerde fide zarar görebilir. Bu durum özellikle drenajı zayıf, aşırı
killi, soğuk (10-13°C’den az) ve rutubetli topraklarda daha çok görülür. Hastalık şiddeti, ekim
derinliği, toprak tipi, tohum yaşı ve kalitesi, perikarp’ın (mısır tanelerinin dış kısmı) mekanik
olarak zarar görmesi ve hastalık etmenlerinin enfeksiyonlarına karşı çeşidin genetik
dayanıklılığına bağlı olarak değişir. Şeker mısır (Zea mays var. saccharata) çeşitleri, at dişi
mısırlara (Zea mays var. indentata) göre fide yanıklığı, kök, kökboğazı ve sap çürüklüğü
hastalıklarına daha duyarlıdır.

TA

Hastalığın toprak üstü belirtileri; sararma, solma ve yaprakların ölmesi şeklindedir. Bu
belirtiler, mekanik, kimyasal zararlar ya da böcek zararları ile karıştırılabilir.
Hastalığa yol açan etmenlere göre belirtiler;

Pythium spp.: Tohum çürüklüğüne neden olduğu gibi mısırda kök boğazı ve sap çürüklüğü
de oluşturur. Kök boğazı ve sap çürüklüğünde tipik olarak, bitkilerde gövde ekseni etrafında
dönme ve bükülmeler meydana gelir (Şekil 1). Genellikle alt boğum araları, yumuşak, ıslak
görünüşlü olup siyah renkli bir hal alır ve bitki bükülerek yatar. Bütün iletim demetleri zarar
görmediği için bitki bir süre daha canlı kalabilir. Hastalık zayıf drenajlı, yeterli havalanmanın
olmadığı alanlarda uzun süren sıcak (32°C) ve nemli koşullarda daha şiddetli görülür. Diğer
gövde çürüklüklerinin aksine Pythium spp. bitkiye çiçeklenmeden önce zarar verir.
Fusarium spp.: Tohum ve fide çürüklüğü yapmakla birlikte esas zararı kök, kök boğazı
(Şekil 2), sap ve koçan çürüklüğüne neden olur. Sap çürüklüğü genellikle kök ve kök boğazı
çürüklüğü ile birlikte gelişir. En yaygın etmenler Fusarium moniliforme=verticillioides) ve F.
graminearum’dur. Bu etmenler kurak ve sıcak bölgelerde özellikle tepe püskülü çıkarma
devresinde etkilidir. Fusarium sap çürüklüğünde bitkilerin boğum aralarında çürümeler ve
koçan üzerinde ise fungusun pembemsi beyaz renkli misel kitlesi oluşur. F. verticillioides
koçan üzerinde genellikle pembe ile beyaz renkte dağınık veya gruplar halinde misel oluşur
(Şekil 3).
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Şekil 1. Pythium spp.’nin mısır sapındaki zararı Şekil 2. Fusarium. verticillioides’in kök ve
(V. Akmeşe).
kökboğazı çürüklüğü zararı (O. Büyük).

G

F. graminearum ise nemli koşullarda koçanın uç kısmından başlayan kırmızımsı ya da pembe
renkli misel oluşturur (Şekil 4). Fungusun iletim demetlerinin tıkaması sonucu bitkilerde
solgunluk görülür, fakat bitkide yatma olmaz ve alt boğum aralarında küçük kahverengi
lekeler oluşur.

mısır Şekil 4. Fusarium graminearum’un pembe renkli
misel oluşumu ve zararı (Z. Uçkun).

TA

Şekil 3. Fusarium moniliforme’nin
koçanındaki zararı (A. F. Yıldırım).

Hastalıklı saplar dikine kesildiğinde boğum aralarındaki dokularda genel bir kahverengileşme
görülür (Şekil 5). Daha sonraki dönemde hastalığın ilerlemesiyle bitkinin özü parçalanır
(Şekil 6). Sap çürüklüğü genellikle bitkiler hasada gelmeden önce ortaya çıkar. Toprak
yüzeyinde ya da ürün artıklarında kışlayan fungus uygun koşullarda mısır sapına direkt ya da
böcek ve dolu gibi doğa olaylarının açtığı yaralardan giriş yapar. Fungus genellikle hava ve
toprak yoluyla taşınır. Ayrıca düşük oranda da olsa tohumla da taşınabilir. Erkenci çeşitler
genellikle daha duyarlıdır.
Rhizoctonia spp.: Çıkış öncesi ve sonrası dönemde bitkilerin ölümüne neden olur. Daha
ileriki dönemde ise bitkide kahverengi lezyonlar oluşturarak kök ve kökboğazı çürüklüğü
yapar. Yaygınlığı Fusarium türlerine göre daha düşüktür.
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Şekil 5. Fusarium moniliforme’nin saptaki zararı Şekil 6. Mısır bitki özündeki parçalanma
(A. F. Yıldırım).
(A. F. Yıldırım).

TA

G

Macrophomina phaseolina: Bitkinin fide devresinde yanıklık, olgunlaşma öncesinde ise alt
boğumlarda sap çürüklüğü ve koçan çürüklüğüne neden olmaktadır. Sap çürüklüğü bitkide
solgunluk, sararma ve kurumalar şeklinde ortaya çıkar. İletim demetleri üzerinde siyah
mikrosklerotlar oluşturarak kömür görüntüsü oluşturur (Şekil 7). İleri dönemlerde fungus
taneleri de enfekte ederek koçanın siyah bir görünüm almasına neden olur (Şekil 8). Yüksek
toprak sıcaklığı, kurak şartlar ve su stresi hastalık gelişimi için uygundur.

Şekil 7. Macrophomina phaseolina’nın Şekil 8. Macrophomina phaseolina’nın
mısır sapında oluşturduğu mikrosklerotlar.
koçanda meydana getirdiği çürüklükler.

Marmara, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde bu hastalıklardan dolayı uygun iklim
koşullarında bazı tarlalarda yaklaşık %20-30 oranında verim kayıpları oluşturabildiği gibi
dolaylı olarak kalite kayıplarına da neden olabilir.
Ülkemizde mısır üretimi yapılan bölgelerde görülmektedir.
3. KONUKÇULARI

Bu hastalıklara neden olan etmenler başta mısır olmak üzere çok geniş bir konukçu dizisine
sahiptir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
- İyi bir tohum yatağı hazırlanmalı, ekim derinliği, toprak tavı uygun olmalı, toprak sıcaklığı
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4.2. Kimyasal Mücadele
Tohum ilaçlaması yapılır.
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

13°C’den yüksek olmalıdır.
- Dayanıklı veya tolerant çeşitler tercih edilmelidir.
- Sap ve koçan yaralanmasından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.
- Gübreler toprak analizi sonuçlarına göre uygulanmalıdır.
- Hastalığın yoğun olduğu yerlerde münavebe uygulanmalıdır.
- Sık ekimden ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
- Toprak tesviyesi iyi yapılmalıdır.
- Çapa ve boğaz doldurma işlemleri zamanında yapılmalıdır.
- Hasat zamanında yapılmalı ve tarlada kalan bitki artıkları yok edilmelidir.

Tohumlar ilaçlı değilse ekimden önce, önerilen bitki koruma ürünlerinden biri ile
ilaçlanmalıdır. Ekim tarihinden çok uzun süre önce ilaçlanan tohumların üzerindeki ilaç
etkisini kaybedeceğinden, depolanmış tohumluklarda ilacın bekleme süresine dikkat
edilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
4.2.4. İlaçlama tekniği

G

Tohumlar, ilaçlama sistemi bulunan selektörlerde veya ilaçlama bidonlarında ilaçlanmalıdır.

TA

İlaçlamada kullanılan bitki koruma ürününün, tohumun tüm yüzeyini kaplamasına özen
gösterilmelidir.
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MUZDA FUSARİUM SOLGUNLUĞU
Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. cubense (E.F. Sm.)W.C. Snyder&H.N. Hans.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Muzda Fusarium solgunluğu hastalığına Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f. sp.
cubense (E. F. Sm.) W. C. Snyder & H. N. Hans. neden olmaktadır. Hastalık etmeni, yapay
besi ortamında, diğer ürünlerde solgunluğa neden olan form specieslerden ayırt edilemez.
Koloni gelişimleri beyaz renkli, turuncu ya da açık mor gölgelidir. Fungusun üreme yapıları
mikro ve makro konidilerdir. Makrokonidiler (27-60 X 3-5 µm) de bol miktarda üretilirler.
Genellikle 3-5 bölmeye sahip, hafifçe kıvrık şekilli ve ince duvarlıdırlar. Dayanıklı spor
yapıları olan klamidosporlar ise tekli ya da çiftli şekilde oluşturulurlar.

G

F. oxysporum cubense’nin 4 ırkı bilinmekte ve bunlardan 3 tanesi (Irk 1, Irk 2 ve Irk 4)
muzda hastalık oluşturmaktadır. Hastalık etmeni canlı konukçu doku bulamadığında, daha
önce enfekte olmuş konukçu dokuda, klamidospor olarak toprakta ya da yabancı otlar
üzerinde bir parazit olarak uzun süre canlılığını sürdürebilme yeteneğine sahiptir. Hastalık
etmeni fungus, ince köklerin salgıları nedeniyle bu kökleri enfekte etmektedir. Daha kalın
kökler ya da rizomda doğrudan enfeksiyon olmaz. Genellikle enfeksiyon kök korteksinde ya
da küçük köklerin ksileminde sınırlı kalır. Nadiren de olsa, fungus, kalın köklerin, rizom ve
yalancı gövdenin iletim demetlerinde sistemik olarak kolonize olur. Böyle durumlarda,
mikrokonidiler ksilemi oluşturan iletim demetlerinde taşınarak ilerlerler.
F. oxysporum cubense, enfekte olmuş rizom ya da köklerde yayılır. Enfekteli rizom ya da
kökler belirti göstermeyebilir ve böylece hastalık etmeni, yeni plantasyonlar kurmak için bu
tür üretim materyalleri kullanıldığında, bulaşık olmayan sahalara kolaylıkla taşınır. Hastalık
etmeni bitkilerin köklerinin kaynaşması, toprak, su sızmaları, bulaşık alet ve ekipmanla kısa
mesafelerde taşınabilmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Fusarium solgunluğu muzda öldürücü bir hastalıktır. Bitki içerisindeki ilk belirtiler, kökün
ksilem dokusunda kırmızımsı kahverengi renk değişimleridir. Bu belirtiler, enfeksiyon
ilerledikçe rizomun ksilem dokularını da sarar. Hastalık etmeni rizomun büyük bir kısmını
kolonize ettikten sonra, yalancı gövdede de gelişimini sürdürür ve yeşil aksamda gözle
görülür ilk belirtiler oluşur. Yaşlı yapraklar parlak sarı bir renk alırlar (Şekil 1).
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Şekil 1. Yaşlı yapraklarda parlak
sarı renklenme.

Şekil 2. Bitkinin tamamen kuru ya
da ölü yapraklarla kaplanması.
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Bu yapraklar zamanla solgunluk gösterir ve yaprakların iç kısımları kırmızımsı kahverengi bir
renklenme ile yırtılır. Yeşil yapraklarda da çökme görülebilir ve yalancı gövdenin dip
kısmındaki yapraklar yırtılabilir. Hastalığın ilerlemesi ile, muz bitkisinin tamamı kurumuş ya
da ölmüş yapraklarla kaplanıncaya kadar (Şekil 2), oluşan her yeni genç yaprağa ksilem
dokularından enfeksiyon ilerler ve etmenin kolonizasyonu devam eder. Böyle bitkilerin
yalancı gövdelerindeki ksilem dokularının rengi de kırmızımsı kahverengine döner (Şekil 3).
Sonuçta, bitkiler ölürler ancak tamamen çürüyünceye kadar 1-2 ay devrilmeden dik olarak
kalırlar.

Şekil 3. Yalancı gövdenin
dokularındaki renk değişimleri.

ksilem

Fusarium solgunluğu, meyve içerisinde bir renklenme oluşturmaz. 1.5 metreden kısa ve 4
aylıktan daha genç bitkilerde belirti göstermez.
Fusarium solgunluğu,
görülmektedir.

ülkemizde

muz

yetiştiriciliği

yapılan

Akdeniz

Bölgesinde

3. KONUKÇULARI

Hastalığın konukçusu muz bitkisidir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Hastalığın mücadelesinde en etkili yöntem dayanıklı çeşitlerin kullanılmasıdır.
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- Yeni muz plantasyonları, hastalıkla bulaşık olmayan temiz üretim materyali ile
kurulmalıdır.
- Doku kültürü ile elde edilmiş üretim materyalinin kullanımı tercih edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlamaya, erken gelişim döneminde başlanılmalı ve preparatın kullanma talimatına göre
yapılmalıdır. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kimyasal mücadele etkili değildir.

EM

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada ölçekli kaplar, damlama sulama sistemi, vb. kullanılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama toprağa, bitkinin kök bölgesine uygulama şeklinde yapılır.
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MUZDA MYCOSPHAERELLA YAPRAK LEKESİ (SİGATOKA)
Mycosphaerella fijiensis M. Morelet,
Mycosphaerella musicola R. Leach ex J.L. Mulder

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Muzda Mycosphaerella yaprak lekesi (Sigatoka) hastalığına; Mycosphaerella fijiensis
(anamorph: Paracercospora fijiensis) ve Mycosphaerella musicola (anamorph:
Pseudocercospora musae ) etmenleri neden olmaktadır.
Mycosphaerella fijiensis etmeni siyah sigatoka olarak bilinen siyah yaprak çizgi hastalığına
neden olurken, Mycosphaerella musicola ise sarı sigatoka olarak bilinen yaprak leke
hastalığına neden olmaktadır. Bu etmenler konidiospor ve konidiofor özelliklerine göre
morfolojik olarak ayırt edilebilir. P. fijiensis’in konidiosporun konidioforla birleşim
noktasında kalınlaşmış hücre duvarı bulunurken, P. musae konidiosporun da kalınlaşmış
hücre duvarı yoktur. Konidiosporlar zeytin yeşili renginde düz veya kıvrıktır. P. fijiensis’in
konidiosporu 1-10 bölmeli iken P. musae konidiosporları 0-6 bölmelidir. Konidioforlar; P.
fijiensis’ te ince uzun koni şeklinde, P. musae’ da ise kısa ve şişe şeklindedir.
Muzda Mycosphaerella yaprak leke hastalığına neden olan her iki etmen konidiospor ve
askospor üretmektedir. Konidiosporlar su, yağmur ve rüzgarla kısa mesafelere taşınırken,
askosporlar rüzgarla daha uzak mesafelere taşınarak enfeksiyonlara neden olmaktadır.
Etmenlerin sporları 25-29°C sıcaklık, yüksek nispi nem veya 2-3 saat süren yaprak ıslaklık
süresinde çimlenerek, M. fijiensis 2-3 gün, M. musicola ise 4-6 gün de enfeksiyona neden
olmaktadır. Hastalığın belirtisi sıcaklık ve neme bağlı olarak 20-70 gün sonra görülmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Her iki hastalık etmeni, muz bitkisinin tüm gelişim dönemlerinde, yapraklarda enfeksiyon
meydana getirmektedir. Siyah sigatoka ile sarı sigatoka hastalığını ayırt etmek oldukça
zordur. Belirtiler birbirine çok benzemektedir. Birbirinden ancak erken dönemde ayırt
edilebilmektedir.
Siyah sigatoka hastalığı: Enfeksiyonun ilk devresinde yaprağın alt yüzünde 0.25 mm’den
küçük beyazımsı lekeler görülür. Bu aşama ‘başlangıç benek lekesi’ olarak adlandırılır.
Lekeler yaprağın üst ve alt kısmında 1-2 mm uzayarak kırmızımsı- kahverengi bir renk alır
(Şekil 1). Yaprağın üst kısmındaki çizgiler, yuvarlak ya da eliptik şekilde kalınlaşarak
siyahlaşır ve etrafında sarı hale oluşur. (Şekil 2). Bu aşamada lekeler üzerinde konidiospor ve
konidioforlar mevcuttur. İlerleyen dönemde sarı hale ile kaplanmış lekenin ortası siyah bir
sınırı olan soluk gri renge döner. Askosporlar bu dönemde görülür.
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Şekil 1. Siyah Sigatoka hastalığının ilk belirtileri

©Serap T.DEMİRAY

Şekil 2. Siyah Sigatoka hastalığının yaprak
üzerindeki kahverengimsi lekeleri

TA

G

Sarı Sigatoka hastalığı: Yaprağın üst kısmında yaklaşık 1 mm uzunlukta küçük sarı veya
açık yeşil çizgi şeklinde ilk lekeler görülür. Lekeler 3-4 mm büyüklüğünde sarı çizgilere
dönüşür. Çizgiler büyük lekeler şeklinde uzayıp genişler ve lekenin ortası pas rengini alır.
Leke büyüklüğü 12-15 mm x 2-5 mm’ye ulaştığında lekenin etrafında sarı bir hale görülür
(Şekil 3). Lekenin ortası koyu kahverengiden siyaha dönerek kurur ve daha sonra renk grileşir
(Şekil 4). Askosporlar bu dönemde oluşur.

©Serap T.DEMİRAY
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Şekil 3. Sarı Sigatoka hastalığının yapraktaki Şekil 4. Sarı Sigatoka hastalığının ilerleyen
belirtisi
dönemdeki yapraktaki belirtisi

Sigatoka hastalığı kontrol edilmediği takdirde yıkıcı bir hastalıktır. Hastalıktan kaynaklanan
yaprak lekeleri yaprak dokularının geniş alanlarında erken ölüm meydana getirmesi sonucu
bitkinin fotosentez kapasitesini düşürür (Şekil 5,6) ve meyvenin fizyolojisini bozarak erken
olgunlaşmasına neden olur. Meyveler olgunlaşmadan sararır. Salkım ve meyveler küçük kalır.
Erken olgunlaşan meyveler ürünün pazar değerini düşürmektedir. Hastalık muz üretim
alanlarında %50’ye varan ürün kayıplarına neden olabilmektedir.
Ülkemizde Alanya, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde muz yetiştiriciliği yapılan üretim
alanlarında hastalık görülmektedir.
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Şekil 5. Siyah Sigatoka hastalığı ile kaplanmış Şekil 6. Sarı Sigatoka hastalığı ile kaplanmış
yaprak
yaprak

3. KONUKÇULARI
Etmenin konukçusu muz bitkisidir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalıkla bulaşık yapraklar bitkiden ve üretim alanlarından uzaklaştırılmalıdır.

G

- Taban suyu yüksek olan, ağır bünyeli toprağa sahip alanlarda bahçe tesis edilmemeli,
tesis edildiyse toprak direne edilmelidir.
- Etkili bir drenaj sistemi ile sera veya bahçedeki fazla su uzaklaştırılarak nisbi nem kontrol
edilmelidir.
- Yağmurlama sulamadan kaçınılmalıdır.
- Damla sulama yapılmalıdır.

TA

- Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama Zamanı

1. İlaçlama; üçüncü veya dördüncü yaprakta koyu kahverengi/sarı lekeler veya çizgiler
şeklinde hastalığın ilk belirtisi görüldüğünde yapılır.
2. ve diğer ilaçlamalar; kullanılan ilacın etki süresi, çevre koşulları ve hastalığın durumu
dikkate alınarak yapılır.
4.2.2. Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri ve Dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3 Kullanılacak Alet ve Makineler
Sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), atomizörü veya bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama Tekniği

İlaçlama, bitkinin tüm yüzeyinde iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
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NARDA CONIELLA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ
Coniella granati (Sacc.) Petrak & Sydow

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalık etmeni, narda Coniella meyve çürüklüğüne neden olur. Enfeksiyon oluşturan en
önemli yapısı konidiospordur. Konidiospor, piknit içinde oluşur. Piknitler küresel ve
kahverengidir. Konidiosporlar şeffaf, bir hücreli, düz veya hafifçe kıvrıktır. Etmenin optimum
gelişme sıcaklığı 20-250C’dir. Etmen kışı ağaçta asılı kalan ve yere dökülen hastalıklı
meyveler üzerinde geçirir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalık, ilk olarak meyveler üzerinde küçük, yuvarlak lekeler şeklinde görülür. Daha sonra
meyve kabuğu düzensiz, sert ve çok sayıda siyah renkte lekelerle kaplanır. Bu lekelerin etrafı
kalın koyu renkli bir hale ile çevrilir. Siyah lekeler bu halenin içinde yer alır ve kabuk
üzerinde düzensiz şekilde dağılmıştır. Bu lekelerin üzerinde bol miktarda piknidium oluşur.
İklim koşulları uygun olduğunda duyarlı çeşitte meyvenin tüm kabuk yüzeyi bu lekelerle
kaplanabilir. Lekeler kabuktan meyve eti ve tohuma kadar geçebilir ve ilerleyen aşamada tüm
meyveyi çürütebilir. Hastalık, meyvenin kalitesini bozarak pazar değerini düşürür.

TA

G

Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde görülmektedir.

Şekil 1. Coniella meyve çürüklüğünün meyvedeki Şekil 2. Coniella meyve çürüklüğü ile kaplanmış
belirtisi
meyvenin görünüşü

3. KONUKÇULARI
Nar

4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Sık dikim yapılmamalı, bahçe içinde iyi bir havalanma sağlanmalıdır.
- Düzenli budama yapılmalıdır.
- Nar sürekli yeni gövde oluşturduğu için gövde sayısı fazla bırakılmamalıdır.
- Ağaç üzerinde kalan ya da yere dökülen hastalıklı meyveler toplanarak bahçeden
uzaklaştırılmalıdır.
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4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Kimyasal mücadele uygulaması aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır.
1. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde,
2. ilaçlama: Meyveler fındık iriliğine gelince,
3. ilaçlama: Meyveler 1/3 iriliğine ulaşınca,
4. ilaçlama: Meyveler yarı büyüklüğüne gelince yapılır.

EM

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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NARDA EUTYPA GERİYE DOĞRU ÖLÜM
Eutypa lata (Pers: Fr.) Tul. & C. Tul.

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Eutypa lata, Ascomycetes sınıfında yer alan havai kökenli bir fungustur. Hastalık etmeni
genellikle budama yaralarından bitkiye girmekte ve genç nar ağaçlarında genellikle ilk
budama yılında enfeksiyona neden olmaktadır. Enfeksiyonlar ilkbahar ayları ve yaz aylarının
başlarında, yara dokuları etrafındaki stromada bulunan peritesyumların olgunlaşması ve
yağmurlar ile birlikte çıkış yapan askosporların rüzgâr yardımıyla yara yerlerine yerleşmesi
ile gerçekleşir.
Hastalık yaz aylarını latent formda geçirir, havaların serinlemesi ile etmen aktif hale geçer ve
enfeksiyon gelişir. Belirtiler oluştuktan itibaren, 3-5 yıl içerisinde, yara yerlerinin
kenarlarında stroma meydana gelir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Hastalık belirtileri, etmen bitkiye girdikten bir sonraki vejetasyon döneminden itibaren,
genellikle 2-3 yıl sonra görülmeye başlamaktadır. Etmenin giriş yerinden itibaren oluşturduğu
nekrotik alan, odun dokusunun öz kısmında yukarı ve aşağı doğru ilerleyerek iletim
demetlerinin tıkanmasına neden olmaktadır. Bu tür dallar enine kesildiğinde odun özü
dokusundan dışa doğru “v” şeklinde görülen nekrotik alan tipiktir. Daha sonra, enfeksiyon
noktasına bağlı olarak, kabuk dokularında ıslak renk değişimleri ve kavlamalar olmaktadır.
Kabuk dokuları uzaklaştırıldığında, odun dokusunda iletim demetlerindeki hastalığın ilerleyişi
görülür (Şekil 1). Hastalığın giriş yeri kökboğazına yakınsa, hastalık köklere kadar
ilerlemekte ve kökleri de öldürmektedir. Bu tür ağaçlarda toprak seviyesinden gövdeler
kırılmakta ve ana kökten ayrılmaktadır (Şekil 2). Eutypa geriye doğru ölüm hastalığı,
özellikle kökboğazında oluşan belirtileri ile sıklıkla Phytophthora kök ve kökboğazı
çürüklüğü ile karıştırılmaktadır (Şekil 3). Bu nedenle hastalığın kesin tanısı için izolasyon
yapılması gereklidir.

Şekil 1. Dalların üst kısımlarında budama yerinden gerçekleşen enfeksiyon ve odun dokusunda
hastalığın ilerlemesi
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Şekil 2. Hastalığın giriş yaptığı budama Şekil 3. Bir önceki yıldan kalan budama yeri
yerleri
yarası ve hastalığın kökboğazında oluşturduğu
belirtiler

Nar yetiştiriciliği yapılan her bölgede görülebilen hastalık, özellikle budama yolu ile
taşınması ve belirtilerini geç oluşturması nedeniyle hızlı bir yayılış göstermektedir.

3. KONUKÇULARI

G

Kimyasal mücadelesi bulunmayan hastalık verim kayıplarına ve ağaç ölümlerine neden
olmaktadır.
Nar, sert çekirdekli meyveler, sert kabuklu meyveler ve asmanın da içerisinde yer aldığı
yaklaşık 90 bitki türü konukçusudur.
4. MÜCADELESİ

TA

4.1. Kültürel Önlemler
- Sağlıklı fidan kullanılmalı,

- Budama, kuru ve olabildiğince sıcak havalarda yapılmalı,
- Hastalık şüphesi gösteren ağaçlar işaretlenerek en son budanmalı,
- Budama sırasında, bir ağaçtan diğer ağaca geçerken budama aletleri %10’luk sodyum
hipokloritli su ile dezenfekte edilmeli,
- Budama, tekniğine uygun yapılmalı,

- Budama yaraları, özellikle 2 ve daha yaşlı dallardaki yaralar, aşı macunu ile kapatılmalı,
- Hastalıkla bulaşık ağaçlar sökülerek bahçeden uzaklaştırılmalı,
- Hastalık belirtileri görülmeden, bahçelerde düzenli olarak bakım işleri yürütülmeli ve aşırı
azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele
Hastalığın etkili bir kimyasal mücadelesi yoktur.
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NARDA FUSARİUM KURU ÇÜRÜKLÜĞÜ
Fusarium spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fusarium kuru çürüklüğü hastalık etmenleri toprak kökenli funguslar olup, nar bitkisinde hem
kök ve kökboğazı çürüklüğüne hem de solgunluğa neden olmaktadır. Ülkemizde nar
bitkisinde Fusarium solani ve Fusarium oxysporum etmenlerinin hastalığa neden olduğu
belirlenmiştir.
Fusarium türlerinin üç farklı tip sporu vardır. Mikrokonidileri tek hücreli, şeffaf ve küçük
sporlardır. Makrokonidileri ise enine bölmeli, mekik şeklinde konidilerdir. Klamidosporlar,
küre şeklinde, dayanıklı sporlar olup, etmenin toprakta canlılığını uzun süre sürdürmesini
sağlarlar. Bitki artıkları üzerinde miselyum veya klamidospor halinde kışı geçirirler.
İlkbaharın sonlarına doğru toprağın ısınması ve toprak suyunun alt tabakalara inmesi sonucu,
toprakta yeterince havalanabilen yerlerde miselyal gelişme ve konidispor oluşumu başlar.
Bitkilerin kılcal köklerine ulaşan fungus, penetrasyon yapar. Miselyum ksilemden girerek kök
ve gövdeden yapraklara doğru ilerler.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Hastalık bitkinin tüm gelişme dönemlerinde ve her yaştan ağaçta görülebilir. Etmen yan
köklerin kabuk dokusunda kolonize olarak enfeksiyona başlar, daha sonra ana kökün ve/veya
ana kökten çıkan diğer köklerin uç kısımlarına ilerler. Hastalık ilerledikçe ana kök ile diğer
büyük kökler ve gövdenin kökboğazında kabukta çürümeler meydana gelir (Şekil 1a,b).
Fungus bitkinin iletim demetlerinde tıkanmalara ve salgıladığı toksinler sonucunda, iletim
demetlerinde kahverengileşmelere yol açarak bitkinin topraktan su ve besin alınımını
engellediği için solgunluğa neden olur. Yapraklar önce sararır sonra kahverengileşir,
solgunluk ve geriye doğru ölüm meydana gelir ve ağaç tacı canlılığını kaybeder (Şekil 2a,b
ve c). Etmen, özellikle nematod zararının olduğu köklerde daha kolay enfeksiyona neden olur.

Şekil 1. Köklerde çürüme (a ve b)
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Şekil 2. İletim demetlerinde kahverengileşme (a, b) ve bitkide solgunluk belirtisi (c)

Ülkemizde nar yetiştiriciliği yapılan alanlarda görülebilmekte ve ekonomik zarar
oluşturmaktadır.
3. KONUKÇULARI

Etmen geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Nar dışında sebze ve süs bitkileri başlıca
konukçuları arasındadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

TA

G

-Ağır ve su tutan topraklarda, taban suyunun yüksek olduğu arazilerde nar bahçesi tesis
edilmemelidir. Bu tip arazilerde bahçe kurulmuş ise, toprak drenajı yapılarak taban suyu
seviyesi düşürülmelidir.
-Salma sulama yerine damla sulama sistemi tercih edilmeli, suyun kökboğazına değmesi
engellenmelidir. Karıklar açıldığında, ağaç kökboğazına su temasından korumak amacıyla
ağaçların kenarlarına setler yapılmalıdır. Yağmurlama sulamada ise sistem ağaç gövdesine
çarpmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
-Ağaçların taç izdüşümlerinde köklerin yaralanmasına neden olacak toprak işlemelerinden
kaçınılmalıdır.
-Nar bahçelerinde özellikle ağaç altlarındaki yabancı ot ve diğer bitki artıkları
temizlenmelidir.
-Toprak organik madde açısından zenginleştirilmelidir.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlama koruyucu olarak dikimle birlikte yapılır. Hastalığın sorun olduğu bahçelerde ise ilk
belirtiler görüldüğünde ilaçlamalara başlanır ve hızlı sürgün gelişim dönemlerinde (ilkbahar,
yaz, sonbahar) devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Toprak uygulamalarında damla sulama sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca süzgeçli kova
vb. ekipmanlar da kullanılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği
Damla sulama yoluyla veya ağacın taç izdüşümüne gelecek şekilde yapılmalıdır.
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NARDA PHYTOPHTHORA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
Phytophthora spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Phytophthora spp., toprak kökenli bir fungal hastalık etmeni olup, bitkinin kök ve
kökboğazında zarar oluşturur.
Hastalık etmeni taban arazi ve nemli topraklarda sürekli bulunmaktadır. Eğer toprakta
yeterince nem ve ıslaklık varsa fungus yeniden sporangiumlar ve dolayısıyla zoosporlar
üreterek hastalığın mevsim içerisinde (özellikle ilk ve sonbahar yağışlarından sonra) yüksek
oranlara ulaşmasını sağlar. Etmen 20-30oC toprak sıcaklığında bol miktarda sporangium
üretir. Uygun olmayan koşullarda ise dayanıklı sporlar üreterek toprakta uzun süre canlılığını
sürdürebilir.
Hastalık etmeni bitkiye yaralardan veya sağlam dokulardan girebilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Hastalık bitkinin kök ve kökboğazında zarar oluşturur. Şiddetli enfeksiyonlarda ince kökler ve
ana kök ölür. Kök boğazında kambiyum dokusu nekroze olur, enfekteli kısma ait kabuk
dokusu çatlar (Şekil 1). Bu tip bitkilerde sararma, solma, gelişme geriliği görülür ve sonuçta
bitki ölür (Şekil 2).

Şekil 1. Phytophthora spp.'nin kök boğazında Şekil 2. Phytophthora spp.'nin
kabuk altında neden olduğu nekroze alan
oluşturduğu solgunluk belirtisi

narda

Hastalık, Ülkemizde nar yetiştiriciliği yapılan bölgelerden Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde tespit edilmiş olup, ekonomik önemde zarar oluşturmaktadır.

255

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

3. KONUKÇULARI
Etmen grubu geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Nar, turunçgil, sebze, sert ve yumuşak
çekirdekli meyveler ve sert kabuklu meyveler başlıca konukçuları arasındadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel önlemler
-Hastalıktan ari, sağlıklı fidan kullanılmalıdır.

EM

-Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde sırta dikim yapılmalıdır.
-Aşırı sulamadan kaçınılmalı ve suyun kökboğazına değmesi engellenecek şekilde damla
sulama tercih edilmelidir.
-Toprak işlemesi sırasında kök ve kökboğazının yaralanması önlenmelidir.
-Hasta bitkiler sökülerek hemen imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlama, koruyucu olarak dikimle birlikte yapılır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ise ilk
belirtiler görüldüğünde ilaçlamalara başlanır ve hızlı sürgün gelişim dönemlerinde (ilkbahar,
yaz, sonbahar) devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe
pülverizatörü kullanılmalıdır. İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama
sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca süzgeçli kova vb. ekipmanlar da kullanılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

Toprak üstü uygulamalarında ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgârsız havada ilaçlama
yapılmalıdır. Topraktan uygulamalar ise damla sulama yoluyla veya ağacın taç izdüşümüne
gelecek şekilde yapılmalıdır.
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NOHUT ANTRAKNOZU
Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.

TA

G

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Nohut antraknozu [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.], konukçu bitkinin gövde, dal ve tohum
kapsüllerinde eşeysiz üreme yoluyla piknit ve pikniospor oluşturur. Hastalığın vejetasyon
süresince çevreye yayılması ve sekonder enfeksiyonu bu pikniosporlarla olmaktadır.
Fungusun tarla şartlarında kışlama organları periteslerdir. Hastalıklı bitki artıklarında eşeyli
üreme yoluyla perites içerisinde askus ve askosporlar oluşmaktadır.
Bu fungus nohut bitkisine özelleştiği için peritesler yaşamını ancak bu bitki üzerinde
sürdürebilmektedir. İlkbahar ayları ve yaz başlarında sık ve bol yağış alan yıl ve bölgelerde,
sulama yapılan yerlerde, orantılı nemi yüksek olan kapalı vadilerde epidemi yapabilir.
Etmenin yıldan yıla geçişi ve üretim alanlarına yayılması daha çok fungusla enfekte olmuş
nohut tohumları ile olmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık nohut bitkilerinin sap, yaprak ve tohum kapsüllerinde lekeler halinde kendini
gösterir. Sap ve dalları çepeçevre saran, düzensiz irilikte ve açık kahveden siyahımsı koyu
kahverengine kadar değişen lekelerin bulunduğu yerlerden kırılma ve kısa zamanda
kurumalar görülür. Yapraklardaki dairesel şekilli lekeler sarı renkli bir hale ile çevrilidir
(Şekil 1). Tohum kapsülleri üzerinde iç içe dairesel lekeler meydana gelir. Bu lekelerin
yüzeyinde toplu iğne başı iriliğinde siyah renkte piknitler görülür.
Bazı bölgelerde, bu hastalığın sebep olduğu kurumalara, çiftçiler "Bulut aldı" veya "Bulut
çaldı" deyimini kullanmaktadırlar. Hastalığın tarladaki ilk görünümü ocaklar halindeki
kurumalardır bu nedenle tarlada yer yer boşluklar meydana gelir.
Nohutun en önemli hastalığıdır. Hastalık etmeni ile bulaşık tohum kullanılmış veya ekim bir
yıl önce hastalık görülen tarlaya yapılmış ve epidemi için koşullar oluşmuş ise hastalık hızla
yayılarak %100’e yakın ürün kaybına neden olabilir.
Ülkemizin nohut üretimi yapılan tüm alanlarına bulaşmış durumdadır.
3. KONUKÇULARI
Konukçusu nohut bitkisidir.

a

© Hadi AYDIN

b

c

© Hadi AYDIN

d

© Hadi AYDIN

© Hadi AYDIN

Şekil 1. Nohut antraknozunun nohut yaprakları (a, b) ve sapındaki(c, d) belirtileri.
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4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Hastalığın görülmediği bitkilerden alınmış tohumluklar kullanılmalıdır.
- Ekimde tolerant çeşitler tercih edilmelidir.
- Mibzer ile ekim yapılarak tohumların normal derinliğe düşmeleri sağlanmalıdır.
- Tarlada hastalığın ilk görülmesi ile beraber, hastalıklı nohut bitkileri ocaklar halinde
sökülerek imha edilmelidir.
- Tohumluk hasattan sonra 7–8 gün süre ile güneş altında iyice kurutulmalı ve ayrı olarak
depoya alınmalıdır
- 2–3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
Hastalıkla kimyasal mücadele tohum ilaçlaması ve yeşil aksam ilaçlaması olarak
yapılmaktadır.
4.2.1. İlaçlama zamanı
Tohum ilaçlaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.
Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az
%80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk
belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik
süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış
olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.

TA

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Tohum ilaçlamaları ilaçlama bidonlarında, naylon torbalarda veya naylon zemin üzerinde
yapılabilir. Yeşil aksam ilaçlamalarında, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü
(mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
Tohum ilaçlaması: Nohut tohumları ekimden 3–4 saat önce mibzerle ekim için 5 dakika,
serpme ekim için ise 15 dakika su içerisinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat müddetle bir sergi
üzerinde yayılarak havalandırılmalı ve tohum ilaçlarından biri ile ilaçlanarak aynı gün
ekilmelidir.
Yeşil aksam ilaçlaması: Bulaşmalar genellikle yaprak altlarından olduğu için özellikle
yaprakların alt yüzeyleri ve bitkinin tümünün iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmasına dikkat
edilmelidir.
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NOHUTTA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ VE SOLGUNLUK
Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Pythium spp., Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid.
Sclerotinia spp., Phytophthora spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fusarium oxysporum Schlechtend. Fr. f.sp. ciceris (Padwick) Matuo&K. Sato

Nohutta kök çürüklüğüne ülkemizde neden olan etmenler Rhizoctonia spp., Fusarium spp.,
Pythium spp. ve Macrophomina phaseolina olup nohut solgunluk hastalığı etmeni ise
Fusarium oxysporium f.sp. ciceris’tir.
Rhizoctonia spp.; toprak kökenli olan etmen bölmeli, dik dallanan, önce sarımtırak renkte
yaşlandıkça kahverengileşen misellere sahiptir. Konidi oluşturmazlar ancak değişik
büyüklüklerde sklerot oluştururlar. Etmen tohum, toprak ve bitki artıkları üzerinde yaşayarak
canlılığını sürdürebilmektedir.
Fusarium spp.; etmenin miselleri bölmeli ve düzensiz dallanmıştır. Mikrokonidiler bir veya
birden fazla bölmeli, makrokonidiler ise çok bölmeli ve renksizdir. Kışı toprakta veya bitki
artıkları üzerinde klamidospor olarak geçirir. Etmen tohum ve toprakla taşınır.
Pythium spp.; bölmesiz misellere ve sporangiumlara sahip toprak kökenli bir etmendir. Hifleri
beyaz, kirli beyaz veya pembe renklidir.

G

Macrophomina phaseolina; genç hifleri renksiz olup çok dallıdır ve her bir dal ana dala
paraleldir. Yaşlanmış hifler ince bölmeli ve dik dallıdır. Bu hifler üzerinde sklerotlar oluşur.
Sklerotlar düz, parlak, siyah ve şekilsizdir.

TA

Fusarium oxysporum f.sp. ciceris; Nohutta solgunluk hastalığına neden olan Fusarium
genellikle 3 tip spor üretir. Bunlar mikrokonidi, makrokonidi ve hifler üzerinde oluşan kalın
çeperli ve tek hücreli klamidosporlardır. Etmen kışı toprakta klamidospor olarak geçirir ve
toprak kökenli bir fungustur. Etmen hastalıklı bitki artıkları üzerinde yaşamını uzun yıllar
sürdürebilir ve tohum ile de taşınabilir. Fungusun bitkinin iletim demetlerinde oluşturduğu
tıkanmalar ve salgıladığı toksinler sonucunda topraktan su ve besin alınımı engellendiği için
bitkide solgunluğa neden olmaktadır. Hastalık etmeni toprak, tohum ve bitki artıklarında
yaşamını sürdürür.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Nohutta kök çürüklüğü daha çok nemli ve serin havalarda ve arazinin su tutan kısımlarında
görülmektedir. İlk belirtiler çıkıştan 2-3 hafta sonra yapraklarda sararma, solma ve çökme
şeklinde gözlenmektedir. Kök ve kök boğazında açık kahverenginden koyu kahverengiye
kadar değişen lekelere ve iletim demetlerinde renk değişikliğine neden olabilmektedir.
Solgunluk hastalığı bitkinin tüm gelişme dönemlerinde görülür. Fide döneminde bitkilerde
birkaç hafta içerisinde yapraklarda sararma ve solmalara neden olabilmektedir. Solgunluk
genellikle ya bileşik yaprağın bir kısmında ya da bitkide tek taraflı olarak görülür ve alt
yapraklardan başlayarak yukarı doğru ilerler. Nohutta Fusarium solgunluğu yaprakların alt
kısımlarından yukarıya doğru sararması ile karakterize edilir. Yapraklarda genel bir sararma
başladıktan sonra solgunluk belirtisi tüm sürgünlerde görülür. Hastalık bitkilerde gelişme
geriliğine, iletim demetlerindeki tıkanma nedeniyle yapraklarda sararma ve kurumalara (Şekil
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EM

1), iletim demetlerinde kahverengileşmeye (Şekil 2), köklerde çürümelere (Şekil 3), bitkide
genel solgunluğa ve kurumalara neden olmaktadır (Şekil 4).

Şekil 2. Nohut iletim demetlerinde renk
değişikliği.

G

Şekil 1. Nohut tarlasında görülen solgunluk.

Şekil 3. Nohut köklerinde oluşan çürüme ve Şekil 4. Nohut bitkisinde oluşan tek taraflı
renk değişiklikleri.
sararmalar.

TA

Nohut üretim alanlarında önemli ürün kayıplarına yol açar. Ülkemizin nohut yetiştiriciliği
yapılan bölgelerinde görülür.
3. KONUKÇUSU
Fusarium oxysporum f.sp. ciceris sadece nohutta zarar oluşturmaktadır. Diğer etmenler birçok
kültür bitkisinde çökerten ve kök çürüklüğüne neden olur.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
- Sık ekimden ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
- Nohut tarımında organik maddece zengin topraklar tercih edilmelidir.
- Hastalıkla bulaşık alanlarda en az 4-5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
Tohum ilaçlaması ve/veya toprak ilaçlaması şeklinde uygulanır.
4.2.1. İlaçlama Zamanı
Tohum ilaçlaması: Ekimden hemen önce yapılmalıdır.
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Toprak ilaçlaması: Ekimden önce veya ekimle birlikte firmasınca önerildiği şekilde yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.

EM

4.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
Tohum ilaçlamasında yeterli büyüklükte uygun bir kap veya alet kullanılır.
Toprak ilaçlaması tekdüze dağılım sağlayacak uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır.
Biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler (çalışma basıncı, meme tipi, meme
delik çapı, meme verdisi, ilerleme hızı vb.) amaca uygun olarak seçilmelidir. Seçilen bu
faktörler, kullanılan zirai mücadele alet - makinesi ve ilaçlama başlıklarının ticari adı ile
birlikte kaydedilmelidir.

TA

G

4.3.4. İlaçlama tekniği
Tohum İlaçlaması: İlacın tohumu kaplaması için tohumlar ıslatılmalı ve yeteri kadar
karıştırılarak homojen dağılım sağlanmalıdır.
Toprak İlaçlaması: İlaçlama önerildiği şekilde yapılır.

261

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

NOHUTTA PAS
Uromyces ciceris-arietini (Grogn.) Jacz&Bey

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fungusun yaşam çemberi tamamıyla bilinmemekle birlikte uredospor ve teliospor dönemleri
nohut bitkisi üzerinde meydana gelmektedir. Pas püstüllerindeki uredosporlar yuvarlak, küre
şeklinde, dış çeperi ise dikenimsi yapıdadır. Primer enfeksiyonlara neden olan teliosporlar ise
koyu kahverenklidirler. Etmen kışı hastalıklı bitki artıkları üzerinde geçirmektedir. Ilık ve
nemli koşullar etmenin gelişimi için uygundur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Hastalık, başlangıçta yapraklar üzerinde yuvarlak veya oval, koyu kırmızımsı-kahverenginde
içinde uredosporlar olan püstüller şeklinde görülür. Bu püstüller daha sonra birleşerek
büyürler ve renkleri koyulaşır (Şekil 1). Hastalık, yaprağın her iki yüzeyinde de belirti
oluşturabilir; ancak çoğunlukla yaprağın alt yüzeyinde görülür. Enfeksiyonlar şiddetli olduğu
zaman püstüller gövde ve kapsüller üzerinde de oluşabilir (Şekil 2). Böyle durumlarda
tarladaki bitkiler paslı bir görüntü gösterir. Yapraklarda erken dökülme ve bitkilerde
kurumalar meydana gelebilir. Bitkilerin tohumları normalden daha küçük ve dane üzerinde de
belirtiler oluşabilir. Normal koşullarda nohut pasının epidemi yapması yetiştirme sezonunun
geç dönemlerinde meydana gelir. Bu yüzden verim kayıpları daha az olabilmektedir; Ancak
uygun koşullarda, enfeksiyonların erken dönemde oluşması halinde önemli verim kayıpları da
meydana gelebilir. Nohut pasının tarlada yayılması yaprak epidermisinin yırtılmasıyla birlikte
olgunlaşmış püstüllerden uredosporların serbest kalıp çevreye dağılmasıyla olmaktadır.
Ülkemizde nohut yetiştirilen bazı bölgelerde bulunmaktadır.

Şekil 1. Yapraklardaki pas
meydana getirdiği belirtiler.

püstüllerinin Şekil 2. Hastalığın yaprak ve kapsüllerdeki
belirtisi.

3.KONUKÇULARI

Etmenin başlıca konukçuları, nohut, burçak ve mürdümük’ tür.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Varsa dayanıklı çeşit kullanılmalı,
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- Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılarak yakılmalı,
- En az 2-3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlama, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Çevrede bitki yapraklarında pas püstülleri
görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik
süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilmelidir.

EM

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalarda sırt pülverizatörü, tarla pülverizatörü ve atomizörler kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanması gerekmektedir.
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ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
DEMİR NOKSANLIĞI (KLOROZ)

1. DEMİR NOKSANLIĞININ SEBEPLERİ

EM

Demir, bitkilerde fotosentez ve solunumun gerçekleşmesinde, protein sentezinde yer alır.
Bitkide daha çok klorofilin yapısında bulunur. Bitkilerde biyotik ve abiyotik faktörler
nedeniyle demir noksanlığına rastlanır. Toprakta alınabilir Fe miktarında yetersizlik, düşük
organik madde, yüksek kireç ve pH demir noksanlığına neden olur. Ayrıca düşük toprak
sıcaklığı, toprakta aşırı nem ve ağır bünye nedeniyle yetersiz havalanma, yüksek fosfor ve
ağır metal (Mn, Zn, Cu vb.) içeriği de önemli etkenlerdendir. Bitkide kök gelişiminin yetersiz
olması halinde ve demir alım etkinliği düşük olan tür ve çeşitlerde demir noksanlığına daha
çok rastlanır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Demir noksanlığında, ilk belirtiler genç yapraklarda kloroz şeklinde ortaya çıkar. En ince
damarlar bile yeşil kalırken damar aralarında sararma görülür ve yaprak ağ görünümü alır
(Şekil 1-2). Noksanlık şiddetli olursa belirtiler alt yapraklara doğru yayılır. Genç yapraklar
tamamen beyaza döner. Yapraklarda zamanla nekrozlar ve kurumalar görülür.

Şekil 1-2 Domates yaprağında demir noksanlığı (kloroz) belirtisi

Demir noksanlığında bitki gelişimi geriler, verimde ve kalitede azalmalar ortaya çıkar.
Ülkemiz topraklarının önemli bir bölümü demir alımını olumsuz etkileyen yüksek kireç ve pH
gibi olumsuz toprak özelliklerine sahiptir. Bu nedenle demir noksanlığına yaygın olarak
rastlanmaktadır. Demir noksanlığının belirlenmesi ve diğer besin elementi noksanlıklarından
ayrılması amacıyla toprak ve yaprak analizleri yaptırılması uygundur.
3. DEMİR NOKSANLIĞININ GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER
Çilek, hıyar, biber, patlıcan, domates, vb. sebzelerde yaygın olarak rastlanmaktadır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel önlemler
- Kloroz oluşumuna uygun ağır bünyeli ve çok kireçli topraklar sera yeri olarak tercih
edilmemelidir. Sera kurulmadan önce kesinlikle toprak ve sulama suyu analizleri
yaptırılmalıdır.
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- Ağır bünyeli topraklara sahip seralarda kum ve organik gübre ilavesi ile toprağın
havalanma koşulları düzeltilmelidir.
- Yüksek pH’ya sahip topraklarda kükürt ilavesi, organik gübre kullanımı, damla sulama
sistemlerinde sulama suyu ile asit verilerek kök bölgesinin tepkimesi demir alımına uygun
hale getirilmeli, fizyolojik asit karakterli mineral gübreler kullanılmalıdır.
- Toprak özelliklerine göre, sulama aralıkları çok iyi belirlenmeli; taban suyu yüksek üretim
alanlarında drenaj kanalları açılmalı ve su seviyesi istenilen düzeyde tutulmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Uygulamalar kloroz belirtisi görülünce yapılır.

Klorozun ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Klorozun şiddeti, iklim koşulları
ve uygulamanın etki süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Uygulamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya tarla pülverizatörü; toprak
uygulamalarında uygulama kabı ve toprak işleme aletleri ve damla sulama sistemi kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

G

Demir noksanlığına karşı uygulama 2 şekilde yapılır.
Toprak uygulaması:

Topraktan uygulamalarda daha çok şelat formunda gübreler önerilir. Uygulanacak şelat formu
toprağın pH’sına göre seçilmelidir. Alkali topraklarda Fe-EDDHA tercih edilmelidir.
Etkili pH aralıkları

Fe-EDTA

4.0-6.5

TA

Demir Kileytleri

Fe-HEDTA

4.0-6.5

Fe-DTPA

4.0-7.5

Fe-EDDHA

4.0-9.0

Verilecek preparat büyüme dönemi boyunca 4-6 defaya bölünerek verilmelidir.
Yaprak uygulaması:

Demir noksanlığında yapraktan uygulamalarda yapılabilir. Noksanlık belirtilerinin görülmeye
başladığı dönemden itibaren 10-15 gün ara ile 4-5 kez tekrarlanmalıdır.
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PATATESTE BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK VE KARABACAK
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al. emend. Gardan et al.
Pectobacterium atrosepticum (van Hall) Gardan et al.
Pectobacterium wasabiae (Goto and Matsumoto) Gardan et al.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense (Duarte et al.) Nahan et al.

TA

G

Patateste yumuşak çürüklük ve karabacak hastalığına, yumuşak çürüklük grubu bakterilerden
Pectobacterium türleri neden olur. Gram-negatif, fakültatif anaerob, peritrik kamçılı ve
hareketli olan bu bakteriler, patates yumrusunun lentisellerinde canlılığını sürdürür ve hastalık
oluşturmak için uygun koşulların oluşmasını bekler. Konukçusuna yaralardan ve doğal
açıklıklardan giriş yapan bu bakteriler, pektolitik enzimleri sayesinde hücrelerdeki orta lamel
ve hücre duvarındaki pektik maddeleri parçalayarak hücreler arası bağlantıların kopması ve
protoplast suyunun hücre dışına çıkması ile sulu ve yumuşak çürüklüklere neden olurlar.
Bu grup bakterilerin optimum gelişme sıcaklığı 23-270C, maksimum 36-420C ve minimum
00C’dir.
Pectobacterium atrosepticum serin iklim koşullarında tarlada karabacak belirtilerine ve
yumruda yumuşak çürüklüğe yol açar.
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum ılıman iklim koşullarında yumru ve gövde
çürüklüğüne neden olur.
Pectobacterium wasabiae yumuşak çürüklük oluşturur.
Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense tropikal ve subtropikal bölgelerde yumuşak
çürüklük ve karabacak belirtilerini oluşturur.
Hastalık etmeni bakteriler toprakta, sulama suyunda, toprağa karışmış yumru ve bitki
parçaları ile enfekteli yumrularda kışı geçirirler. Ancak, P. atrosepticum toprakta hastalıklı
bitki artıkları olmadıkça bir yıldan fazla yaşayamaz.
Primer enfeksiyonlarda bulaşık yumrular en önemli rolü oynar. Enfekteli yumruların 10150C’lik soğuk ve ıslak topraklara dikilmesi ve bitkinin çıkışından sonra 200C üzerindeki
sıcaklıklar çıkış sonrası oluşan karabacak belirtisini teşvik eder.
Yağmurlama sulamanın yapıldığı yerlerde gövde çürüklüğü daha fazla görülebilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAŞAYIŞI
Hastalık etmeni bakteriler karabacak, gövde çürüklüğü ve yumru çürüklüğü belirtilerine
neden olur.
Karabacak (dip yanıklığı): Hastalık enfekteli yumrunun tarlaya dikilmesi ile başlar. Toprağa
dikilen enfekteli yumrular çoğunlukla bitkinin çıkışından önce çürüyebilir veya çok zayıf
bitkilerin gelişimine neden olur. Hasta bitkilerin yapraklarında yukarıya doğru kıvrılma,
sararma, solgunluk ve bazı durumlarda ölüm gözlenir (Şekil 1). Karabacak belirtisi genellikle
bitki çıkışından sonra kendini belli eder. Hasta bitkilerin gövdesinin hemen toprak üstündeki
kısmında siyahlaşma ve yumuşama görülür (Şekil 2). Bazı durumlarda siyahlaşma gövdenin
üst kısımlarına kadar ulaşır (Şekil 3). Ana gövdedeki siyahlaşma ve çürüme stolonlara ve yeni
oluşan yavru yumrulara doğru yayılır. Ağır enfekteli yumrulardan çıkan bitkilerde yan
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köklerin hiç oluşmadığı gözlenir (Şekil 4). Enfekteli gövdenin rengi, ılıman yörelerde siyah,
daha sıcak bölgelerde ise açık kahverengidir. Enfekteli bitkiler çekildiğinde toprak
seviyesinden kopar.
Gövde çürüklüğü: Hasta gövdenin üzerinde düzensiz kahverengi-siyah lekeler meydana
gelir. Zamanla genişleyerek yumuşak çürüklüğe dönüşen lekeler bitkinin solmasına ve
ölümüne neden olur.

EM

Yumru çürüklüğü: Enfekteli yumruların dokularında başlangıçta krem-beyaz renkte ve sulu
bir çürüme gözlenir (Şekil 5). Zamanla yumruda hasta ve sağlam doku arasında siyah sınır
oluşur ve diğer saprofit bakterilerin gelişmesi nedeniyle renk hızla değişir (Şekil 6). Böyle
yumrularda hızlı ve kokulu bir çürüme gözlenir.

Şekil 2. Gövdenin hemen toprak üstündeki
kısmında siyahlaşma ve yumuşama
şeklinde “Karabacak” belirtisi
(A. Karahan).

TA

G

Şekil 1. Yumuşak çürüklük hastalığı
nedeniyle oluşan yapraklarda yukarıya doğru
kıvrılma, sararma ve solgunluk belirtileri
(A. Karahan).

Şekil 3. Gövdenin üst kısımlarına ulaşan Şekil 4. Ağır enfekteli yumrulardan çıkan
siyahlaşma ve yumuşama şeklinde karabacak yan kökleri oluşmamış ve gövdesi
belirtisi (A. Karahan).
siyahlaşmış bitkiler (A. Karahan).
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Şekil 5. Enfeksiyonun ilk dönemlerinde Şekil 6. İlerleyen enfeksiyon nedeniyle
görülen krem-beyaz renkte ve sulu çürüme yumruda hasta ve sağlam doku arasında
(A. Karahan).
oluşan siyah renk değişikliği (A. Karahan).

Hastalık yumru çürüklüğüne, az sayıda yumru oluşumuna ve bitki ölümüne neden olduğundan
ciddi ürün kayıpları oluşturur. Ayrıca enfekteli yumruların yeterince olgunlaşmamış,
yaralanmış ve diğer hastalık etmenleriyle bulaşık yumrularla birlikte havalandırmanın iyi
olmadığı yerlerde depolanması durumunda yeni yumru bulaşmaları olur ve ürün kaybı artar.
Ülkemizde patates üretimi yapılan yerlerde bu hastalık görülür.
3. KONUKÇULARI

G

P. carotovorum subsp. carotovorum geniş konukçu dizisine sahiptir. Genellikle sebzelerde ve
bazı tek yıllık süs bitkilerinde zararlı olur. Patates dışındaki konukçuları havuç, turp, soğan,
sümbül, zambak, kabak, hıyar, patlıcan, domates, biber, lahana, marul ve ıspanaktır.
P. atrosepticum’un en önemli konukçusu patatestir. Bunun yanında lahana ve karnabahar da
konukçusudur.

TA

P. wasabiae’nin konukçuları arasında patatesin yanı sıra şekerpancarı ve kuşkonmaz da
bulunur.
P. carotovorum subsp. brasiliense ise patatesle birlikte biber ve yabani havucu da
hastalandırır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalık yumru ile taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından tohumluk
alınmamalı, hastalıktan ari, sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
- Ağır topraklarda derin dikimden kaçınılmalıdır.
- Toprakaltı zararlıları ile mücadele edilerek yumrularda yara açılması önlenmelidir.
- Patates yumruları kesilmeden dikilmelidir.
- Hastalıklı bitki artıkları yumruları ile birlikte üretim alanından uzaklaştırılmalı ve imha
edilmelidir.
- Bulaşık topraklarda konukçu bitkilerin dışındaki bitkilerle (hububat, mısır vs) 3-4 yıllık
ekim nöbeti uygulanmalıdır.
- Patates yumruları kabuğu kalınlaştıktan sonra hasat edilmelidir.
- Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
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G

EM

- Aşırı azotlu gübreleme yapılmamalıdır.
- Dikim ve hasat sırasında yumruların yaralanmasından kaçınılmalıdır.
- Yumrulardaki ıslaklık depolarda yumru çürüklüğünü arttırdığından nemli ve yağışlı
havalarda hasat yapılmamalıdır.
- Yumru depolanırken mümkün olduğunca topraktan arındırılmalıdır.
- Hasattan sonra tohumluk patateslerin ayırma ve boylamasında kullanılan makineler
dezenfektanlarla sık sık temizlenmelidir.
- Depolar sık sık kontrol edilerek hasta yumrular ayıklanmalı ve uzaklaştırılmalıdır.
- Depolarda karbondioksit birikiminin engellenmesi için iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.
4.2.Kimyasal Mücadele
Etkin ve ekonomik bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
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PATATES GÜMÜŞİ LEKESİ
Helminthosporium solani Durieu and Montagne

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Helminthosporium solani’nin miselleri bölmeli, başlangıçta renksiz olup yaşlandıkça yeşilden
kahverengine dönüşür. Konidioforlar dallanmamış ve bölmelidir, konidiler konidioforların
üzerinde sarmal şekilde, kalın duvarlı, 2-8 hücreye sahip ve koyu kahverengi veya siyah,
silindirik, dip kısmı yuvarlak uçta sivri uçludur.
İlk enfeksiyon kaynağı genellikle enfekteli tohumluk yumrulardır. Yeni oluşan yumruların
gelişmesi sırasında enfekteli ana yumruya teması veya yumruların bulaşık toprağa dikilmesi
durumunda hastalık yumrulara geçer. Yumru yüzeyinde gelişen konidiler yağmur veya
sulama suyu yardımı ile hastalıksız yumrulara bulaşır ve çimlenerek yumruları enfekte eder,
bu şekilde sekonder enfeksiyonlar meydana gelir. Enfeksiyon yumru kabuğunda (periderm)
veya lentisellerde olabilir. Sıcak şartlar ve nem koşullarında gümüşi leke hızla yayılır ancak
hastalık yumru çürüklüğü yapmaz. Fungus toprakta kısa ömürlüdür. Hastalık depoda yüksek
nisbi nem (>%90) ve sıcaklıkta (>4°C) gelişmeye devam eder ve asıl zararını yüksek nemli
depo koşullarında yapar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Gümüşi leke sadece yumruda yaygın olarak görülen bir kabuk hastalığıdır. Hastalık yeşil
aksamda herhangi bir belirti vermez. Tarlada genellikle erkenci çeşitler geç olgunlaşan patates
çeşitlerinden daha fazla etkilenirler.

TA

Hastalık yumru kabuğu üzerinde küçük, düzensiz, yuvarlak lekeler şeklinde ortaya çıkar,
zamanla lekeler genişleyerek birleşir ve yumru yüzeyinde yamalar şeklinde görülür. Bu
yamalar yumru üzerinde çok geniş bir alana yayılabilir. Lekeler yeni hasat edilen yumrular
üzerinde açık renklidir ve dikkat edilmezse fark edilmeyebilir. Özellikle açık renkli kabuklu
yumrularda lekeler kırmızı kabuk renkli yumrulara göre daha az belirgin görülür ancak
ıslatıldığı zaman yumru üzerindeki gri parlak yamalar halinde kolaylıkla görülebilir (Şekil 1).

Şekil 1. Patates gümüşi lekenin sarı (solda) ve kırmızı kabuklu (sağda) patateslerde leke ve yamalar
halinde belirtisi (E. Çakır).
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Şekil 2. Yumru üzerindeki lekelerde siyah, isli görünüm (solda), yumruda buruşma başlaması
(sağda) (E. Çakır).

Yumru üzerindeki belirtiler hasatta görülür fakat hastalığın gelişmesi asıl depoda olur ve
depoda ciddi zarara neden olur. Patateslerin nakli ve depolama esnasında yüksek sıcaklık ve
nem koşullarında lekeler üzerinde gelişen sporlar nedeniyle lekelerin rengi koyulaşmaya
başlar, bol miktarda siyah renkli sporlanma nedeniyle yumrular siyah, isli bir görünüm alır.
Depoda yeni oluşan lezyonlardaki sporlanma eski lezyonlardan çok daha fazla olup tüm
depoya hızla yayılır. Hastalıktan etkilenen yumrulardaki aşırı nem kaybı nedeniyle
yumrularda buruşma, büzülme ve sonuçta ağırlık kaybı görülür (Şekil 2). Bu tip yumrular iyi
çimlenemezler. Yumruların kalite ve pazar değeri düşer.
Hastalık, ülkemizdeki patates üretim alanlarında görülmektedir.
3. KONUKÇULARI
4. MÜCADELESİ

G

Hastalık etmeninin tek konukçusu patatestir.
4.1. Kültürel Önlemler

- Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.

- Dikimi yapılacak yumrular gözle kontrol edilmeli, belirti görülen yumrular tohumluk
olarak kullanılmamalıdır.

TA

- Hastalığın görüldüğü tarlalarda en az iki yıl süreyle münavebe yapılmalıdır.
- Kendi gelen bitkiler yok edilmelidir.

- Depolardaki toprak ve bitki artıkları iyice temizlenmeli ve etmenin çoğalmasını sağlayacak
ortamların oluşmamasına dikkat edilmelidir.
- Depo sıcaklığının 4°C, nispi nemin ise %90’ın altında olmasına dikkat edilmelidir.

- Hasat sırasında yumruların yaralanmasından kaçınılmalıdır. Enfeksiyon riskini azaltmak
için yumrular iyice kurutulduktan sonra depoya alınmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele

Bu hastalığa karşı ülkemizde kimyasal mücadele tavsiyesi bulunmamaktadır.
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PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann&Kotthoff) Davis et al.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus Gram-pozitif, hareketsiz ve 0.4-0.6 x 0.8-1.2
µm boyutlarında bir bakteridir. Hastalık etmeninin optimum gelişme sıcaklığı 210C’dir.
Etmen yumru kaynaklıdır. Tohumluk yumruların, özellikle kesilerek dikiminin yapılması
hastalığın yayılmasında önemli bir etkendir. Enfekteli bir yumrunun kesilmesinde kullanılan
bıçak ile sağlıklı yumrular kesilirse, 20-30 kadar yumru kolaylıkla bulaşabilmektedir. Etmen
kışın toprakta canlılığını devam ettirememektedir. Ancak hastalıklı patates sapları ve enfekteli
yumrularda kışlayabilmektedir. Ayrıca düşük nispi nem ve serin koşullarda depo duvarları,
patates çuvalları ve nakliyede kullanılan araçlar üzerinde 5 yıla kadar canlılığını devam
ettirebilmektedir. Hastalıklı patates yumruları dikildikten sonra bakteri hızla çoğalmaya
başlamakta ve iletim demetleri yoluyla gövde ve yaprak saplarına geçmektedir. Bazen
dikimden 8 hafta sonra köklere ve olgunlaşmış yumrulara kadar ilerlediği görülmektedir.
Patateste halka çürüklük hastalığının yayılmasında belirti gösteren kadar göstermeyen
yumrular da (latent enfeksiyonlar) çok önemlidir. Latent olarak enfekteli patateslerin bir
bölgeden diğerine ya da bir ülkeden diğerine nakliyle hastalık yayılmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Halka çürüklüğü hastalığının yeşil aksam belirtileri patatesin çeşidine, çevre koşullarına ve
diğer hastalık etmenleri tarafından oluşturulan enfeksiyonlara bağlı olarak değişebilmektedir.
Belirtiler kuru topraklarda ve 24-320C’lik hava sıcaklıklarında daha hızlı gelişir, ancak 32
0
C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yeşil aksamda belirti oluşumu yavaşlar. Yeşil aksamda
belirtiler çoğunlukla ortaya çıkmaz ya da Patateste erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani),
Patates mildiyösü (Phytophthora infestans), Patateste kahverengi çürüklük (Ralstonia
solanacearum), Solgunluk (Verticillium albo-atrum) ve Kök boğazı nekrozu (Rhizoctonia
solani) hastalıklarının belirtileri, kuraklık zararı veya mevsim sonlarında ortaya çıktığı için
bitkideki yaşlanma belirtileri ile karıştırılabilmektedir. Bu nedenle tarla kontrollerinde
belirtiler kolaylıkla gözden kaçabilmektedir.
Hastalık belirtileri genellikle vejetasyon döneminin sonlarında hafif solgunluk şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Solgunluğun ilk belirtileri en alttaki yapraklarda başlar, bu solgunluk ya bitkinin
tamamında ya da sapın sadece bir tarafında görülmektedir. Yaprakların kenarları içe ve yukarı
doğru kıvrılır. Yapraklarda önce donuk açık yeşil renk, sonra grimsi yeşil rastgele bir
beneklenme, damarlar arasında sararma ve son olarak kahverengi nekrotik alanlar oluşur
(Şekil 1). Enfekteli saplar enine kesildiklerinde, iletim dokusunda renk değişikliği belirgin
değildir.
Yumru enfeksiyonu stolonlar yoluyla olmaktadır. Yetiştirme mevsiminin sonuna doğru,
bakteriler stolonlar yoluyla yeni yumrulara yerleşir ve ilk belirtiler oluşmaya başlar. Enfekteli
yumrular, yumrunun sapa bağlandığı yerden (heel-end) enine kesildikleri zaman, stolona
yakın yerlerindeki iletim demeti dokusunda şeffaf (cam gibi), krem-sarı renkli çizgi şeklinde
ilk belirtiler görülebilir (Şekil 2). Yumrular hasat edildikten sonra hastalık depoda gelişmeye
devam eder. İlerlemiş enfeksiyonlarda ise renk sarımsı açık kahverengine döner (Şekil 3). Son
aşamada yumrularda, iletim demeti ve renk değiştiren bölge yumuşar, iletim demeti boyunca
boşluklar ve koyu kahverengi, siyah nekrozlar oluşur (Şekil 4). Bu hastalığın bir özelliği
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olarak yumrular sıkıldıklarında iletim demetinin dışındaki doku kolaylıkla iç dokudan ayrılır
ve parçalanan dokuyla birlikte krem rengi, peynir gibi kokusuz bakteriyel akıntı ortaya çıkar
(Şekil 5). Hastalık ilerledikçe yumrunun dışında da belirtiler görülür; bunlar gözlerin
etrafında kırmızımsı kahverengi lekeler şeklindedir. Yumru kabuğunda sık sık yıldız
biçiminde çatlaklar oluşur (Şekil 6).

EM

Hafif şiddetteki enfeksiyonlarda, yumrularda belirti görülmez, bu durumdaki latent
enfeksiyonları tespit etmek ise ancak laboratuvar analizleri ile mümkündür. Bu hastalığın
yumru belirtileri Ralstonia solanacearum (Patates kahverengi çürüklük hastalığı) tarafından
oluşturulan belirtilerle karıştırılabilir. Halka çürüklüğü hastalığının yumru belirtileri sekonder
etmenler tarafından oluşturulan enfeksiyonlar nedeniyle maskelenebilir. Latent enfekteli
yumrular 100C’yi aşan depo koşullarında tutulursa, bakterinin çoğalması için uygun koşullar
oluştuğundan yumru belirtileri hızla ilerler ve önemli ürün kayıpları oluşabilir.

G

Etmen önemli bir karantina organizmasıdır. Ülkemizde sınırlı dağılım göstermekte olup tespit
edildiği alanlarda eradike edilmektedir.

TA

Şekil 1. Yeşil aksamda solgunluk, yaprak Şekil 2. İletim demetlerinde şeffaf, sarı
kenarlarında kıvrılma, damarlar arasına sararma renkli görülen belirti.
ve nekrozlar.

Şekil 3. İletim demetlerindeki sarımsı açık Şekil 4. İletim demetlerinde ilerlemiş
kahverengi renk değişikliği.
enfeksiyon nedeniyle oluşan boşluklar ve
koyu kahverengi, siyah nekrozlar.
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Şekil 5. Krem rengi, peynir gibi, kokusuz Şekil 6.
çatlaklar.
bakteriyel akıntı.

3. KONUKÇULARI
Patates en önemli konukçusudur.

Yumru

kabuğunda

oluşan

Şekerpancarı tohumu ve bitkisinde doğal olarak belirti vermeden de bulunabilmektedir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Karantina Önlemleri

G

Bu hastalığın yeri ve yayılış alanlarının tespiti, mücadelesi ve yayılmasının engellenmesine
ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından 24.09.2011 tarih, 28064 sayı ile Resmi Gazete’de
“Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır.
Hastalığın bulaştığı alanlarda bu yönetmelik esaslarına göre tedbirler alınır.
4.2. Kültürel Önlemler

- Hastalıktan ari, sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
- Patates yumruları kesilmeden dikilmelidir.

TA

- Bulaşık tarlalarda hasat sonrası tüm bitki artıkları yok edilmeli ve konukçusu olmayan
bitkilerle 3 yıl süreyle münavebe yapılmalıdır.
- Patates depolarının tüm zemini ve duvarları %10’luk sodyum hipoklorit ile dezenfekte
edilmelidir.
- Dikim, hasat, nakliye ve depolama esnasında kullanılan alet - ekipman ve malzemeler
topraklarından temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
- Bulaşık çuvallar yakılarak imha edilmelidir.

4.3. Kimyasal Mücadele

Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
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PATATES İĞ YUMRU VİROİDİ
Potato spindle tuber pospiviroid (PSTVd)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Patates iğ yumru viroidi (Potato spindle tuber pospiviroid, PSTVd), protein kılıfı olmayan,
küçük, daire şeklinde RNA yapısına sahip bir hastalık etmenidir.

EM

PSTVd, bitkiler arasındaki fiziksel temas, bulaşık budama veya kesim aletlerinin kullanımı
sonucunda, kolaylıkla taşınmakta ve yayılmaktadır. Özellikle patates bitkisinde PSTVd’nin
taşınmasında en önemli yol, bulaşık yumrulardır. Polen ve gerçek tohumla da taşınan etmen,
tohumdaki enfeksiyon yapabilme özelliğini uzun bir süre korur. PSTVd’nin patates ve
domates tohumlarıyla taşınması etmenin mevcut ırkına ve konukçu çeşidine göre
değişmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Domateste meydana gelen belirtiler:

TA

G

PSTVd’nin domateste meydana getirdiği belirtiler viroidin ırkına, konukçunun çeşidine ve
çevre koşullarına göre değişmektedir. Etmenin zayıf ırklarının genellikle belirgin bir belirtiye
neden olmaması, bazen azot eksikliği ve kök hastalığına benzer belirtiler oluşturması nedeni
ile hastalığın domates bitkisindeki teşhisi bazen zor olabilmektedir. Hassas çeşitler üzerinde
yüksek virülensliğe sahip ırkların oluşturduğu belirtiler bazen makroskobik olarak tespit
edilebilmekle birlikte, çoğu zaman bu hastalığın teşhisi için laboratuvar analizi
gerekmektedir. Olgun domates bitkileri PSTVd’nin şiddetli ırkı ile enfekte olduğunda;
yaprakçıklarda morumsu renklenme ve sararma (Şekil 1), boğum aralarında kısalma,
yaprakların aşağıya doğru kıvrılması, kalınlaşma, yapraklarda şekil bozukluğu (Şekil 2, 3, 4),
yaprak orta damarlarında ve gövdede nekrozlaşma, gevrekleşme meydana gelmektedir.
Sürgün gelişiminde zayıflama, çiçeklerde dökülme, meyvelerde koyu yeşil renkte gelişim ve
bitkide cüceleşme şeklinde belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Şekil 2. PSTVd’nin domateste oluşturduğu
şekil bozukluğu (http://www.ages.at)

Şekil 1. PSTVd’nin domateste
oluşturduğu zarar
(https://www.apsnet.org)
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Şekil 3. PSTVd’nin domateste
oluşturduğu şekil bozukluğu
(Fotoğraf: H.M. Sipahioğlu)

Şekil 4. PSTVd’nin domateste
oluşturduğu şekil bozukluğu
(Fotoğraf: Ü.Güner)

Patateste meydana gelen belirtiler:

TA

G

Patateste olduğu gibi domatesteki belirtiler de viroidin ırkına, patates çeşidine ve çevre
koşullarına göre değişmektedir. Küçük yapraklar kırışmış görünümde olup, yapraklarda
aşağıya doğru kıvrılma (epinasti) ve boğum aralarında kısalma oluşmaktadır. Patates
yapraklarında cılızlaşma, dikleşme ve sıklıkla normalden koyu yeşil görünüm meydana
gelmektedir (Şekil 5). Enfekteli patates yumrularında genellikle boyuna yani iğ ve/veya halter
şeklinde uzama ve şekil bozukluğu oluşmaktadır (Şekil 6). Yumru üzerinde çatlaklar ve
normalden daha derin gözler de meydana gelmektedir. Daha şiddetli zarar gören yumrularda
ise; şişlik ve kabarıklık şeklinde belirtiler de gözlenebilmektedir. Enfeksiyonun ilerleyen
dönemlerinde patates bitkisinin boyunda kısalma ve bitki gelişiminde anormallik meydana
gelmektedir.

Şekil 5. PSTVd’nin patateste
neden olduğu gelişme geriliği
ve dikine büyüme
(https://www.apsnet.org)

Şekil 6. PSTVd’nin yumrularda
neden olduğu iğ şeklinde uzama

PSTVd önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Etmenin zayıf ve şiddetli ırkları mevcut
olup, şiddetli ırkları, hassas çeşitler üzerinde yumru büyüklüğü ve sayısında azalma ile
birlikte yumru kalitesinin de bozulmasından dolayı %40’a varan verim kayıplarına sebep
olabilmektedir. Hastalıktan kaynaklanan kayıplar çeşide, viroidin ırkına, çevre ve iklim
koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Özellikle kurak koşullarda hastalık daha da
şiddetlenmektedir.
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Etmen ülkemizde karantinaya tabi olup toleransı sıfırdır. Patates tarımının yapıldığı bazı
alanlarda varlığı bildirilmiştir
3. KONUKÇULARI
Etmenin ana konukçuları, patates (Solanum tuberosum) ve domates (Solanum lycopersicum)
tir. Ayrıca avokado (Persea americana), pepino (Solanum muricatum), patlıcan (Solanum
melongena), altın çilek (Physalis peruviana), Brugmansia suaveolens, Solanum jasminoides,
Streptosolen jamesonii ‘Yellow’ bitkileri de konukçuları arasındadır.
4.1. Kültürel Önlemler

EM

4. MÜCADELESİ
1. Etmenden ari, sertifikalı üretim materyali kullanılmalıdır.

2. Patates ve domates bitkilerinin yetiştirildiği alanların çevresinde özellikle Solanaceae
familyasına ait süs bitkilerinin olmamasına dikkat edilmelidir.
3. Viroid ile enfekteli olduğu bilinen patates bitkileri, yumruları, domates bitkileri ve
yabancı otlar da dahil olmak üzere konukçusu olan diğer tüm bitkiler sökülüp
yakılarak imha edilmelidir.
4. Hastalık etmenine karşı alınabilecek en önemli kültürel önlem sanitasyon
uygulamasıdır;
- Bakım işlemlerinde kullanılan alet ve ekipman, %2’lik sodyum hipokloritle
mutlaka dezenfekte edilmelidir.

G

- Tohumluk üretim alanlarında çalışan ve her türlü bakım işlemlerini yapan kişiler,
çalışma esnasında mutlaka tek kullanımlık eldiven, tulum ve galoş kullanmalı ve
bunlar sık sık değiştirilmelidir.
- Tarlada ve serada yapılacak olan her türlü bakım işlemlerinden önce ve sonra
çalışan kişiler, ellerini deterjanlı su ile yıkamalıdır.
5. Üretim alanlarına hayvan girişi yasaklanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

TA

Etmene karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
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PATATES KÖKBOĞAZI NEKROZU VE SİYAH SİĞİL
Rhizoctonia solani Kühn.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
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Hastalık etmeni fungus, bölmeli düzgün, dik dallanan miselli, eşeyli devresinde nadiren
basidiospor oluşturan hem tohum hem de toprak kökenlidir. Tohumluk yumru üzerinde
sklerot ve misel olarak, toprakta ise çürümüş bitki kalıntılarında misel veya serbest halde
sklerot olarak yaşar. Fungusun hifleri arasında anastomosis denilen birleşmeler meydana gelir
ve kendi içinde 13 anastomosis grubuna (AG.) ayrılır. Bu anastamosis grupları içinde AG 3,
AG 4, AG 5 ve AG 8 patates bitkisinde yüksek veya orta derecede hastalık oluşturur. Grubun
diğer üyeleri ise patates bitkisinde ya küçük çapta yaralanmalara neden olurlar ya da bitkide
herhangi bir belirti meydana getirmezler. AG 3 aynı zamanda patates yumrularında sklerot
oluşturur. Fungus, patates bitkisinde nemli ve serin koşullarda özellikle 10–15°C sıcaklıklarda
daha fazla etkili olmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Etmen, bitkinin kök, kök boğazı ve stolonlarda kahverengi-siyah çökük yaralara neden
olmaktadır (Şekil 1, Şekil 2). Yine yumruların yüzeyinde siyah renkli 1-10 mm çapında
sklerotlar oluşmaktadır (Şekil 3). Sklerot oluşumu bitkilerin ölmeye başladığı yetiştirme
sezonunun geç dönemlerinde özellikle serin ve nemli koşullarda gerçekleşir. Yumruların uzun
süre toprakta kalması sklerotların sayısının artmasına ve daha fazla gelişmesine neden olur.
Serin iklim koşullarında ağır ve bulaşık topraklarda yumrularda çatlamalar ve şekil
bozuklukları meydana gelebilir (Şekil 4). Hastalık, çıkış öncesi toprak altında filizlenen
yumruları etkileyerek çıkışların gecikmesine veya olmamasına; bitki gelişim dönemlerinde ise
bitkinin çalılaşması ve yatmasına neden olmaktadır. Bazı durumlarda dalların ve yaprak
saplarının koltuklarında havai yumru oluşumuna ve hasatta gecikmelere neden olmaktadır

TA

Patates yumruları üzerinde bulunan fungusun sklerotları, hastalığın yayılmasında önemli bir
faktördür. Bulaşık yumruların tohumluk olarak kullanılmasıyla hastalığın yayılması daha
kolay olmaktadır.
Ülkemizde patates yetiştirilen alanların çoğu bu hastalıkla bulaşık durumundadır.

Şekil 1. Kökboğazında meydana gelen Şekil 2. Kökboğazı ve
çökük nekrozlar
meydana gelen nekrozlar

278

stolonlarda

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Şekil 3.Yumru
sklerotlar

yüzeyinde

3. KONUKÇULARI

EM

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

oluşan Şekil 4.Yumruda meydana gelen çatlama
ve şekil bozuklukları

Bazı AG strainleri patates bitkisine özelleşmiştir. Bununla birlikte diğer strainler birçok
bitkide hastalık oluşturmaktadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Fungusun sklerotlarıyla bulaşık olmayan temiz tohumluk kullanılmalı,

G

- Sklerotların oluşumunu ve gelişimini önlemek için geç hasattan kaçınılmalı,
- Graminae familyasına ait bitkilerle en az üç yıllık ekim nöbeti uygulanmalı,
- Çıkışı erken sağlamak için tohumluk yumrular filizlendirilip, en fazla 5 cm derinliğe
dikilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

İlaçlama, dikim öncesi tohumluklara uygulanır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Sırt pulverizatörü, döner diskli tohumluk ilaçlama aleti, döner bidon sistemli aletler ve patates
tohumluk ilaçlaması için geliştirilen aletler kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

Daldırma, sisleme, ve püskürtme şeklinde yapılmalıdır.
Püskürtme yönteminde, uygun dozda hazırlanan ilaçlı karışım sırt pulverizatörü ile temiz bir
örtü veya sert bir zemin üzerine serilen tohumluklara püskürtülür. Yumruların her tarafının
ilaçla kaplanması için karıştırılması gerekmektedir.
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PATATESTE KURU ÇÜRÜKLÜK
Fusarium spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Bu hastalığa değişik Fusarium türleri (F. equiseti, F. coeruleum, F. culmorum, F. oxysporum,
F.sambucinum, F.solani, F. sulphureum) neden olmaktadır. Toprakta yaşayan Fusarium spp,
makrokonidi, mikrokonidi ve klamidospor oluştururlar. Bölmeli miselli, tek hücreli
mikrokonidilere, çok hücreli makrokonidilere ve dayanıklı klamidosporlara sahiptir. Yumruda
kuru çürüklük yapan Fusarium spp. genel olarak yumruda ve toprakta çürümüş bitki
artıklarında spor veya miselyum halinde çok uzun süre canlılığını sürdürür.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA
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Yumruda, koyu renkli çökük yüzeysel lekeler şeklinde başlar (Şekil 1). Yumru etinde açık
kahverengiden, siyaha kadar değişen renklerde nekrotik alanlar şeklinde görülür (Şekil 2).
Çürüklük ilerledikçe yumru içinde boşluklar oluşur. Yumru yüzeyi buruşur (Şekil 3) ve
fungusun gelişme organları ipliksi şekildedir. Yumru içinde oluşan boşluklarda ve enfekteli
alanlar üzerinde sarı, beyaz, mor veya pembe renkli fungal yapı gözle görülebilir (Şekil 4).
Enfekteli yumrularda kuru çürüklüklere neden olur. Nemli ortamda yumuşak çürüklük
bakterileri tarafından meydana getirilen sekonder enfeksiyonlarda gelişebilir. Uzun
depolanma süresi sonunda hastalık ilerledikçe yumruda tamamen çürüme, buruşma ve
mumyalaşma görülür. Enfeksiyon için optimum sıcaklıklar 10-20oC arasındadır, Fusarium
spp.’nin çoğu bu sıcaklıklarda yüksek nem ile birlikte hızla gelişirler.

Şekil 1. Yumruda koyu renkli çökük yüzeysel Şekil 2. Yumru etinde kahverengi nekrotik
alanlar
lekeler
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Şekil 3.Yumruda Fusarium spp.’nin neden Şekil 4. Yumruda oluşan boşluk ve üzerinde
olduğu çürüklük ve buruşma belirtisi
gelişen fungus (©M. Putnam, Oregon State Uni.)
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Hastalık depolarda görülür. Hasat esnasında yumru yaralanmadıkça genellikle hastalık
görülmez. Hasatta oluşan yaralar ya da ezilmeler yumru yüzeyindeki toprakta bulunan
fungusun yumruya girmesini sağlar. Kuru çürüklük çoğunlukla bir depo hastalığıdır, diğer
etmenlerin ve yumuşak çürüklük bakterilerinin enfeksiyonu için de uygun ortam sağlar.
Depolanma süresi ve koşullarına (sıcaklık, nem, havalandırma, v.s.) bağlı olarak çürüme
gittikçe ilerler ve sağlam yumrulara da bulaşarak, hastalıklı yumruların sayıları artar.
Ülkemizde depolama koşullarının iyi olmadığı yerlerde görülebilir.
3. KONUKÇULARI
Başlıca konukçusu patatestir.

TA

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Yaralı yumrular depoya konulmamalı ve tohumluk olarak dikilmemelidir.
- Yumrular yaralanmalara karşı daha duyarlı olduğu için, 7oC’nin altındaki sıcaklıklarda
hasat yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Hasatta yaralanmadan dolayı meydana gelebilecek bulaşmayı önlemek ve hasat sonrası
kabuğun pişkinleşip yaraların iyileşmesi için iki hafta 13-18ºC'de havadar bir yerde
yumrular bekletilmelidir.
- Depolarda havalandırma ve hava sirkülasyonu iyi yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
Hastalıkla kimyasal mücadele yumru ilaçlaması şeklinde yapılır.
4.2.1. İlaçlama zamanı
Depolamadan önce uygulama yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılan alet ve makineler
İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), sırt
atomizörü veya ilaçlamada tavsiye edilen ilaçlama tekniğe uygun alet ve ekipman kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama yumruları tamamen kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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PATATES TOZLU UYUZU
Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. f.sp. subterranea Toml.

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Etmen fungus benzeri bir organizma olup konukçu üzerinde gelişerek çoğalan bir obligat
parazittir. Konukçu ile bir araya geldiğinde konukçunun kök salgıları etkisiyle topraktaki
dinlenme sporlarından zoosporlar serbest bırakılır. Toprakta su ile birkaç cm hareket
edebilirler ve konukçu köklerine ulaşırlar. Zoosporlar genellikle 15°C’de 48 saat hareketli
kalabilirler. Dikimden yaklaşık olarak iki hafta sonra kökteki emici tüyleri ve kök epidermal
hücrelerini enfekte ederek yeni enfeksiyonları yapacak sekonder zoosporları oluştururlar.
Bitkinin gelişmesiyle birlikte stolon, yeni gelişen kökler ve yumruyu da enfekte ederler; bu
kısımlarda enfekteli hücrelerin anormal gelişimi ile spor toplarının tozlu kütlesi ile dolu
lezyon ve yaraların meydana gelmesine neden olur. Hastalığın gelişiminde, toprağın asitli
veya alkali olmasından çok serin ve ıslak olması önemlidir. Yüksek nem koşulları altında
yumruda enfeksiyon ve tozlu yapının gelişimi için optimum sıcaklık 12°C civarındadır.

G

Yumruda enfekte edilen kısımlar içerisinde dinlenme sporlarının bulunduğu spor toplarını
oluşturur. Spor topları yüzlerce sporun bir araya gelmesiyle oluşmuş yapılar olup, spor duvarı
petek benzeri görünüme sahip, kahverengi veya sarı kahverengidir. Hastalıklı bitki dokusunun
çürümesiyle toprağa karışmaktadır. Toprakta ayrışarak her biri dinlenme sporu haline
dönüşmekte, enfeksiyon için uygun olmayan kurak şartlarda çok uzun yıllar (en az 5 yıl) canlı
olarak kalabilmektedirler. Hastalık etmeni toprak ve yumru kökenlidir. Bulaşık yumruların
hayvan yemi olarak kullanılması durumunda da hayvanların sindirim sisteminde canlı kalır ve
hayvan gübresi ile yayılır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Asıl enfeksiyon patates bitkisinin toprak altı kısımlarında yumru, stolon ve köklerde görülür.
Hastalık yeşil aksamda genellikle belirti vermemekle birlikte ağır enfeksiyonlarda bitkide
solgunluğa neden olabilir.
Enfeksiyon başlangıcı kökler üzerindeki tüylerde meydana gelir ancak bu aşamada çıplak
gözle ayırt edilemez; enfeksiyonun ilerlemesi ile birlikte püstül olarak görülebilir ve 1-2 hafta
içerisinde 2-10 mm boyutunda urlar meydana gelir (Şekil 1). Başlangıçta küçük, düzensiz,
beyaz renkli küçük siğiller şeklinde görülen bu urlar stolonda da oluşur. Köklerdeki urlar
patates siğil hastalığında oluşan siğiller ile karıştırılabilir ancak patates siğil hastalığında
köklerde ur oluşumu yoktur, bu yönüyle tozlu uyuzdan ayırt edilir. Köklerde oluşan urların
içeriği kahverengi toza dönüşerek parçalanır. Köklerde şiddetli enfeksiyon olursa bitkide
solgunluk ve pörsüme oluşur.
Yumruda üzerinde gelişme çatlakları, lentiseller bazen de sürgün gözlerinde başlangıçta çok
küçük, kabarık sivilce (0.5-2 mm) şeklinde görülür, olgunlaşma ile birlikte konukçu kabuğu
parçalanır ve siğil benzeri şişkin yaralar gelişir (Şekil 2). Başlangıçta açık renkli olan yaralar
zamanla koyulaşır; derine inmeyen çöküntü içerisinde kahverengi, 2-10 mm çapında spor
toplarının bulunduğu, düzensiz şekilli çoğunlukla yuvarlak bir toz yığını şeklinde lezyonlar
meydana getirir. Lezyonların etrafı genellikle patlayarak yırtılan (çoğunlukla yıldız şeklinde)
kabuk dokusu ile çevrilidir ve içi beyazımsı kahverengi tozla doludur (Şekil 3). Bazı
yumrularda bu siğillerin bir kaçı birleşerek yumru üzerinde 1 cm derine kadar inebilen yaralar
oluşturabilir. Çok ıslak toprakta lezyonlar derin ve geniş siğiller şeklinde büyürler. Yumru içi
genellikle sağlamdır ancak başka hastalık etmenleri bu açık yaralardan girerek çürüklük
yapabilirler.
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Şekil 1. Spongospora subterranea f.sp. Şekil 2.Yumru kabuğunda siğil benzeri şişkin
subterranea’nın köklerdeki ur oluşumu (E.R. yaralar (E. Çakır).
French).

G

Şekil 3.Yumruda tozlu lezyonlar (S. Yücel) ve parçalanan kabuk dokusu (E. Çakır).

TA

Tozlu uyuz hastalığı yumru belirtileri, bakteriyel Adi uyuz hastalığı yumru belirtileri ile bazen
karıştırılabilmektedir. Adi uyuz yumru belirtisinde tozlu yapı görülmez, kırmızı
kahverengindedir (pas renginde) ve tozlu uyuz gibi lezyonlarda patlamış kabuk yapısı
oluşmaz.
Spongospora subterranea f.sp. subterranea yumrunun kalitesini düşüren bir hastalık etmeni
olup aynı zamanda Patates mop top virüsü vektörüdür. Hastalık, ülkemizde Afyon’da yoğun
patates üretimi yapılan alanlarda görülmektedir.
3. KONUKÇULARI
Hastalık etmeninin ana konukçusu domates ve patatestir. Diğer konukçuları arasında biber
(Capsicum annuum) ve Solanaceae familyasına ait yabancı otlar (Datura stramonium,
Solanum nigrum, Solanum marginatum) bulunmaktadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
- Hasat sonrası veya dikim öncesi gözle tohumluk kontrolü yapılmalı ve hastalıkla bulaşık
yumrular tohumluk ve hayvan yemi olarak kullanılmamalıdır.
- Dayanıklı çeşit dikimi yapılmalıdır.
- Hastalığın görüldüğü tarlalarda uzun süreli (en az 6 yıl) münavebe uygulanmalı ve iyi bir
toprak drenajı sağlanmalıdır.
- Solanaceae familyasına ait yabancı otlar ile mücadele yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
Bu hastalığa karşı ülkemizde kimyasal mücadele tavsiyesi bulunmamaktadır.
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PATLICANGİLLERDE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI
Alternaria solani (Ellis and G. Martin) L.R. Jones and Grout

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalıklı bitkilerin yaprakları üzerindeki lekelerde nemli havalarda, Alternaria solani’nin
koyu füme veya koyu yeşil renkli kadifemsi görünüşlü miselleri oluşur. Bunlar fungusun
konidioforları ve konidiosporlarından ibarettir. Konidiosporlar çok hücreli, uzun, koyu renkli,
enine ve boyuna bölmeli olup bazen çatallı olan uzantılara sahiptir.
Fungus hayatını topraktaki bitki artıkları üzerinde devam ettirir. Enfeksiyon genellikle
topraktan olur. Tohumla da bulaşabilir. Fide devresinde kotiledon yaprakları üzerinde
nekrotik lekeler oluşturarak fidelerin ölmesine sebep olur. Ölü fideler üzerinde meydana gelen
yoğun popülasyon, hastalığın yayılmasına neden olur. Hastalık 6–34°C’lerde gelişe-bilmekle
beraber optimum gelişme sıcaklığı 28–30°C’dir. Orantılı nemin yüksek olduğu koşullar
hastalığın gelişimini teşvik eder.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Bu hastalığa konukçu bitkilerin her devresinde rastlanabilir. Fide döneminde kök çürüklüğü
veya kök boğazı yanıklığı yapar. Daha sonraki dönemlerde ise yaprak, gövde ve meyvelerde
lekeler halinde görülür. Bu lekeler önceleri küçük, düzensiz ve esmerdir. Sonra iç içe halkalar
halinde 1–2 cm kadar büyürler ve koyu gri bir renk alırlar (Şekil 1 ve 2).

TA

Şekil 1. Erken yaprak yanıklığının domates yaprağında başlangıç lekeleri (a), iç içe halkalar
halindeki lekeleri (b), domates bitkisinde oluşturduğu belirtiler (c) (S. Yücel).

Şekil 2. Erken yaprak yanıklığının patates yaprağında başlangıç lekeleri (a), iç içe halkalar halindeki
lekeleri (b), patates bitkisinde oluşturduğu belirtiler (c) (S. Yücel).

Hastalığın şiddetine göre bütün yapraklar kuruyup dökülebilir. Çiçek ve meyve sapları
hastalığa yakalanırsa dökülürler. Meyvelerde genellikle sapın tutunduğu kısımda koyu renkli
çökük, çoğunlukla sınırlanmış lekeler meydana gelir. Patates yumrusunda ise kabuk üstünde
koyu renkli çökük lezyonlar ve enine kesit alındığında bu lekelerin altında, kahverengi-siyah
renk değişimi görülür (Şekil 3).
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b

a

c

Şekil 3. Erken yaprak yanıklığının domates meyvesinde (a) ve patates yumrusundaki (b, c) belirtileri.

3. KONUKÇULARI

EM

Hastalık kısa zamanda bitkiyi öldürmesi nedeniyle önemlidir. Sebze ekilişi yapılan alanlarda
hastalığın zararını her zaman görmek mümkündür. Ancak epidemi yaptığı yıllarda çok fazla
miktarda ürün kaybına neden olmaktadır.
Özellikle sera domateslerinde ve bazı bölgelerde patateste önemli ürün kayıplarına neden
olabilmektedir.
Etmenin konukçuları patlıcangiller (domates, patates, patlıcan, biber vb.) dir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Sertifikalı tohum veya sağlıklı fide kullanılmalıdır.
- Fidelikler ve seralar sık sık havalandırılmalıdır.
- Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

G

- Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim
koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama
tekrarlanmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya
sırt atomizörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama, bitkinin tamamını ıslatacak şekilde yapılmalıdır.
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PATLICANGİLLERDE KÜLLEME
Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud, Oidium lycopersici Cooke and Massee,
Oidium neolycopersici L. Kiss

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Leveillula taurica (Lev.) Arn.’nın miselleri bitki dokusunun içinde ve dışında gelişir. İçte
gelişen misellerden oluşan ve uzun olmayan konidiospor taşıyıcıları stomalardan dışarı çıkar
ve uçlarında birer adet konidiospor meydana getirir. Fungusun dışta gelişen miselleri pamuk
gibi beyazdır ve bitkiye iyice yapışmıştır. Bu misellerin altında uygun olmayan koşullarda
kleistotesyumlar oluşur. Bunların sayısı pek çok olup, renkleri koyu kahve, şekilleri küre
biçimindedir. Tutunucuları düzensiz dallanmış ve çok sayıda olup, misel şeklinde, renksiz
veya kahve renklidir. Askus sayısı 15–30 adet olup, çoğunluğu 2 sporludur.
Oidium lycopersici’nin miselyumu beyaz, miselyal appressoriumlar iyi gelişmiş, basit meme
ucu şeklindedir. Konidiofor sapı uzun tek bir hücreden oluşmaktadır, ucunda zincir şeklinde
3-5 konidium bulunur.
Oidium neolycopersici’nin oluşturduğu appressorium doğrudan epidermal hücrelere giriş
yapar. Yaprak yüzeyini kaplayan misel tabakası üzerinde konidiumlar üreten birçok
konidiofor veya nisbi nem yüksek olduğunda 4-6 sporlu konidi zincirleri oluşur.

G

L.taurica, kışı yapraklar üstünde kleistotesyum oluşturarak geçirir. Ilıman bölgelerde
yeşilliğini muhafaza eden bitki dokularında misel halinde kışlar. İlkbaharda askosporlarla
bitkilere bulaşır. Yaz boyunca hastalığın yeni bitkilere bulaşması konidiosporlarla olur.
Oidium lycopersici, çevredeki bitkilere kolayca yayıldığından konidiosporlar, hava akımı ve
tarladaki kültürel faaliyetlerle kolayca taşınabilir. Sıcaklığın 10-35ºC arasında (optimum
30ºC’ nin altında), nisbi nemin ise %50’den daha yüksek olduğu koşullar hastalık gelişimi
için uygundur.

TA

O.neolycopersici’nin yıldan yıla geçişi farklı konukçular veya yabancı otlar ile olabilir. Etmen
domateste misel formda canlı kalabilir ve yeni bitkilere bulaşması konidiosporlarla olur.
Sporlar koşullar uygunsa sadece birkaç gün, hatta birkaç saat canlı kalır ve çok hafif olduğu
için kolayca taşınabilir. Nisbi nemin %80’den daha düşük olduğu koşullar hastalık gelişimi
için uygundur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Leveillula taurica fungal etmeni konukçuların yapraklarında görülen yuvarlakça beyaz
lekecikler halindedir. Bu lekecikler zamanla birleşerek bütün yaprak ayasını, yaprak sapını ve
gövdeyi kaplar, mevsim ilerledikçe rengi beyazdan kül rengine döner (Şekil 1). Hastalığın
daha da ilerlemesi ile yapraklar pörsür, aşağıya doğru sarkar ve kurumalar meydana gelir.
Böylece büyük ölçüde ürün kaybına neden olabilir.
Oidium lycopersici, meyvenin çiçek ve petiollerinde olduğu gibi domates yaprağının her iki
yüzeyinde koloniler oluşturmaktadır. Belirtiler önce yaprağın üst yüzeyinde açık yeşilden
parlak sarıya değişen lekeler şeklindedir. Bu lekeler genellikle çok belirgin değildir, zamanla
belirginleşip tipik külleme görüntüsü olan beyaz kül haline gelir. Ancak bu hastalığın bilinen
diğer tüm küllemelerden farkı, çok daha hızlı yayılmasıdır. Önce yapraklar hastalanır, hızla
kahverengileşir, bunu takiben bitkide pörsüme oluşur. Bu bitkilerin ve enfekteli yaprakların
hızlı ölümü, bu külleme etmeni için tipiktir.
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O.neolycopersici, L.taurica’nın aksine domates yapraklarının alt yüzeyini değil, üst yüzeyini
kaplayan beyaz kül lekeleri oluşturur (Şekil 2). Bu lekeler gövde de görülebilir. Hastalanan
dokular klorotik veya lokal olarak kahverengi renk alır ve nekrozlar oluşur. Şiddetli
enfeksiyonlarda, yaprak tamamen fungusun miselleri ile kaplanır, kloroz, erken yaşlanma ve
meyve kalitesinde belirgin bir düşüşe yol açar.

EM

L. taurica iklim koşulları uygun olduğunda patlıcangil ekiliş alanlarının tümünde görülebilir.
Domates ve biberde önemli ekonomik zarar meydana getirebilmektedir. O. lycopersici ve O.
neolycopersici özellikle domates ekiliş alanlarında görülebilmektedir.

©Nedim ALTIN

©Nedim ALTIN

TA

G

Şekil 1. Leveillula taurica’nın domates yapraklarındaki
belirtileri.

Şekil 2. Oidium neolycopersici’nin domates yapraklarındaki
belirtisi.

3. KONUKÇULARI

Leveillula taurica’nın konukçuları domates, biber, patlıcan, patatestir. Oidium lycopersici ve
O. neolycopersici’nin ise Cucurbitaceae ve Solanaceae familyasında yer alan kültür bitkileri
konukçularıdır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

Hastalıklı bitki artıkları toplanıp imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.
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4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya
sırt atomizörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

EM

Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda
yapılmalıdır.
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SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ
Monilinia spp., Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Penicillium expansum,
Rhizopus stolonifer, Cladosporium spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Sert çekirdekli meyve (kiraz, vişne, şeftali, nektarin, erik ve kayısı) depo çürüklüğü etmenleri
Monilinia spp., Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Penicillium expansum, Rhizopus
stolonifer ve Cladosporium spp.’dir.
Bu fungal etmenler, hasat öncesinde, hasat sırasında oluşan yaralardan, doğal açıklıklardan
meyveye giriş yapmakta ve enfeksiyona neden olabilmektedir. Hastalık etmenleri sert
çekirdekli meyvelerin yetiştirildiği tüm bahçelerde, paketleme evlerinde ve depolarda
görülebilmektedir.
Monilinia spp. kışı mumyalaşmış meyveler ve hastalıklı bitki kısımları (çiçek, sürgün, dal,
meyve) üzerinde miselyum/konidi formunda geçirir. İlkbaharda uygun koşullarda oluşan
askosporlar çiçekleri enfekte eder. Çiçek enfeksiyonunun ardından konidiosporlar ile sürgün
ve meyve enfeksiyonları meydana gelir. Konidiosporlar yağmur, rüzgar ve böceklerle
yayılarak üretim sezonu boyunca ve uygun koşullarda enfeksiyonlara neden olur. Etmenin
optimum gelişme sıcaklığı 15-30ºC’dir. Ancak 0-35 ºC sıcaklık aralığında da konidiosporların
çimlenme kabiliyeti vardır.

G

Botrytis cinerea genellikle çiçek ve meyvede zarar oluşturmaktadır. Enfekteli çiçekler sezon
boyunca enfeksiyon kaynağını oluşturmaktadır. Meyve gelişmeye başladığında hastalık taç
yapraklara temas etmekte ve meyve yüzeyinde önce kahverengi lezyonlar oluşmakta daha
sonra bu meyveler depolandığında, fungusun gelişimi için gerekli olan yüksek nisbi nemde,
enfekteli meyvelerin yüzeyinde miselyal gelişimini devam ettirmekte ve sağlıklı meyveleri de
hastalandırmaktadır.

TA

Alternaria alternata, Penicillium expansum, Rhizopus stolonifer ve Cladosporium spp.
etmenleri bol miktarda havai kökenli spor oluşturmakta ve meyveden meyveye yayılmaktadır.
Hasat dönemi yağışlı geçen yıllarda hastalık şiddeti artmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Sert çekirdekli meyve depo çürüklüklerine neden olan etmenler ilk önce meyve kabuğunda
kahverengi lekeler şeklinde görülür. Bu lekeler daha sonra genişleyerek büyür etrafında açık
kahverengi bir halka oluşur. Çürüklük meyve etine doğru gelişir, ancak leke çukurlaşmaz.
Çürüyen meyveler üzerinde 1-3 gün sonra kremsi, beyaz, mavi, kurşuni, kadifemsi yeşil ve
siyah gibi renklerde farklı misel tabakası ile kaplanır ve daha sonra misel tabakası üzerinde
sporlar oluşur (Şekil 1a-d).
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a

b

A.UYSAL

G

c

A.UYSAL

d

A.UYSAL

A.UYSAL

TA

Şekil 1. Sert çekirdekli meyve depo çürüklük etmenlerinden Monilinia spp. (a,b,c) ve Rhizopus
stolonifer (d)’in meyve üzerinde oluşturduğu belirtiler

Hasat sırasındaki yaralanmalar bu hastalıkların depoya kadar taşınmasına neden olmaktadır.
Bu nedenle meyvelerin yaralanmaması önemlidir. Depolama sırasında hasta meyvelerle
sağlam meyvelerin temas etmesi sonucu hastalık hızla yayılabilmektedir.
Bu hastalık etmenlerinin kirazda neden olduğu meyve çürüklükleri hasat sonrasında %50;
nektarinde ise %59’a varan ürün kayıpları meydana getirmektedir.
Ülkemizde sert çekirdekli meyve yetiştiriciliği yapılan tüm üretim alanlarında, paketleme
evleri ve depolarda görülmektedir.
3. KONUKÇULARI

Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler konukçuları arasındadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Vejetasyon süresince diğer hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılmalıdır.
- Hastalıklı dal ve sürgünler zamanında budanmalı ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
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- Hasat esnasında meyveler yaralanmamalı, yere düşenler alınmamalıdır.
- Hasat yağışlı günlerde ve sabah erken saatlerde hasat yapılmamalıdır.
- Meyveler ambalaj kaplarına düzgün sıralanmalı, taşıma, yükleme ve boşaltma esnasında
herhangi bir yaralanmaya neden olunmamalıdır.
- Depolar kullanılmadan önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir
- Paketleme evlerine ve depolara gelen meyveler kontrol edilmeli, çürük olanlar ayrılmalı
ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

EM

- Hastalık etmenlerinin sağlıklı meyvelere bulaşmasını en aza indirmek için ön soğutma
suları sık sık değiştirilmelidir.
- Depolanan meyveler uygun nem ve sıcaklık koşullarında muhafaza edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlama, hasattan önce ya da hasattan sonra 1 kez yapılır. Hasattan önce yapılacak
uygulamada son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

G

Hasat öncesi uygulamalarda, ilaçlamalar bütün deneme alanına tekdüze dağılım sağlayacak
uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır.
Hasat sonrası uygulamalarda, oldukça küçük damla üreten sisleyiciler (termal veya soğuk
sisleme makinaları), düşük hacimli uygulama yapan pülverizatörler ya da daldırma kapları
kullanılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

İlaçlama, hasat öncesinde ağacın her tarafını ve hasat sonrasında ise meyve yüzeyini
kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE
HASAT SONRASI DEPO YANIKLIĞI

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Sert çekirdekli meyvelerde oluşan hasat sonrası depo yanıklığı, abiyotik bir hastalıktır.
Fiziksel zararlanmalar hassas şeftali ve nektarin çeşitlerinin meyvelerinde hastalık
belirtilerinin gelişmesini ve artmasını sağlar. Hastalıklı meyve kabuğundaki belirtiler düşük
ve yüksek pH, demir ve bakır iyonları ile bahçede uygulanmış bitki koruma ürünleri
nedeniyle artar. Hastalığa esas olarak antosiyanin ve tanin kompleksi ile hücre bileşenleri
neden olmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hasat sonrası depo yanıklığı hastalığı, mekanik yaralanmalar ve çevreden etkilenen epidermal
antosiyanin renklenmesinin bir sonucu olarak oluşmaktadır. Bazı çeşitler hastalığa daha
hassastırlar ve hasat öncesi ile hasat sonrası uygulamalar hastalığın şiddetini etkilemektedir.
Taşıma sırasındaki zararlanmalar ve pH değeri 8’in üzerinde olan mum içerikli hasat sonrası
uygulamalar hastalığı teşvik etmektedir. Meyve kabuğundaki lekeler tipik olarak kırmızı
meyve yüzeyinde su emmiş alanlar şeklinde oluşur ve zamanla morumsu siyaha dönerler. Sarı
meyve yüzeyinde ise yağlı lekeler şeklinde görülür. Meyveler, soğuk depolama koşullarından
alınıp 24 saat oda sıcaklığında tutulduklarında kabuktaki belirtiler ortaya çıkmakta (Şekil 1),
ancak meyvelerin tat ve aromasında bir bozulma olmamaktadır. Meyve kabuğunda meydana
gelen belirtiler nedeniyle, bu tür meyvelerin pazarlanma şansı kalmamakta ve ortalama %1215 kayıp söz konusu olabilmektedir.

TA

Hastalık biyotik bir sebepten oluşmadığından, depolanma sırasında bir bulaşma söz konusu
değildir. Depoya alınan meyveler benzer koşullara sahip olduklarından, hastalık belirtileri
meyvelerin genelinde, yaklaşık aynı zamanda görülmektedir.

Şekil 1. Hasat sonrası depo yanıklığının şeftali meyvesinde
oluşturduğu kabuk belirtileri. (Compendium of Stonefruits)
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3. KONUKÇULARI
Şeftali ve nektarin meyvelerdir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
–Kobalt, çinko, bakır,
kullanılmamalıdır.

alüminyum ve demir klorür içerikli

yaprak

gübreleri

EM

–Hasat sırasında meyveler iç yüzeyleri yumuşak materyalle kaplı toplama kaplarına
konmalı ve en kısa sürede paketleme evlerine ulaştırılmalıdır.
–Meyvelerin hasat ve taşınması sırasında zarar görmemelerine dikkat edilmelidir.
–Soğutma ve daldırmada kullanılan suyun pH’sı 6.5-7.0 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlamalar hasattan önce ya da hasattan sonra, depolama öncesi bir kez yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

4.2.4. İlaçlama tekniği

G

Bahçe ilaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe
pülverizatörü kullanılmalıdır. Depo ilaçlamalarında ise oldukça küçük damla üreten
sisleyiciler (termik veya soğuk sisleme makinaları), ULV (çok düşük hacimli) ve LV (düşük
hacimli) uygulama yapan pülverizatörler kullanılmalıdır.

TA

İlaçlama tüm meyve yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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SERT ÇEKİRDEKLİLERDE PAS HASTALIĞI
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel
Tranzschelia discolor (Fuckel.) Tranz. &Litv.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pas hastalığına, sert çekirdekli meyve ağaçlarından erikte Tranzschelia pruni-spinosae,
badem ve diğer sert çekirdekli meyve ağaçlarında ise Tranzschelia discolor fungal etmenleri
neden olmaktadır. Hastalığa neden olan etmenler, kışı enfekteli yapraklar ya da genç
sürgünlerde teliospor ya da uygun koşullarda üredospor halinde geçirir. Ayrıca etrafta yabani
erik ve yabani badem varsa alternatif konukçu olarak bunlarda da teliospor enfeksiyonu
görülebilir. Ayrıca Anemon spp. (dağ lalesi) ve Eranthis hyemalis (kış boynuzotu) gibi
bitkilerde alternatif konukçular arasında yer almaktadır.
Etmenlerin ayrımı teliospor morfolojilerinden yapılmakta olup teliosporlar iki hücreli ve daha
koyu renkli, üredosporlar ise tek hücreli ve açık renklidir.
Primer enfeksiyonlar ilkbahar sonlarında çoğunlukla yere düşen yapraklarda kışlayan
üredosporlar tarafından yapılır. Ancak kışı soğuk geçen bölgelerde teliosporlardan oluşan
basidiosporlarda primer enfeksiyonlarda söz konusu olabilmektedir. Uredosporlar geniş bir
sıcaklık aralığında çimlenebilirler (8-38°C; opt.13-26°C) ve rüzgârla kolayca yayılabilirler.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Hastalığın ilk belirtileri mayıs-haziran aylarında üredospor enfeksiyonu sonucu yaprağın üst
yüzeyinde parlak sarı renkli klorotik lekeler şeklinde görülür. Daha sonra yaprağın alt
yüzeyinde bu lekelerin altında turuncu renkli püstüller görülür ve burada yeni üredosporlar
oluşarak sekonder enfeksiyonları gerçekleştirir. Yaz sonuna doğru ise püstüller koyulaşır ve
üredosporlar teliospor halini alır (Şekil 1-2).

a

b

Şekil 1. Erik pasının yapraktaki belirtileri (a) ve yaprak altında meydana
gelen püstüller (b).
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a

b

Şekil 2. Badem pasının yapraktaki belirtileri (a) yaprak üstü (b) yaprak altı.

Mayıs ve haziran ayları yağışlı geçerse yaprak, sürgün ve meyve enfeksiyonları
görülebileceği için zarar şiddeti artabilmektedir. Yaprak enfeksiyonlarının şiddetli olduğu
durumlarda yapraklarda dökülmeler ve gövde de zamklanma da görülebilmekte ve zarar daha
da artmaktadır.
Bu hastalık erik yetiştiriciliği yapılan her yerde görülmektedir. Epidemi yaptığı durumlarda
verim kaybının %33’e kadar ulaştığı belirlenmiştir.

G

3. KONUKÇULARI
Etmenin konukçuları erik, badem ve diğer sert çekirdekli meyve ağaçlarıdır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalıklı yaprak, sürgün ve meyveler imha edilmelidir.

- Hastalıklı budama artıkları bahçeden uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.

TA

- Bahçe kenarlarında konukçusu olabilecek yabani bitkiler varsa, bu bitkilerde de hastalık ile
mücadele yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

Hastalığın ilk belirtileri görülünce birinci ilaçlama yapılmalıdır. Kullanılan ilacın etki süresi
ve enfeksiyon koşulları dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA
PHYTOPHTHORA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
Phytophthora spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Phytophthora spp. toprak kökenli fungus benzeri hastalık etmenleri olup sert çekirdekli
meyve ağaçlarının kök ve kökboğazında zarar oluşturur. Kayısı ve kirazda kök ve kökboğazı
çürüklüğüne diğer Phytophthora türlerinin sebep olduğu bilinmekle birlikte ülkemizde P.
palmivora ve P. cryptogea’nın neden olduğu belirlenmiştir.
Phytophthora türleri, konukçu bitkilerde miselyum veya oospor şeklinde, toprak ve bitki
artıkları üzerinde ise klamidospor veya oospor şeklinde uzun süre canlılığını sürdürür. En
önemli enfeksiyon yapıları, sporangium içerisinde oluşan zoosporlardır. En fazla sporangium
oluşumu ve zoospor çıkışı, toprağın suyla doygun olduğu durumlarda görülür. Etmen sulama
suyu ve enfekteli fidanlarla uzak mesafelere taşınabilir.
P.palmivora, heterotallik bir türdür. Oosporlar yaklaşık 27 µm çapındadır (Şekil 1a).
Sporangiumları papillalı ve kısa saplıdır. Sporangium şekli çoğunlukla elipsoit, ovoid, bazen
küremsi, yaklaşık 38-72 µm boyutundadır (Şekil 1b). Etmenin klamidosporları diğer türlere
göre büyük, ortalama 40 µm çapındadır (Şekil 1c). Optimum gelişme sıcaklığı 27.5-30°C’dir.

TA

G

Heterotallik başka bir tür olan P. cryptogea ise, papillasız genellikle ovoid ve armut şeklinde
sprangiumlara sahiptir.

Şekil 1. Phytophthora palmivora’nın oosporu (a) sporangiumu (b) klamidosporu (c)

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalıklı ağaçlarda genel bir gelişme geriliği söz konusudur. Kök ve kökboğazı
çürüklüğünün tipik belirtisi, ilkbaharda yaprakların açık yeşil-sarımsı renkte çıkması,
normalden küçük ve sayısının az olmasıdır. (Şekil 2a). Yaz mevsimi başlarında hastalıklı
ağaçlarda susuzluk belirtisine benzeyen görünüm ortaya çıkar (Şekil 2b). Diğer belirtiler ise
genellikle sürgün ucu gelişiminin, meyve büyüklüğünün ve verimin azalmasıdır. Bu belirtileri
gösteren ağaçların kök ya da kökboğazında kabuk dokusunda çöküntü ve çatlaklar görülür.
Hastalığın kök bölgesindeki belirtileri ise kabuk kaldırıldığında sağlıklı dokuların yerine
turuncudan koyu kahverengiye kadar değişen ve bazen aşı noktasına kadar ilerleyen nekrotik
dokuların aldığı görülür. Sağlıklı ve nekrotik dokular belirgin bir çizgiyle birbirinden ayrılır.
(Şekil 3a,b). Bu tip belirtilerin görüldüğü dokularda ekşimsi koku dikkati çeker. Hastalıklı
ağaçlar yıldan yıla zayıflar ve sonunda ölür.
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Şekil 2. Hastalıklı ağaçların ilkbahar (a) ve yaz başındaki (b) görüntüsü.

Şekil 3. Hastalıklı ağaçların kök bölgesinde meydana gelen nekrozlar.

3. KONUKÇULARI

G

Hastalık ülkemizde sert çekirdekli meyve üretiminin yapıldığı bazı bölgelerde görülmekle
birlikte kayısı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Malatya ve Elazığ illerinde kayısı ve
kirazlarda P. palmivora, Ankara ilinde ise kirazlarda P. cryptogea tespit edilmiştir. Hastalık
önemli ölçüde ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Sert çekirdekli meyve ağaçlarının yanı sıra çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir.
4. MÜCADELESİ

TA

4.1. Kültürel önlemler
- Hastalıktan ari, sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
- Fidanlıklar ve meyve bahçeleri fazla su tutan ağır topraklarda kurulmamalı, kurulmuşsa
drenajı sağlanmalıdır.
- Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde sırta dikim yapılmalıdır.
- Fidanlar aşı noktaları topraktan en az 10-15 cm kadar yukarıda olacak şekilde dikilmeli,
toprak işlemesi sırasında aşı yerinin kapatılmamasına dikkat edilmelidir.
- Aşırı sulamadan kaçınılmalı ve suyun kökboğazına değmesi engellenecek şekilde çift
çanak sulama sistemi veya damla sulama tercih edilmelidir.
- Toprak işlemesi sırasında kök ve kökboğazının yaralanmamasına dikkat edilmelidir.
- Hasta bitkiler sökülerek hemen imha edilmeli ve sökülen ağaçların yerlerine sönmemiş
kireç uygulanmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele
İlaçlama, koruyucu olarak dikimle birlikte yapılabilir. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ise
toprak ve yaprak uygulamaları şeklinde yapılır.
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4.2.1. İlaçlama zamanı
Toprak uygulamaları (tedavi edici/koruyucu):
1. ilaçlama: İlkbahar başlangıcında (çiçeklenme öncesi)
2. ilaçlama: Sonbaharda olmak üzere yılda 2 kez yapılır.
Yeşil aksam uygulamalarına ise ilkbaharda ağaçların yapraklanması ile başlanır. Uygulamalar
vejetasyon süresince 30-60 gün aralıklarla tekrarlanabilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

EM

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca
süzgeçli kova vb. ekipmanlar da kullanılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Toprak üstü uygulamalarında ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgârsız havada ilaçlama
yapılmalıdır. Topraktan uygulamalar ise damla sulama yoluyla veya ağacın taç izdüşümüne
gelecek şekilde yapılmalıdır.
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SOĞAN VE SARIMSAKTA PAS
Puccinia porri G.Wint.(syn. P.allii F.Rudolphi)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pas hastalığı etmeni Puccinia porri G. wint (Syn. P. alli F. Rudlphi)’dir. Sarımtırak turuncu
uredospor (20-24 x 23-29 µm) yuvarlak-elips şekilli, kalın çıkıntılı duvarlı, gri teliosporlar ise
(20-26x28-45 µm) iki hücreli, düz duvarlı ve kısa saplıdır.
Kışı uredospor ya da teliospor olarak geçirir. Uredosporlar uzun mesafelere rüzgarla
taşındıkları için, hastalık döngüsünde çok önemlidir. Hastalık, az yağış ve devamlı yüksek
nem koşullarında görülmektedir. Uredosporlar çimlenebilmek ve enfeksiyon yapabilmek için
4 saat boyunca %97 nisbi neme ihtiyaç duyarlar. En yüksek enfeksiyon %100 nem ve 10150C sıcaklıkta oluşur. 250C’nin üstündeki ve 100C’nin altındaki sıcaklıklar enfeksiyon
oluşumunu engeller. Hastalık, strese maruz kalan bitkilerde (aşırı kuraklık ya da sulama veya
fazla azot uygulaması) artmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

3. KONUKÇULARI

G

Başlangıç simptomları, 1-3 mm uzunluğunda, turuncu uredial püstüller içinde gelişen
yapraklar ve gövdeler üzerinde küçük beyaz lekelerdir. Şiddetli enfekte olan yapraklar sararır
ve ölür. Sezon sonunda, koyu kahverengi teliosporlar püstüller içinde oluşabilir. Piknidial ve
aesial dönemlere doğada az rastlanır. Soğan ve sarımsak ekiliş alanlarında görülmektedir.
Etmenin başlıca konukçuları, soğan, sarımsak ve diğer Allium spp.’dir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

TA

- Soğan ve sarımsak yetiştiriciliği, drenajı iyi yapılmış topraklarda temiz üretim
materyalleri ile yapılmalıdır.
- Ekim nöbetine yer verilmelidir.

- Hastalığa konukçuluk eden yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlama, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez
ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate
alınarak ilaçlamaya devam edilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü, tarla pülverizatörü veya atomizörler kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanması gerekmektedir.
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SOĞAN VE SARIMSAKTA BEYAZ ÇÜRÜKLÜK
Sclerotium cepivorum Berk.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalık etmeni Sclerotium cepivorum Berk., kışı hastalıklı bitki artıklarında ve toprakta
sklerot olarak geçirir. Bu sklerotlar 0.35-0.50 mm büyüklüğünde ve siyah renktedir. Sklerotlar
toprakta konukçu bitkiler olmaksızın 20 ile 30 yıl arasında canlılığını koruyabilir ve toprağın
30 cm derinliklerine kadar yerleşebilir. Sklerotlar, konukçu bitkilerin salgıladığı uçucu
maddeler vasıtasıyla uyarılarak çimlenirler, daha sonra bitki köklerini ve yaprak kınlarını
doğrudan enfekte ederler. Etmen, tohuma bulaşan sklerotlar, sulama suyu, bulaşık fide
toprağı, alet ve ekipmanlar ile taşınır.
Hastalık oluşumu topraktaki inokulum miktarına ve çevre faktörlerine bağlıdır. Hastalık
gelişimi genellikle 90C’nin altındaki toprak sıcaklığında yavaş, 14-180C’de optimum olurken,
240C ve üzeri sıcaklıklarda azalmakta veya gelişmesi durmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalık, asıl olarak tarlada ortaya çıkar ve uygun olmayan depo koşullarında da zarara neden
olabilir. Bitkilerde yumruların oluşmaya başlamasıyla patojenin gelişmesi de artar. Hastalığa
erken yakalanmış olan bitkiler solar ve çökerler. Yapraktaki belirtiler bitkinin gövdesi ve
yumruları oluştuktan sonra ortaya çıkar ve alt yapraklardan itibaren sararma meydana gelir
(Şekil 1). Sararmış bitkiler topraktan çekilince kolayca çıkarlar ve bu yumruların beyaz
fungal bir örtü ile kaplandığı ve üzerinde yer yer siyah küçük sklerotların oluştuğu görülür
(Şekil 2). Bu sklerot oluşumu hızlı bir şekilde devam eder ve yumrular çürümeye başlar.
Çürüme ilk dönemde ıslak çürüklük şeklinde olmasına rağmen zamanla kuru çürüklük şekline
döner (Şekil 3). Bulaşık bitkinin toprak altı kısımlarından komşu bitkilere bulaşmalar olur ve
aynı sıra üzerinde kurumalar başlar. Bir sklerot birbirine komşu yaklaşık 20-30 tane bitkiyi
enfekte edebilir.

TA

Eğer hastalıktan etkilenen yumrular uygun sıcaklıklarda depolanmazsa, hastalık depolarda da
devam eder ve yumruların çürümesine neden olur. Kuru depo koşullarında ise hastalık
yayılmamaktadır.
Hastalık etmeni tarlada görüldüğünde konukçu bitkileri yetiştirmek oldukça zordur. Hastalık,
kışlık ekimlerde ve serin iklim koşullarında daha fazla zarara neden olmaktadır. Ülkemizde
soğan ve sarımsak yetiştirilen bazı alanlarda sınırlı olarak görülmektedir.
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Şekil 1. Tarlada sarımsak bitkisinde alt Şekil 2. Sarımsak bitkisinin yumru kısmında
yapraklardan
itibaren başlayan
sararma sklerotla kaplı beyaz fungal örtü oluşumu
belirtileri

Şekil 3. Sarımsak yumrularında meydana gelen çürümeler

3. KONUKÇULARI

TA

Etmenin başlıca konukçuları, soğan, sarımsak, pırasa ve diğer Allium türleridir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalığın görülmediği yerlerde üretim yapılmalı ve hastalıksız tohumluk kullanılmalı,
- Derin ve sık ekimden kaçınılmalı,

- Konukçusu olmayan bitkilerle en az 5 yıl münavebe uygulanmalı,
- Hastalıklı yumrular ve toprak materyalinin yeni yetiştirme alanlarına girmesinden
kaçınılmalı,
- Hastalıklı alanlarda çalışma yapıldıktan sonra yeni çalışma alanlarına taşınmadan önce
alet ve ekipmanlar temizlenmeli,
- Hastalık tarlanın belli bir kısmında ve bir kaç bitkide çıkıyorsa bu alanlardaki bitkiler
toprakları ile birlikte uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.
- İklim koşullarının uygun olduğu bölgelerde fiziksel mücadele olarak toprak solarizasyonu
yapılabilir.
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4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlama, ekimden önce, ekim sırasında veya yeşil aksama yapılabilir. Küçük alanlarda ekim
ve dikim öncesi, toprağın solarizasyonu veya solarizasyonla birlikte fumigantların düşük
dozları kullanılabilir. Ekim dikim sırasında tohum ve yeşil aksam ilaçlamaları ise ilacın
etiketinde belirtildiği şekilde yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

EM

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalarda tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü, atomizörler ve/veya ilacın etiketinde
belirtilen uygun alet-ekipmanlar kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Toprak ilaçlamaları ekim veya dikimden önce toprak boş iken veya dikim sırasında, tohum
ilaçlamaları ekim-dikim öncesinde yapılır. Yeşil aksam ilaçlamalarında bitkinin tümünün
ilaçla kaplanması gerekmektedir.
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SOYADA CERCOSPORA YAPRAK LEKESİ VE YANIKLIĞI
Cercospora sojina Hara, Cercospora kikuchii T. Matsu & Tomoyasu

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Soyada kurbağa gözü olarak da bilinen yaprak leke hastalığına Cercospora sojina; yaprak
yanıklığına ve soya tohumunda mor tohum lekesi hastalığına Cercospora kikuchii isimli
fungal etmenler neden olmaktadır.
Her iki hastalık etmeni tohumda ve tarlada kalan bitki artıklarında kışlayarak yaşamını
sürdürür. Sporlar, bitki artıklarından yağmur sularının sıçramasıyla genç yapraklara taşınır ve
hava sıcaklığı 24-270C’ye, nem koşulları %90’ın üzerine ulaştığında çimlenerek birincil
enfeksiyonları başlatırlar. Oluşan konidiler rüzgarlar ve yağışlar aracılığıyla yayılarak ikincil
enfeksiyonlara sebep olurlar. Sıcaklık 270C üzerine çıktığında sporulasyon artar. Rüzgar ve su
ile taşınan spor yaprak ve sapları enfekte eder. Uygun koşullar oluştuğunda tohum kapsülü
doldurma döneminde enfeksiyon meydana gelir. Fungus tohum kapsülüne girince tohuma
bulaşır ve tohum tabanı enfekte olur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Soya kurbağa gözü yaprak lekesi hastalığının belirtileri, yaprağın üst yüzeyinde küçük,
kırmızımsı kahverengi, dairesel ve/veya köşeli lekeler şeklinde oluşur (Şekil 1a). Leke
büyüdükçe ve yaşlandıkça merkezi zeytin grisi veya kül grisine dönerek etrafı koyu
kırmızımsı kahverengi olur. Lekenin etrafında klorotik sınır bulunmaz. Yaprağın alt
yüzeyindeki leke, koyu kahverengi veya gridir. Yaprakta lekenin merkezinde siyah
konidiofor demeti gelişir. Daha yaşlı lekeler ise yarı şeffaf bir görünümdedir. Lekelerin
çapı 1-5 mm aralığında değişir. Bu lekeler birleşerek geniş ve düzensiz lekeleri oluşturur.
Yaprakta oluşan çok sayıdaki leke, yaprağın kurumasına ve dökülmesine neden olur.
Gövde enfeksiyonu nadir olarak mevsim sonunda ortaya çıkar. Leke başlangıçta koyu
kırmızı, dar ve uzun, etrafı koyu kahverengi veya siyah sınırlar ile çevrilmiştir. Merkezi
düz veya hafif çökük şekilde görülür. Leke büyüdükçe merkezi kahverengi veya açık
grimsi bir renge dönüşür. Tohum kapsülünde oluşan leke dairesel, uzun, hafif çökük ve
kırmızımsı kahverengindedir. Leke büyüdükçe merkezi kahverengiden açık griye döner
ve genellikle koyu kahverengi kesin sınırlar ile çevrilidir (Şekil 1b). Enfekteli tohumda
açıktan koyu griye doğru veya kahverengi lekeler oluşur ayrıca tohum kabuğunda
çatlama ve soyulma gözlenir.
Yaprak yanıklığı ve mor tohum lekesi hastalığının belirtisi tohum, yaprak ve tohum kapsülü
doldurma döneminde kapsül ve tohum üzerinde ortaya çıkar. Genellikle en üstteki yaprakta
kırmızımsı-mor renk oluşur (Şekil 2a). Hastalıktan etkilenen üst yaprak dökülür. Tohumda
hastalık ilerledikçe lekeler birleşir ve büyük nekrotik pembe veya mor renkli lekeler meydana
gelir (Şekil 2b). Bu belirtiler mor tohum lekesi hastalığına aittir. Enfekteli tohum ekilirse
fidede hastalık belirtisi görülür. Kotiledon büzülür, mor renge döner ve fide ölür. Hafif
enfekte olan fide hayatta kalsa da bitki bodur kalır.
Hastalık üretim alanlarında önemli ürün kayıplarına yol açar.
Hastalık soya ekim alanlarında görülür.
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Şekil 1. Soya kurbağa gözü yaprak leke hastalığının yaprakta (a) ve tohum kapsülü (b)
üzerindeki belirtisi

TA

Şekil 2. Cercospora yaprak yanıklığı hastalığının yaprakta (a) ve tohum kapsülü (b)
üzerindeki yanıklık belirtisi

3. KONUKÇULARI

Cercospora sojina ve Cercospora kikuchii soyaya özgü olan hastalık etmenleridir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Dayanıklı veya tolerant çeşitler tercih edilmelidir.

- Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.

- En az iki yıl ekim nöbeti yapılmalıdır.

- Hasattan sonra, bitki artıkları yok edilmelidir.

4.2. Kimyasal Mücadele
Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır.
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4.2.1. İlaçlama zamanı
Birinci ilaçlama ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır. Hasatla son ilaçlama arasındaki
süre dikkate alınarak hastalık koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir.
4.2.2. Kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

4.2.4. İlaçlama tekniği

EM

Yeşil aksam ilaçlamalarında hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik,
otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.

TA

G

Bitki yüzeyinde ilaçlanmamış alan bırakılmamalıdır.
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SOYADA KÖMÜR ÇÜRÜKLÜĞÜ
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Kömür çürüklüğüne neden olan etmen Macrophomina phaseolina’dır. Etmenin genç hifleri
renksiz olup çok dallıdır ve her bir dal ana dala paraleldir. Yaşlanmış hifler bölmeli ve dik
dallı olup, üzerinde mikrosklerotlar oluşur. Mikrosklerotların yüzeyi pürüzsüz, parlak, siyah,
yuvarlak-yassı veya şekilsizdir. Mikrosklerot kök yüzeyinde çimlenir ve çok sayıda çim tüpü
oluşturur. Fungus doğal açıklıklardan, yaralardan ve direk penetrasyon yaparak konukçu
bitkiye giriş yapar. Fungus hifleri kökün korteks dokusunda önce hücreler arasında daha sonra
hücre içinde gelişir ve ksilem vasıtasıyla iletim dokusunu kolonize eder. Ksilemde oluşan
mikrosklerotlar iletim demetlerinin tıkanmasına neden olur. Genç bitkide mikrosklerot
oluşumu gerçekleşmez. Mikrosklerot yaşamını toprakta ve bitki artıklarında sürdürür. Nemli
toprakta mikrosklerot 7-8 haftadan fazla, miselyum ise 7 günden fazla canlılığını sürdüremez.
Hastalık genellikle sıcak ve kurak koşullarda yetişen bitkilerde daha yoğun olarak
görülmektedir. Fungus pek çok bitkinin tohumu ile tohum kabuğunda taşınır. Çimlenen
tohumlar ise çıkış aşamasında ya da çıkış sonrasında ölür. Hastalık toprak sıcaklığı 320C
üzerinde gelişir. Düşük toprak nemi hastalık şiddetini arttırır.

TA

G

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık belirtileri bitkide kök boğazı ve gövde üzerinde kırmızımsı kahverengi renk
değişimleri şeklinde görülür (Şekil 1). Hastalık ilerledikçe renk koyulaşır ve siyah bir
görünüm alır, sıcak ve kuru havalarda enfekteli bitkiler ölür. Kömür çürüklüğü hasada yakın
dönemde görülür. Enfekte olan bitkilerin ana köklerin alt dokusunda parlak kahverengi renk
değişimi gözlenir. Bu renk değişimi bitki gövdesinin alt kısmında oluşur. Başlangıçta toprak
üstü aksamda hastalık belirtisi görülmez. Daha sonraki dönemde yaprak sarıya döner, solar ve
bitki gövdesinde asılı kalırlar (Şekil 2). Çoğunlukla enfeksiyon gövdenin toprağa yakın olan
kısmından yukarıya doğru gelişir. Enfekteli bitki sapı ortadan ikiye ayrılıp bakıldığında odun
dokusunda siyah çizgiler ve mikrosklerot oluştuğu görülür. Hastalık iklimin uygun olduğu
üretim alanlarında %70 oranında ürün kayıplarına yol açar.

Şekil 1. Soyada kömür çürüklüğü hastalığı Şekil 2. Soya tarlasında kömür çürüklüğü
belirtisi
hastalığı
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3. KONUKÇUSU
Soya dışında domates, patates, fasulye gibi birçok kültür bitkisi hastalık etmeninin
konukçusudur.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel önlemler

4.2. Kimyasal Mücadele

EM

- Sık ekimden kaçınılmalıdır.
- Uygun gübreleme yapılmalıdır.
- Sulamanın yapıldığı yerlerde, mümkünse ekimden önce tarla 3-4 hafta su altında
bırakılmalıdır.
- En az 3-4 yıllık ekim nöbeti programı uygulanmalıdır.
- Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.
- Hastalıklı bitki artıkları ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
Hastalıkla kimyasal mücadele tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlama, ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.

G

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Tohum ilaçlamaları ilaçlama bidonlarında, naylon torbalarda veya naylon zemin üzerinde
yapılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

Islatılmış soya tohumları önerilen doz ve miktarda ilaçla homojen şekilde karışması
sağlanarak aynı gün ekilmelidir. İyi bir ilaçlama için tohum kabuğunun tamamen ilaç ile
kaplanması gerekmektedir.
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SÜS BİTKİLERİNDE KURŞUNİ KÜF
Botrytis spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Botrytis spp. her yerde yaygın olarak bulunan polifag bir fungus olup, bir çok bitkide hastalık
oluşturabilir. Özellikle havalandırması iyi olmayan üretim alanlarında, çiçek zamanı sisli,
çiğli olan yerlerde, doğada ve depolarda çoğu zaman bulunmaktadır. Botrytis spp. her bitki
çeşidinde birbirinden farklı belirtilere neden olmakla beraber genel olarak; süs bitkilerinde
çiçek yanıklığı, sürgün, gövde ve taç yapraklarda çürüme, yaprak yanıklığı, çökerten ve fide
yanıklığı gibi belirtilere neden olmaktadır.
Bitkilere yaralı kısımlardan ve dokulardan giriş yapar. Konidi, miselyum ve sklerot gibi
değişik formlarda bitki artıkları üzerinde ve toprakta barınır. Yağmur, rüzgar ve örtü altında
hava akımı ile yayılmaktadır. Fungus kışı sklerot halinde hasta bitki artıkları üzerinde ve
toprakta geçirirken, ilkbaharda sklerotlar çimlenerek, miselyum ve konidiospor oluşturur.
Fungusun sporları renksiz olmasına rağmen kurşuni renkteki görünüşü koyu renkli
konidiofordan ileri gelmektedir. Hava neminin %95 ve sıcaklığın 17-23°C olduğu koşullar
hastalığın gelişmesi için uygundur. Bu hastalık, serin, nemli ve bulutlu havalarda yaygın
olarak görülmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalık etmeni, çiçek, gövde, yaprak, tomurcuk, meyve, soğan, yumru ve kök de dahil olmak
üzere bitkinin birçok aksamında hastalık meydana getirebilir. Yanıklık, en sık görülen belirtisi
olup yumru, kök çürümesi ve yaprak lekeleri de hastalığın belirtileri arasındadır. Hastalık
etmeni hassas ve yumuşak dokuları (çiçek petiolleri, tomurcuklar ve fide) zayıflamış veya
yaralı dokuları (hasat sonrası depolanan ürünler gibi), yaşlanmış ve ölü dokuları hedef alır.

TA

Çiçekler hastalığa karşı çok hassastır. Çiçek taç yapraklarında, bazen düzensiz, genişlemiş,
suda ıslatılmış görünümünde lekeler oluşur. Daha sonra bu yapraklar kurşuni renk alır. Nemli
koşullar devam ettiği sürece, çiçek oluşumu engellenir, spor üretimi ve misel gelişimi devam
eder. Daha sonra çiçek taç yaprakları keçeleşir ve birbirine yapışır (Şekil 1). Çiçekler, henüz
tomurcuk halde iken de enfekte olabilir. Hastalanan çiçek gözleri düşer ya da kapalı kalır.
Şakayık ve gül bitkilerinin çiçek tomurcukları ve yapraklarında yanıklık belirtisi çok
yaygındır. Ortanca gibi soğuk koşullarda depolanan bitkilerin depolanması süresince
tomurcuk yanıklığı; karanfil, krizantem, sardunya ve aslanağzı gibi kesme çiçek ve saksı
çiçeklerinin sevkiyatı süresince de çiçek yanıklığı ciddi bir sorun teşkil edebilir. Bitkilerin
sap, gövde ve tacında çürüklük ve solgunluk gibi belirtiler meydana gelebilir. Bu belirtiler
siyah ve karamel renkli, kesin bir çerçeve halinde uzun lezyonlar şeklindedir.
Hastalık çiçek kalitesini düşürdüğü için ekonomik olarak büyük kayıplara neden olmaktadır.
Etmen ülkemizde hava sirkülasyonu uygun olmayan ve özellikle yüksek nemin uzun süre
hâkim olduğu alanlarda daha çok görülmektedir.
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Şekil 1. Botrytis cinerea ile enfektelenmiş çiçekler.

http://plantdiagnostics.umd.edu/_media/client/diagnostics/fullsize/botrytis_rose_l.jpg

3. KONUKÇULARI

Hastalığın çok geniş bir konukçu dizisi bulunmaktadır. Süs bitkilerinin yanı sıra asma, çilek
başta olmak üzere diğer meyveler, sebzeler, endüstri bitkileri, orman ağaçları, makiler ve
çalılar konukçuları arasındadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.

G

- Sık dikimden kaçınılarak, bitkilerin toprak yüzeyini tamamen örtmesi önlenmeli ve hava
akımı sağlanmalıdır.
- Dengeli gübreleme ve iyi bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalıdır.
- Hastalıklı bitki artıkları yetiştirme ortamından uzaklaştırılmalıdır.
- Depolarda aşırı nem oluşumu engellenmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

TA

Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları
ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya tarla pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzgârsız olduğu zamanlarda
ilaçlama yapılmalıdır.
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SÜS BİTKİLERİNDE KÜLLEME
Erysiphe spp., Podosphaera spp., Phyllactinia spp., Uncinula spp., Sphaerotheca spp.,
Microsphaera spp., Oidium spp. ve Leveillula spp.

l. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Süs bitkilerinde külleme hastalığına neden olan funguslar Erysiphe spp., Podosphaera
spp.,Phyllactinia spp. ve Uncinula spp (=Sawadaea tulasnei), Sphaerotheca spp.
Microsphaera spp., Oidium spp., Leveillula spp. (=Oidopsis)’ obligat etmenlerdir. Külleme
funguslarına ait konidiler tekli veya zincir halinde gelişirler. Etmenler askosporlar veya
konidiler aracılığıyla enfeksiyon yaparlar. İlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte
askuslardan salınan askosporlar primer enfeksiyonlara neden olurlar. Yapraklar üzerinde
oluşan miselyum ve konidiler rüzgarla çevreye dağılarak sekonder enfeksiyonları meydana
getirirler. Etmenler kışı kleistotesiyum veya miselyum halinde yaprak ve sürgünde geçirirler.
Ilık ve nemli koşullar hastalık oluşumunu teşvik eder. Etmenlerin ortalama gelişme
sıcaklıkları 18-30°C arasındadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Külleme etmenleri bitkide genellikle benzer belirtiler oluştururlar. İlkbaharda havaların
ısınmasıyla birlikte primer enfeksiyon sonucu bitkinin yaprak, çiçek, sürgün ve meyve gibi
kısımlarında gri-beyaz, toz tabakası şeklinde fungal bir örtü oluşur. Daha sonra bu lekeler
genişleyerek yaprak ayasını, sapını, çiçek aksamını ve varsa meyveyi kaplamaktadır (Şekil.
1,2,3). Enfeksiyonlar bitkilerin yaşlı yapraklarında başlar, ileri dönemlerde genç yapraklara da
bulaşır. Hastalıklı yapraklar kuruyup dökülür ve bitkinin gelişimi durur. Külleme hastalığı süs
bitkilerinde kalitenin bozulmasına neden olur.

TA

Ülkemizde süs bitkisi yetiştiriciliği yapılan alanlarda görülebilmektedir.

a

b

© M. Erhan GÖRE

© M. Erhan GÖRE

Şekil 1. Oya bitkisinde külleme hastalığının belirtisi (a,b)
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© M. Erhan GÖRE

Şekil 2. Oya bitkisinde meyvesinde külleme Şekil 3. Taflan bitkisinin yaprağında külleme
hastalığının belirtisi
hastalığının belirtisi

3. KONUKÇULARI

TA

G

Süs bitkilerinde külleme hastalığına neden olan fungusların çok sayıda konukçusu
bulunmaktadır. Fungus cinslerine göre bazı konukçuları aşağıda verilmiştir.
Erysiphe spp. , oya ağacı, çınar, karanfil, gerbera, ortanca, yıldız çiçeği, orman gülü, kızılcık,
çit sarmaşığı, peygamber çiçeği, kadife çiçeği, liatris, çobandeğneği, kuzukulağı, tarla
sarmaşığı, eşek marulu, kabak, karpuz, kavun, kanarya otu, hıyar, marul, açelya, mahunya
Podosphaera spp.,taflan, pençe çalısı, aynı safa çiçeği, koyun gözü çiçeği, kayısı, erik, gül,
gerbera, kalanchoe ,elma, badem, karayemiş, frenk üzümü
Phyllactinia spp., şimşir, akçaağaç, fındık, kızılcık, huş ağacı, dut, şerbetçi otu, kavak, söğüt,
karaağaç, üvez, leylak ve kızılağaç
Uncinula spp. (Sawadaea tulasnei (=U. tulasnei), bütün akçaağaç ve atkestanesi türleridir.
Sphaerotheca spp., kalanchoe, çayır düğmesi, kanada şifa otu
Microsphaera sp., leylak, açelya, bezelye çalısı, çınar, berberis
Oidium spp., begonya,petunya,adi gürgen, domates, hıyar.uyuz otu, krizantem
Leveillula spp. (=Oidopsis), Lisianthus, latin çiçeği, cam güzeli, beyaz kan çiçeği, zambak,
eustoma, Allium türleri, patates, domates, biber, patlıcan, korunga
4. MÜCADELESİ
4.1.Kültürel Önlemler

- Sağlıklı bitkilerden çelik alınmalıdır.
- Sık dikimden kaçınılmalıdır.
- Gübreleme, toprak analizi sonuçlarına göre önerilen şekilde yapılmalıdır.
- Aşırı sulama yapılmamalı, ayrıca yağmurlama veya sisleme şeklinde yapılan sulamadan
kaçınılmalıdır.
- Bitkilerde hastalıklı dallar budanmalı; budama makasları dezenfekte (%10’luk sodyum
hipokloritte 5 dakika bekletilmeli) edilmelidir.
- Hastalıklı bitki artıkları toplanıp yakılmalıdır.
- Bulunması durumunda dayanıklı çeşitler seçilmelidir.
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4.2. Kimyasal Mücadele
4.2. l. İlaçlama zamanı
Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları
ve ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak ilaçlamaya devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.

EM

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalarda el pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya bahçe
pülverizatörü kullanılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama rüzgarsız, yağışsız havada ve bitkinin tüm yüzeyinde iyi bir kaplama sağlayacak
şekilde yapılmalıdır.
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SÜS BİTKİLERİNDE YAPRAK LEKESİ
Alternaria spp., Septoria spp., Cercospora spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Alternaria spp., Septoria spp. ve Cercospora spp. bir çok süs bitkisinde yaygın olarak görülen
fungal yaprak leke hastalık etmenleridir.
Alternaria spp., yaşamını topraktaki bitki artıkları üzerinde sürdürür. Aşırı nem ve sık dikim
hastalığın ortaya çıkması için uygundur. Hastalık için optimum gelişme sıcaklığı 25-30°C'dir.
Enfeksiyon alanında oluşan sporlar genellikle sıçrayan su damlası, hava akımı ve bulaşık bitki
artıkları ile etrafa yayılır; bulaşık bitki artıkları ve tohumla ertesi yıla taşınır.

G

Septoria spp.,’nin sporları çiğ ve yağmur ya da sulama suları ile etrafa dağılır ve
enfeksiyonlarını gerçekleştirir. Fungus olumsuz koşulları toprakta bitki artıkları üzerinde
misel ya da klamidospor olarak geçirir. Esas inokulum kaynağı olan piknitlerden oluşan
konidiospor hava akımı ile sağlıklı bitkilere taşınmaktadır. Baharda, yüksek nem, yağmur ve
16-18°C arasındaki sıcaklıklar enfeksiyon ve hastalığın gelişmesi için uygundur. Hastalık
enfekteli bitki parçaları ve yağmurlama sulama ile yayılmaktadır.
Cercospora spp.’ nin gelişimi ve yayılışı serin ve nemli hava koşullarında daha çok
olmaktadır. Hastalığın gelişmesi için 24-26°C arasındaki sıcaklıklar uygundur. Bahar
başlangıcında hastalık etmeninin sporları hava akımları ile yeni gelişmekte olan yaprakları
enfekte ederler. Yüzeyde biriken serbest su, sporların çimlenmesini ve enfeksiyonunu başlatır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Alternaria spp.’nin neden olduğu belirtiler başlangıçta suda ıslanmış gibi görünen küçük
lekeler şeklindedir. Bu lekeler daha sonra kırmızı-kahverengine dönüşerek etrafında sarı
dairesel haleler oluşur. Daha büyük lekeler üzerinde fungal etmenin koyu yeşil-siyah spor
tabakası meydana gelir ve bunlar lekenin merkezinde dairesel halkalar meydana getirir.
Lekeler çoğu zaman birleşir ve yaprağın büyük kısmını kaplar. Bazı süs bitkilerinde
oluşturduğu belirtiler ise, bitkinin saplarında, bazen çiçeklerde ve çiçek saplarında beliren
yuvarlak veya şekilsiz kenarları mor renkte olan kirli beyazımsı lekelerdir (Şekil 1).
Septoria spp.’nin neden olduğu belirtiler yaprak üzerinde yuvarlak, nekrotik ve kahverengi
lekeler şeklindedir. Bu lekelerin ortasında piknit denilen üreme organları ve belirgin
kahverengi kenarlar oluşur. Lezyonların büyüklüğü ve görünümü genellikle konukçuya ve
hava nemine bağlı olarak değişmektedir. Hastalık belirtileri çiçeklerde ve çiçek saplarında
ortaya çıkabilmektedir (Şekil 2).
Cercospora spp.’nin neden olduğu belirtiler, yaprak yüzeyine rastgele olarak dağılmış birçok
küçük morumsu lekeler şeklindedir. Daha sonra lekelerin merkezi grimsi bir renge dönüşür.
Şiddetli olarak hastalanmış bitkilerde lekeler sarıya döner ve olgunlaşmadan dökülür. Nemli
ve yağışlı havalar hastalığın yayılmasında büyük önem taşımaktadır (Şekil 3).
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Şekil 1. Alternaria spp.’nin yapraklardaki belirtileri.

G

http://www.apsnet.org/publications/imageresources/PublishingImages/1997/1-18.jpg

Şekil 2. Septoria spp.’nin yapraklardaki belirtileri.

TA

http://www.ppdl.org/dd/images/septoria-rudbeckiaX4.jpeg

Şekil 3. Cercospora spp.’nin yapraklardaki belirtileri.
http://departments.bloomu.edu/biology/ricketts/Associates/fungi/Cercospora_kalmiae1tn.JPG

Yaprak leke hastalığı etmenleri süs bitkilerinde kaliteyi bozduğu için ekonomik önemde zarar
oluşturmaktadır.
Hastalık ülkemizde hava sirkülasyonu uygun olmayan ve özellikle yüksek nemin uzun süre
hâkim olduğu üretim alanlarında daha çok görülmektedir.
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3. KONUKÇULARI
Etmenler geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Konukçusu olan süs bitkileri arasında karanfil,
nergis, cezayir menekşesi, gül, kasımpatı, gerbera, kadife çiçeği, zakkum, şebboy, sardunya
vd. yer almaktadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Üretim materyali temiz olmalıdır,

EM

- Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalı ve üretim
alanında havalandırmaya önem verilmelidir,
- Yaprak üzerindeki su oluşumu engellenmelidir,

- Aşırı sulama yapılmamalı damla sulama tercih edilmelidir,
- Dengeli gübreleme yapılmalıdır,

- Hastalıklı bitki artıkları uzaklaştırılmalı ve yakılarak imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez başlanmalıdır. İlaçlamalara kullanılan
ilacın etki süresi göz önüne alınarak devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya tarla pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzgârsız olduğu zamanlarda
ilaçlama yapılmalıdır.
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ŞARKA HASTALIĞI
Plum pox potyvirus (PPV)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Dünyada Plum pox potyvirus’un (PPV) biyolojik, serolojik, moleküler ve epidemiyolojik
özelliklerine göre 9 farklı ırkı tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla M (Marcus), D (Dideron), C
(Cherry), EA (El Amar), T (Turkey), W (Winona), Rec (Recombinant), PPV-CR (Cherry
Russia) ve son olarak tespit edilen PPV-An (Ancestor) ırklarıdır. Ülkemizde ise bu ırklardan
PPV-D, PPV-M, PPV-Rec ve PPV-T ırkları tespit edilmiştir. Bu 9 ırk içerisinde en yaygın
olanları PPV-D ve PPV-M’dir.
PPV’nin kısa mesafelerde yayılmasında yaprak bitleri etkin bir rol almaktadır. PPV yaprak
bitleri ile non-persistent (kısa süreli ve vektör bünyesinde kalıcı olmayan) şekilde
taşınmaktadır. Etmenin uzun mesafelerde taşınması enfekteli vejetatif üretim materyalleri
(fidan, aşı gözü, aşı kalemi vs.) ile olmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

PPV konukçularında spesifik belirtiler oluşturabilmektedir. Bu belirtiler gözle rahat bir
şekilde görülebildiği gibi, fark edilemeyecek kadar hafif veya latent (belirti göstermeyen) de
olabilmektedir. PPV’nin belirtileri virüsün ırkına, enfeksiyon zamanına, çevre faktörlerine,
konukçunun bulunduğu konuma, mevsime, konukçunun türüne, çeşidine ve yaşına bağlı
olarak hafiften şiddetliye kadar değişebilmektedir. Bu şartlara bağlı olarak belirtilerin
görüldüğü bitki organı farklılık gösterebildiği gibi latent enfeksiyon durumu veya belirtilerin
maskelendiği de görülebilmektedir. Hastalık belirtileri serin havalarda daha belirgin olarak
görülmektedir. Sıcak havalarda belirtiler maskelenmektedir. Genel olarak erik, kayısı ve
şeftali çeşitleri PPV’ye karşı çok hassastır ve şiddetli belirtiler gösterirler. Ana konukçularının
çiçek, yaprak, meyve ve çekirdeklerinde oluşturduğu belirtiler tipiktir. Hastalığa ait bu
belirtiler aşağıda daha detaylı olarak verilmiştir.

TA

Kayısıda görülen belirtileri;
Çiçeklerin petal yapraklarında pembe renkli çizgiler veya halkalı lekeler görülür. Bu belirtiler
erken dönem sürveylerinde hastalığın teşhisinde faydalı olmaktadır. Yapraklarda sarı veya
soluk yeşil lekeler, damar bantlaşması PPV’nin tipik belirtileridir (Şekil 1 a,b). Meyve
üzerinde dağınık halka şeklinde lekeler, şekil bozukluğu veya deformasyon oluşabilir (Şekil
2). Oluşan bu lekeler bazı hassas kayısı çeşitlerinin meyvelerin de çöküntüler veya nekrotik
alanlara dönüşebilmektedir. Ayrıca meyve çekirdeğinde de dağınık veya halka şeklinde
lekeler görülebilmektedir (Şekil 3). Hassas kayısı çeşitlerinde meyveler hasattan 20-30 gün
önce dökülebilir.
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b

a

Şekil 1. PPV’nin kayısı yaprağında oluşturduğu belirtiler

Şekil 3. PPV’nin kayısı çekirdeğinde
oluşturduğu belirti

G

Şekil 2. PPV’nin kayısı meyvesinde oluşturduğu
belirti

Erikte görülen belirtileri;

TA

Erik ağaçları çok şiddetli belirtiler gösterebilmektedir. Yapraklarda soluk yeşil veya açık sarı
klorotik noktalar, halkalar ve çizgi şeklinde desenler oluşmaktadır (Şekil 4 a,b). Kırmızı veya
koyu renkli erik meyveleri mavimtırak bir görünüm almaktadır. Meyveler üzerinde koyu
renkli halkalı lekeler ve bu lekelerin içe doğru çökmüş olduğu görülmektedir (Şekil 5 a,b).
Aynı şekilde bu meyvelerin çekirdeğinde de halkalı veya koyu renkli lekeler
oluşabilmektedir. Meyvelerde düzensiz olgunlaşma ve kayısıda olduğu gibi bazı çeşitlerde
meyveler olgunlaşmadan erken dökülebilmektedir.
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b
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Şekil 4. PPV’nin erik yaprağında oluşturduğu belirtiler
https://www.ars.usda.gov/oc/br/plumpox (b)

b

TA

a

Şekil 5. PPV’nin erik meyvesinde oluşturduğu belirtiler

Şeftali ve nektarinde görülen belirtileri;

Kayısı ağaçlarında olduğu gibi çiçeklerin petal yapraklarında pembe renkli çizgiler görülür.
Bu belirtiler hastalığın erken teşhisinde oldukça önemlidir. Yapraklarda ise dağınık halkalı
lekeler, şekil bozuklukları (kırışıklık, buruşma ve kıvrılma), damar bantlaşması veya damar
aralarında altın sarısı renginde açılmalar görülür (Şekil 6 a,b). Yeşil meyveler üzerinde zayıf
lekeler şeklinde sarı çizgiler ve halkalı lekeler oluşmaktadır. Meyveler olgunlaştığında bu
lekelerin sarı veya kırmızı halkalı lekeler şekline dönüştüğü görülebilmektedir (Şekil 7 a,b).
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b

a
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Şekil 6. PPV’nin şeftali ve nektarin yaprağında oluşturduğu belirtiler

b

a

Şekil 7. PPV’nin şeftali ve nektarin meyvelerinde oluşturduğu belirtiler

Bademde görülen belirtiler;

Yapraklarda klorotik renk açılmasına neden olmakta ancak bu belirti çok çabuk
maskelenmektedir. Meyvelerde deformasyon, verim ve kalitede azalma meydana gelmektedir
(Şekil 8).
Kiraz ve vişnede görülen belirtiler;

Yapraklarda halkalı veya düzensiz lekeler görülebilmektedir (Şekil 9). Meyve üzerinde
girintili çıkıntılı şekil bozukluğu, sarı veya kahverengi halkalı lekeler oluşmaktadır. Bazı kiraz
çeşitlerinde erken meyve dökümüne neden olabilmektedir.
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Şekil 8. PPV’nin badem yaprağında
oluşturduğu belirti

Şekil 9. PPV’nin vişne yaprağında
oluşturduğu belirti,

(https://link.springer.com/article/10.1007/s0070
5-131630-x)

G

Şarka hastalığının, kimyasal mücadelesinin olmaması, çok hızlı epidemi yapması ve
hastalıktan kurtulmanın tek çaresinin eradikasyon olması Şarka’yı önemli kılmaktadır. Şarka
hastalığı sert çekirdeklilerde meyve ağırlığı, büyüklüğü, verimi, şeker oranında azalma,
asitliğin artması, erken meyve dökümü, nekroz, deformasyon, meyvelerde şekil bozukluğu ve
buna benzer belirtiler meydana getirdiğinden ürünün ticari değerinin kısmen ya da tamamen
yok olmasına neden olmaktadır. Şarka hastalığı ürün kalite ve kantitesine doğrudan zarar
verdiği için ekonomik olarak önemli kayıplara neden olmaktadır. Öyle ki hassas meyve
çeşitlerinde hastalıktan dolayı %100’e varan ürün kayıpları görülebilmektedir. Şiddetli
enfeksiyonlarda ise ağacın ömrünü kısaltıp ölümüne yol açarak tüm plantasyonları yok
etmektedir.

TA

PPV’nin en önemli yayılma yollarından bir tanesi enfekteli üretim materyalleridir. Enfekteli
fidan, aşı gözü, aşı kalemi vs. gibi üretim materyalleri virüsün yayılışını hızlandırmaktadır.
Enfekteli üretim materyalleri virüsün bölgeler ve ülkeler arasında yayılmasında etkin rol
oynamaktadır. PPV’nin kısa mesafelerde yani bahçe içinde veya bahçeler arasında
yayılmasında yaprak bitleri etkin bir rol almaktadır. Yaprak bitlerinin virüsü non-persistent
olarak bir kilometreye kadar taşıyabildiği bilinmektedir. PPV 20’ye yakın yaprak biti türü ile
taşınmaktadır. Bunlar arasında Aphis fabae, A. spiraecol, Brachycaudus cardui, B. helichrysi,
B. persicae, Hyalopterus pruni, Myzus persicae, M. Varians, Phorodon humuli taşınmada
önem arz eden türler arasına girmektedirler. PPV’nin Prunus türlerinin tohumları ile
taşındığına dair çalışmalar bulunmasına rağmen bu çalışmalar doğrulanmamıştır ve PPV’nin
tohumla taşınmadığı kabul edilmektedir.
Ülkemizde PPV Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yaygındır.
3. KONUKÇULARI
Şeftali, kayısı, erik, nektarin, badem, kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyve türleri PPV’nin
ana konukçusudur. Bunun yanında yabani/süs bitkisi formundaki Prunus türleri ve çok sayıda
yabancı ot ise PPV’nin ikincil konukçuları arasında yer almaktadır.
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4. MÜCADELESİ

4.2. Kültürel Önlemler

EM

4.1. Karantina Önlemleri
Şarka hastalığının varlığı, yayılış alanlarının tespiti, korunmuş/ari bölgelerin belirlenmesi,
mücadelesi, yayılmasının engellenmesi ve eradikasyonuna ilişkin alınacak asgari önlemleri
düzenlemek amacıyla 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak “Şarka Hastalığı İle Mücadele
Hakkında Talimat” yayınlanmıştır. Hastalığın bulaştığı alanlarda bu talimat esaslarına göre
tedbirler alınır.
- Şarka hastalığı ile mücadelede herhangi bir anti-virüs uygulaması bulunmamaktadır. En
etkili kontrol yöntemi virüsten ari (sertifikalı) üretim materyallerinin kullanılması, düzenli
olarak yaprak biti mücadelesi ve enfekteli ağaçların eradike edilmesidir.
- Enfekteli konukçu türlerinden kesinlikle üretim materyali (aşı kalemi, aşı gözü, fidan,
anaç, çöğür, çelik, klon vs.) alınmamalıdır.
- Zararlı organizmanın çok sayıda yaprakbiti vektörü olması nedeniyle enfeksiyon
kaynaklarının ortadan kaldırılması için, bulaşık meyve, meyve sapları ve diğer bitki artıkları
imha edilmelidir.
- Doğal enfeksiyon kaynağı olabileceğinden, bulaşık bölgenin çevresindeki yabancı ot
konukçuları temizlenmelidir.

G

- Şarka, karantinaya tabi bir hastalık etmeni olup, bulaşık bölgelerden korunmuş bölgelere
kesinlikle fidan nakli yapılmamalıdır.
- Virüs vektörü yaprak bitlerinin mücadelesi ilgili Zirai Mücadele Teknik Talimatına göre
yapılmalıdır.
4.3. Kimyasal Mücadele

TA

- Etmene karşı kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
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ŞERBETÇİOTU KÜLLEMESİ
Podosphaera macularis (Wallr.:Fr.) U. Braun & S. Takamatsu
(=Sphaerotheca macularis (Wallr.:Fr.) Lind ,=Sphaerotheca humuli (DC.) Burrill)

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fungusun kleistotesyumları koyu renkli yuvarlak ve tek askusludur, tutunucuları genellikle
uzun, düz, bölmeli ve koyu kahverengidir. Konidiosporlar konidioforlar üzerinde zincir
şeklinde (2-8 adet veya daha fazla) sıralanmışlardır. Fungus kışı kleistotesyum olarak bitki
artıklarında ya da tomurcuk aralarında miselyum olarak geçirir. İlkbaharda kleistotesyumların
çatlaması ile etrafa yayılan askosporlar primer enfeksiyonları oluşturur. Bayrak sürgünler
külleme miselleriyle kaplanır ve 5-10 gün sonra konidiler görülür, üretilen bu konidiler
sekonder enfeksiyonları başlatır. Patojenin gelişmesi için uygun sıcaklıklar 12-30oC ‘dir.
Özellikle yüksek nemde daha yüksek sıcaklıklara tolerans gösterebilmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalığın belirtileri sürgünlerde, yapraklarda, kozalak ve çiçeklerde görülür. Primer
enfeksiyon sonucu bayrak sürgünler beyazımsı miselyal örtü ile kaplanır (Şekil 1). Genç
yapraklar üzerindeki sekonder enfeksiyonlar beyazımsı yuvarlak noktalar olarak gözlenir
(Şekil 2). Zamanla bu lekeler yaprak yüzeyini tamamen kaplar. Sekonder enfeksiyonlar
sürgünde, bitkinin en alt ve en üst yaprağında belirti verebilmekte yani hastalık bitkide dikine
gelişim göstermektedir (Şekil 3). Genç yapraklar yaşlı yapraklara göre hastalıktan daha fazla
etkilenir. Bitkinin tepesinden aşağı doğru yaklaşık ilk 5 yaprak hastalığa en hassas
kısımlardır. Hassas çeşitlerde çiçek ve kozalaklar da enfekte olabilmektedir. Enfekteli
alanlarda büyüme durur. Çiçeklerde dökülmeler, kozalaklarda şekil bozuklukları, cüceleşme,
erken olgunlaşma ve kozalak dokularında gevrekleşme gözlenir (Şekil 4). Kozalak pulları
arasında gizli enfeksiyonlar da görülebilmektedir. Enfekteli kozalaklar kleistotesyum oluşum
döneminde kırmızı ile siyahımsı arasında bir renk alır.

TA

Hastalık hassas çeşitlerde ve şiddetli enfeksiyonlarda önemli ürün ve kalite kaybına neden
olabilmektedir.
Hastalık ülkemizde şerbetçiotu üretiminin yapıldığı Bilecik ilinde görülmektedir.

Şekil 1.Bayrak
belirtiler

sürgünündeki Şekil 2. Yapraktaki belirtiler
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Şekil 4. Sağlıklı (A) ve hastalıklı (B) kozalaklar

3. KONUKÇULARI

EM

Şekil 1ve Şekil 4 http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/
person/37109/030909/2008GentetalPHPManuscript.pdf
Şekil 2 www.hopfentagung2008.de/.../user.../Vostrel_Wolnzach_2008.ppt
Şekil 3 http://ipmnet.org/plant-disease/plant_images/PMcones.JPG

Şerbetçiotu, gül, çilek, ahududu, karahindiba ve koyun otu’ dur.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Erken dönemde enfekteli sürgünler budanarak imha edilmelidir.
- Aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır.
- Dip sürgünleri mekanik yolla temizlenmelidir.

G

- Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir
- Dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

1.ilaçlama: Hastalık koşulları oluştuğunda veya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde

TA

2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları
sona erinceye kadar ilaçlamalara devam edilir.
İlaçlama programında son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe pülverizatörü
kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamalar rüzgârsız havada yapılmalıdır. Üretim sahasında tüm sıralar atlanmadan bitkilerin
tüm yeşil aksamı iyice ilaçlanmalıdır.
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TAHILLARDA FİDE YANIKLIĞI, KÖK ve KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
Fusarium spp. Rhizoctonia spp., Bipolaris sorokiniana (Sacc.),
Pseudocercosporella herpotrichoides Ggt.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Tahıllarda fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan etmenlerin başında
Fusarium culmorum (WG Smith) Sacc., F. pseudograminearum Aoki & O'Donnell, Bipolaris
sorokiniana (Sacc.), Rhizoctonia cerealis Van der Hoeven ve Pseudocercosporella
herpotrichoides Ggt. gelmektedir. Diğer Fusarium türlerinden bazıları da hastalık şiddetini
artırır. Bu fungusların kesin tanıları ancak laboratuvar çalışmalarıyla yapılabilir. Toprakta
bitki artıkları üzerinde iki yıldan fazla canlı kalabilirler. Bitki artıklarının toprak yüzeyinde
bekletilmesi durumunda canlılıklarını sürdürürler. Bu funguslar toprak kökenli olup tohumla
da taşınabilmektedir.
F. pseudograminearum’un fialitleri üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme oluşur.
Makrokonidileri belirgin ayak hücreli ve genellikle 5-6 bölmeli olup hafifçe kıvrık ve düz
şekillidir. Besi yerinde klamidospor oluşturmakta, PDA ve SNA gibi ortamlarda karmen
kırmızısı bir renk almaktadır.

G

F. culmorum ise kültürde bol miktarda kısa ve kalın görünümlü makrokonidiyum oluşturur.
Makrokonidiyumları genellikle 4-5 bölmeli olup, belirgin bir ayak hücresi yoktur. Kültürde
klamidospor oluşturmakta ve meydana getirdiği pigmentler nedeni ile somon rengi
oluşmaktadır.
B. sorokiniana’nın konidioforları koyu kahverengi, kısa ve çoğunlukla tek veya küçük
guruplar halinde düz veya kıvrık, konidiosporları ise 3-10 bölmelidir. Hastalık etmeni bir
yıldan diğerine tohumlarla ve tarlada kalan hastalıklı bitki artıklarıyla geçmektedir.

TA

Fusarium türleri kurak geçen uzun ilkbahar periyodundan sonraki yağışlarda şiddetli hastalık
oluşturur. Oksijenin yetersiz olduğu ağır topraklarda ve zayıf topraklarda hastalık daha fazla
ortaya çıkar.
Rhizoctonia cerealis’in hifleri dik açı oluşturacak şekilde yan dallar oluşturur. Yan dallar
üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme oluşur. Miseller bölmeli gençken şeffaf sonra
sarımtırak olup yaşlandıkça koyu kahve bir hal alır. Sonbaharda yağışların ve sulamanın iyi
olması durumunda bitkiler Rhizoctonia’nın oluşturduğu hastalığa daha dirençli olurlar.
Toprak işlemesinin az veya hiç yapılmadığı tarlalarda ise hastalık daha şiddetli gelişmektedir.
Hastalık etmeni toprakta uzun süre canlı kalabilmektedir. Rhizoctonia hifleri ile bitkileri
enfekte eder.
P. herpotrichoides’in vejetatif miselleri genellikle sarı ile kahverengi uzun hücrelere sahip
olup, stroma miselleri ise çok hücreli kalın duvarlı ve poligonaldir. Bitkide yaralar içinde
fungusun miselleri bulunur. Sporları çoğunlukla 5-7 bölmeli olup, PDA besiyerinde az sayıda
da olsa gelişebilen, ince uzun yapıdadır. Fungus enfekteli bitki artıklarında yaşamını sürdürür.
İlkbahar yağışlarında fungusun hifleri genç yaprak kınlarına ulaşır ve yaprakları enfekte eder.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Fusarium’ların oluşturduğu hastalık belirtileri çiçeklenme döneminde oluşan beyaz başaklarla
dikkati çeker. Bu etmenler taban arazilerde ve stres faktörlerinin daha etkili olduğu arazilerde
daha etkili olmaktadır. Gövdede çürüklük oluşturan Fusarium’ların oluşturduğu yaralarda
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gövde kurtları da zarar yaparak sapı içinden keser ve beyaz başak oluşumuna neden olur.
Şiddetli enfeksiyona uğramış bitkilerin alt yaprak kınlarında sap ve boğumda bal rengi bir
görünüm olur. Bazı dönemlerde bitki gelişme döneminin ortasında bitkiler ve kardeşlerinde
veya fide döneminde sararma ve ölüm meydana gelir. Enfekteli bitkilerin başakları bükülür
bazı başaklarda tane oluşmaz (Şekil 1,2).

EM

F. pseudograminearum ve F. culmorum bitkinin tacında ve yaprak kınının altında pembe bir
renklenme oluşturur. Enfekteli kökler plastik bir torbaya konulursa çok kısa bir sürede bu
pembe renklenme çok bariz bir hal alır. Bu hastalık için uygun şartlar oluştuğunda üründe
%50 veya daha fazla kayıplara neden olur.
Sağlıklı bitki

©Zafer UÇKUN

G

©Zafer UÇKUN

Şekil 1.Kök ve kök boğazı çürüklük etmenlerinin buğdayın çeşitli dönemlerinde kök ve
kökboğazındaki zarar şekilleri.

Sağlıklı bitki

TA

©Zafer UÇKUN

©Fahri TATLI

Şekil 2. Fusarium spp.’nin başaklardaki zararı.

Şekil 3. Bipolaris sorokiniana’nın
başaktaki zararı.

B. sorokiniana, bitkilerde tüm gelişme dönemlerinde ve tüm organlarda hastalık meydana
getirmektedir. Bu nedenlerle tane ölümleri, fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü;
yapraklarda noktalar halinde nekrotik lekeler; başakta kavuz ve tane yanıklığı, embriyo
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EM

kararmasına ait belirtiler meydana getirmektedir (Şekil 1,3,4). Fungusun kök ve
kökboğazında meydana getirdiği lekeler koyu veya soluk kahverengi görünümdedir.

Şekil 4. Bipolaris sorokiniana’nın yaprak (a)
ve bayrak yaprağındaki (b) zararı

Rhizoctonia cerealis’in oluşturduğu hastalığın tipik belirtileri erken devrede başlar. Bitkilerde
gelişme geri kalır. Enfekteli bitkiler donuk, mor veya koyu yeşil bir renk alır. Bitkilerin kök
sistemleri daha kısa olur ve kökleri kahverengi bir görünüm alır. Bitkilerin saplarında
kenarları belirgin oval lekeler oluşur. Hastalık tahılların çeşitli gelişme dönemlerinde etkili
olur. Bu nedenle bitkilerde fide yanıklığı, kök ve kökboğazı yanıklığı ile sap çürüklüğü de
meydana getirir (Şekil 1).

G

P. herpotrichoides, genç yaprak kınlarında, daha sonra da bitki sapında hastalığın tipik
belirtisi olan donuk oval lekeler meydana getirir. Lekelerin kenarları kahverengi olup kök
boğazı ve alt yaprak kınında toprak seviyesinde görülür. Lekelerin ortasında ve sapta siyah
stromaya ait püstüller göze çarpar. Hastalık erken devrede fide ölümlerine neden olur. İleri
devrelerde enfeksiyona uğrayan dokular çürüdüğünden bitkiler bu çürük kısımlardan
kıvrılmakta ve çeşitli yönlere doğru gelişigüzel yatmaktadır. Ayrıca hasat döneminde boş
başaklar ve cılız, buruşuk tanelerin oluştuğu başaklar göze çarpmaktadır.

TA

Tahıllarda kök ve kökboğazı çürüklükleri yıllara göre değişik şiddetlerde görülmektedir.
Bölgelere göre etmenlerin dağılımı değişmekte, F. pseudograminearum ve P. herpotrichoides
Marmara ve Ege Bölgesinde daha yaygın olmakla birlikte F. culmorum ve R. cerealis’e her
bölgede yaygın olarak rastlanmaktadır.
3. KONUKÇULARI

Hastalık etmenleri tahılların çoğunda hastalık oluşturabilir. Bunların başında buğday, arpa ve
diğer Hordeum türleri ile Triticale, yulaf ve çavdar gelmektedir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Etmenler hem tohum hem de toprak kökenli funguslar oldukları için mücadelesi zordur.
Mücadele için mutlaka kültürel önlemlere uyulmalıdır.
- Dayanıklı çeşitlerin ekimi tercih edilmelidir. Erkenci çeşitler hastalıklara geçci çeşitlerden
daha fazla duyarlıdır.
- İyi bir toprak işlemesi uygulanmalı, ekim derinliği ve toprak tavı uygun olmalıdır.
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- Ekimden önce topraktaki yeşil bitki ve bitki artıklarını yok etmek amacı ile toprak işlemesi
yapılmalı ya da herbisit uygulaması ile ortadan kaldırılmalıdır.
- İyi bir gübreleme ile bitkide dayanıklılık oluşması sağlanmalıdır.
- İz elementlerin eksikliği giderilmelidir.

EM

- Fusarium spp.’nin yoğun olduğu tarlalarda bu etmenlerin konukçusu olmayan bitkilerin
yanında yulafta ekilebilir. Yulaf bu etmenlerin saldırısına hassastır ancak bu funguslar yulaf
içinde çok yavaş geliştiği için kısa sürede yok olmaktadır. Fusarium spp. için 2-3 yıllık
rotasyon uygun olur.
- Dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi önemlidir.

- Anızların gömülmesi hastalığın enfeksiyon seviyesini düşürür.
4.2. Kimyasal Mücadele

Tohum ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanır.
4.2.l. İlaçlama zamanı

Tohum ilaçlaması ekimden önce tohum ilaçlarından biriyle yapılmalıdır. Yeşil aksam
ilaçlaması ise kardeşlenme ve bayrak yaprağı arasındaki dönemde yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makinalar

G

Tohumluğun ilaçlama düzeneği olan selektörlerde ilaçlanması tercih edilmelidir. Selektör
bulunmayan yerlerde ilaçlama bidonları ile ilaçlama yapılmalıdır. Yeşil aksam ilaçlamaları ise
bütün deneme alanında tekdüze dağılım sağlayacak veya doğru ilaçlama yapabilecek uygun
bir alet veya makine ile yapılmalıdır. Biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler
(çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi, ilerleme hızı vb.) amaca uygun
olarak seçilmelidir.

TA

4.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlamada kullanılan bitki koruma ürününün, tohumun bütün yüzeyini tamamen kaplamasına
özen gösterilmelidir. Yeşil aksam ilaçlamasında ise yapraklar ilaçlı su ile tamamen
kaplanacak şekilde yapılmalıdır.
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TAHIL KÜLLEMESİ
Erysiphe graminis (DC.) Wint.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Tahıl küllemesi [Erysiphe graminis (DC.) Wint.], konukçu üzerinde yüzeysel misel örtüsü
oluşturur. Miseller epidermis hücrelerine emeçlerini gönderirler. Epidermiste gelişen miseller,
konidiofor oluştururlar. Bunların ucunda tespih tanesi gibi sıralanmış konidiosporlar meydana
gelir. Olgunlaşan konidiosporlar ayrılarak yeni enfeksiyonları meydana getirirler. Konukçu
sararmaya başladığı zaman misel yığınlarında kleistotesyumlar meydana gelir. Her
kleistotesyumda ortalama 15-20 adet askus bulunur. Askuslar içinde dinlenme devresinden
sonra belirli koşullarda 4-8 askospor meydana gelir. Bunlar hububatı enfekte ederek hastalığın
meydana gelmesini sağlarlar.

G

Etmen ılıman bölgelerde kışı bitki üzerinde misel halinde geçirdiği halde, diğer bölgelerde
kleistotesyum halinde geçirir. Bitkilerin sararması ile birlikte oluşan kleistotesyumlar kışı
kurumuş bitki yapraklarında geçirirler. Havaların ısınmasıyla birlikte, ilkbaharda askus ve
askosporları meydana getirerek primer enfeksiyonları oluştururlar. Fakat Primer enfeksiyonlar
hastalık gelişiminde önemli değildir. Esas olarak primer enfeksiyonları sonbaharda
enfeksiyona uğramış tahıl yapraklarında bulunan miseller meydana getirirler. Bahar aylarında
bu misellerden oluşan konidiosporlar rüzgarla çevreye dağılarak sekonder enfeksiyonları
meydana getirirler. Konidiosporların optimum çimlenme sıcaklığı 10°C (0-35°C)’dir.
Enfeksiyonlar için ise 15-20°C en uygun sıcaklıktır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Önceleri alt yaprakların üst yüzeyinde nokta halinde beyaz-gri renkte püstüller halinde
görülmekte ve bunlar zamanla esmerleşmektedir (Şekil 1). Uygun koşullarda püstüller
birleşerek yaprağı tamamen kaplayabildiği gibi, sap ve başakları da enfekte eder. Hastalıklı
yapraklarda önce lokal sararmalar, sonra nekrozlar görülür. Yaprak üzerinde yer yer yeşil
bölgelerin kalması (yeşil ada oluşumu) tipik bir görünüm oluşturur. Bitki üzerinde yüzeysel
bir tabaka oluşturan misel örtüsü rüzgar, yağmur ve sürtünmelerle dağılabilir. Hastalığa
yakalanan bitkiler yatmaya daha elverişli olduğundan, ayrıca nekrozlar meydana getirerek
özümleme yüzeyini azaltmakla da verimin düşmesine sebep olur.
3. KONUKÇULARI

Dünyanın tahıl yetiştirilen tüm yörelerine yayılmış olan tahıl küllemesi bitki cinslerine göre
özelleşmiştir. Bu nedenle buğdaydaki E.graminis f.sp. tritici sadece buğdaya özgüdür, diğer
buğdaygil türlerini hastalandırmaz.
Fungus (E. graminis) altı forma ayrılır. Ayrıca her form altında birçok fizyolojik ırk
bulunmaktadır. Buğdayda E.graminis f.sp. tritici, arpada E. graminis f.sp. hordei, çavdarda E.
graminis f.sp. secalis, yulafta E. graminis f.sp. avenae, Bromus spp.’de E. graminis f.sp.
bromi, Poa spp.’de ise E. graminis f.sp. poae hastalık oluşturur.
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Sağlıklı

Hastalıklı

EM

©Şevket ÜNLÜ

Şekil 1. Erysiphe graminis f. sp. tritici’nin buğday yaprağındaki belirtileri.

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Sık ekimden kaçınılmalıdır.

- Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı, özellikle aşırı azotlu gübrelemeden
kaçınılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

Yeşil aksam veya tohum ilaçlaması şeklindedir.
4.2.1. İlaçlama zamanı

G

Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim
koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru
ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını
engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. Tohum ilaçlaması ekimden
önce tohum ilaçlarından biriyle yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.

TA

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Yeşil aksam ilaçlamaları bütün deneme alanında tekdüze dağılım sağlayacak veya doğru
ilaçlama yapabilecek uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır. Tohumluğun ilaçlama
düzeneği olan selektörlerde ilaçlanması tercih edilmelidir. Selektör bulunmayan yerlerde
ilaçlama bidonları ile ilaçlama yapılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

Yeşil aksam ilaçlamasında yapraklar ilaçlı su ile tamamen kaplanacak şekilde yapılmalıdır.
Tohum ilaçlamasında kullanılan bitki koruma ürününün, tohumun bütün yüzeyini tamamen
kaplamasına özen gösterilmelidir.
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TAHIL PAS HASTALIKLARI
Sarı pas Puccinia striiformis West
Kahverengi pas Puccinia recondita tritici Rob. etDesm.
Kara pas Puccinia graminis tritici Eriks. etHenn.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Mısır Adi Pası Puccinia sorghi Schw. (=P. maydis Berenger)

Sarı pas (Puccinia striiformis West): Etmenin üredosporları (yazlık sporlar) yuvarlak veya
oval, çeperleri dikenlidir. Teliosporlar (kışlık spor) ise uzunca, hücre çeperi kalın ve düz, iki
hücreli, bu hücreler arası hafif boğumludur.

G

Buğday tarlalarında ilkbaharda 10-15°C sıcaklık ve yüksek nem hastalığın gelişimi için en
uygun ortamdır. Yaprakların üst yüzeylerinde makine dikişine benzer şekilde püstüller oluşur.
Sıra veya sıralar üzerine dizilmiş noktacıklar biçiminde olan bu püstüllerin içinde etmenin
yazlık sporları meydana gelir. Bu püstüller limon veya portakal rengindedir. İlkbaharda bu
püstüllerden oluşan milyonlarca yazlık spor rüzgarla çevreye dağılır. Uygun koşullarda,
taşındığı buğday bitkilerini enfekte ederek yeni püstüller oluştururlar. Üredosporların
çimlenip konukçuya giriş yapabilmesi için yağış veya yüksek neme gereksinimleri vardır.
Mevsim sonunda üredosporların yataklarından, aynı püstüllerde teliosporlar oluşur. Etmen
yazı canlı kalan yabani buğdaygillerde, kışı ise güzlük ekilen buğdaylar üzerinde üredospor
halinde geçirir.

TA

Kahverengi pas (P. recondita tritici Rob. et Desm.): Etmenin yazlık ve kışlık sporları
genelde sarı pasınkilere benzerler. Hastalık etmeni, kışı ılıman geçen bölgelerde ve sahillerde
üredospor halinde, güzlük ekinlerde ve yaz ortasında taze yaprak veren yabani buğdaygillerde
geçirir. İlkbaharda yazlık sporlarını oluşturarak çoğalır ve rüzgarla yayılan sporlar, uygun
koşullarda (yüksek nem ve 15-20°C sıcaklık) yeni enfeksiyonlara neden olurlar. Bu etmenin
yaşam çemberine bazen, ara konukçuları olarak da sedef otları (Thalictrum spp., Isopyrum
spp.)girer. Kışı geçiren kışlık sporlar, ilkbaharda çimlenerek bazidiosporları oluştururlar.
Bunlar rüzgarla ara konukçulara ulaşarak onları enfekte ederler. Yapraklarda çok sayıda
piknidyum ve esiyum meydana gelir. Esiyumlarda oluşan esiyosporlar rüzgarla dağılarak
buğdayları enfekte ederler ve sonra oluşan üredosporlarla yeni enfeksiyonlara neden olurlar.
Kara pas (P. graminis tritici Eriks. et Henn.): Hastalık etmeninin üredio-sporları elips
şeklinde olup çevresi dikenlidir ve kahverengi renklidir. Kışlık sporu ise uzunca, iki hücreli,
çeperi düz ve bir sapçık üzerindedir.
Kara pas etmeni kışı hastalıklı bitki parçacıkları üzerinde kışlık spor formunda geçirir.
Hastalık 19-26°C arasında ve yüksek nemde hızlı bir şekilde gelişir. Çimlenen teliosporlardan
bazidiosporlar oluşur. Bazidiosporlar, Kara pasın ara konukçusu olan Hanım tuzluğu
(Berberis spp.) veya Sarıboya ağacı (Mahonia spp.) yapraklarına ulaştığında çimlenerek
enfeksiyon yapar.
Bir süre sonra yaprağın üst yüzünde piknidyum, alt yüzünde esiyum oluşur. Esiyumlarda
meydana gelen esiyosporlar rüzgarla buğday yaprak ve sapları üzerine taşınıp, uygun
koşullarda çimlenerek, üredospor yatağı ve içinde yazlık sporları meydana getirirler. Bu
sporlar da buğday bitkilerinde sekonder enfeksiyonlara neden olurlar. Buğday bitkilerinin
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olgunluk dönemine doğru, sap ve yaprak dokuları üzerinde, siyah renkte kışlık sporlar
oluşmaya başlar.
Mısır Adi Pası (P. sorghi Schw.): Etmenin üredosporları (yazlık sporlar) genellikle yuvarlak
ve geniş elipsoid şekilde, altın veya tarçın-kahverengi renkte olup spor çeperleri dikenlidir.
Teliosporlar (kışlık sporlar), üredospor yataklarında oluşur. Rengi kahverengi-siyah, 2
hücreli, pürüzsüz, elipsoid veya dikdörtgen şeklindedir. Esiyosporları soluk sarı renkli,
küresel veya elipsoid şekillidir. Ara konukçusu yonca türlerinden (Oxalis spp.) oluşmaktadır.

EM

Mısır tarlalarında, 16-230C sıcaklık ve yüksek nem hastalığın gelişimi için en uygun ortam
koşullarıdır. Sporların çimlenip bitkiyi enfekte etmesi için yüksek nemin 6 saat sürmesi
gerekmektedir. Hastalığın oluşmasını takiben yaprakların her iki yüzeyinde kahverengi
püstüller oluşur. Bu püstüllerde oluşan üredosporlar çevreye yayılarak yeni bitkileri enfekte
ederler. Mevsim sonunda üredospor yataklarında teliosporlar oluşur. Etmen kışı iklim
koşullarına bağlı olarak üredospor formunda da geçirebilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Sarı pas: En erken görülen pas türüdür. Genellikle yapraklarda görülse de, sap ve başaklarda
da zaman zaman görülebilir. Yaprakların üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde ve sarı renkte
püstüller oluşur. Bu püstüllerin dizilişi bir çizgiyi andırdığı için bu pasa “Çizgi pası” da
denilir. Mevsim sonuna doğru yazlık sporların yerini siyah renkli kışlık sporlar alır (Şekil 3a).

a

b

©Şevket ÜNLÜ

Şekil 3. Sarı pas’ın (a) ve Kahverengi pas’ın (b) buğday yaprağındaki belirtileri
(Püstüller).

Kahverengi pas: Genellikle yapraklarda görülür ve bu nedenle “Yaprak pası” olarak da
isimlendirilir. Bunlar portakal sarısı veya koyu kahverengindedir. Hastalığın ilerlemesi ile
püstüller üzerindeki epidermis parçalanır, ancak bu durum Kara pas’taki kadar belirgin
değildir. Yazlık sporların içinde bulunduğu püstüller yaprak yüzeyinde düzensiz ve irili ufaklı
olarak görülür (Şekil 3b). Bazen bu pasın belirtisi olarak, bir esas püstül etrafında çepeçevre
bir veya iki daire halinde daha küçük püstüller oluşur ki, bu belirti özellikle kahverengi pasın
tanımında önemlidir. Bu pas genellikle bitkilerde sarı pas’tan sonra kara pas’tan önce görülür.
Kara pas: Buğdayın yaprak, sap ve başaklarında görülen bir hastalıktır. İlk belirtiler yaprak
ve saplarda oldukça büyük, oval veya uzunca koyu turuncu, çoğunlukla kahve renkli
püstüllerdir. Püstüllerin yaprak epidermisini patlatarak yırtması nedeniyle, püstülleri
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çevreleyen epidermis beyaz yaka şeklini alır. Mevsim sonunda yazlık sporlar yerine, koyu
kahverenginden siyaha kadar değişen renkte kışlık sporlar oluşur.

EM

Buğdayda pas hastalığından doğan zarar, iklim şartlarına göre değişir ve zaman zaman
epidemi yaparak büyük zararlara neden olabilmektedir. Ürün kaybı, çeşitlerin duyarlılıklarına,
çevre koşullarına, etmenlerin ırklarına göre değiştiği gibi, yıldan yıla bölgeden bölgeye
farklılıklar göstermektedir. Buğday pas hastalıkları etmenleri, ülkemizin buğday üretimi
yapılan bütün bölgelerine yayılmışlardır. Sarı pas, erken dönemde çıktığı için ülkemizde en
önemli pas türü olup tüm bölgelerimizde görülmesi mümkündür. Kahverengi pas ve kara pas
ise geç dönemde ortaya çıkmasından dolayı ekonomik öneme sahip değildir.

TA

G

Mısır Adi Pası: Hastalığın ilk belirtileri enfeksiyondan yaklaşık 7 gün sonra yaprağın her iki
yüzeyinde küçük klorotik alanlar şeklinde görülür. Hastalığın ilerlemesi ile damarlar arasında
uzun, kahverengi püstüller oluşur (Şekil 4). Mevsim sonunda üredospor yataklarında siyah
renkli teliospor oluşur. İklim şartlarına bağlı olarak epidemi yapabilen hastalık özellikle
hassas çeşitlerde ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Ürün kaybı çevre şartlarına,
etmenin ırklarına, mısır çeşidinin duyarlılığına bağlı olarak değişebilmektedir. Hastalık
dünyada mısır ekili alanlarda yaygın olup ülkemizde Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu
Bölgesinde görülmüştür.

Şekil 4. Mısır Adi Pasının mısır yapraklarında oluşturduğu püstüller

3. KONUKÇULARI
Buğday pas hastalığı etmenlerinin konukçuları, kültür ve yabani buğdaygil bitkileridir. Sarı
pasın konukçuları buğday dışında kültür bitkilerinden arpa ve çavdar; kahverengi pasın
konukçuları ise buğday dışında arpadır. Mısır adi pasının konukçuları mısır, tatlı mısır ve
sorgumdur.
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4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Havalanmayı engellemesi ve nem artışına neden olduğu için sık ekim yapılmamalıdır.
- Yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında yapılmalıdır.
- Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır.
- Paslara karşı dayanıklı tahıl çeşitleri kullanılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

- Çevredeki ara konukçular imha edilmelidir.

Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu
nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve 15-20°C sıcaklık) hastalığın
seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların
özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam
ilaçlamasına başlanmalıdır.
İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa,
kullanılan ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanabilir. Hasada bir ay kala bitki
olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.
Mısır adi pasına karşı ilaçlamaya yapraklarda ortalama 3-4 püstül görüldüğünde başlanır ve
tepe püskülünün çıkışından sonra ilaçlama yapılmamalıdır.

G

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalar yer aletleriyle yapılmalıdır. Özellikle büyük ekim alanları için ilaçlamalarda iş
genişliği fazla olan hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır.

TA

4.2.4. İlaçlama tekniği

Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile
kaplanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.
Pasa karşı yapılacak mücadele ile yabancı ot ilaçlama zamanı uygun olursa ilaçların
karışabilirliği dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır. Birim alana kullanılacak suyun tespiti
için kalibrasyon yapılmalıdır.
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TRABZON HURMASINDA YAPRAK LEKESİ
Mycosphaerella nawae Hiura&Ikata

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Mycosphaerella nawae Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) yaprağında zarar oluşturur. Kışı
yere dökülen yapraklar üzerinde pseudotesyum olarak geçirir. İlkbaharda olgunlaşan
pseudotesyumlardan fırlatılan askosporlar yapraklar üzerinde primer enfeksiyonları
başlatırlar. Askospor tek bölmeli, çoğunlukla iğ biçimindedir.

a

G

Fungusun eşeysiz dönemi ise Ramularia sp.’dır. Konidiosporlar, hastalığın epidemi yaptığı
dönemlerde, sekonder enfeksiyon kaynağı olarak önemli bir rol oynamaktadır. Sekonder
enfeksiyonlar yaz ayları boyunca devam etmekte ve hastalık giderek artmaktadır.
Konidiosporlar, çoğunlukla elipsoid, ara sıra silindirik, oval biçimde, şeffaf ve açık
kahverengidir. Konidiosporlar, kültürde ve bitki dokusunda tekli veya zincir şeklinde
oluşurlar (Şekil 1). Konidiofor dik, şeffaf ve açık kahverengidir.

b

© S. Toker
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Şekil 1. Ramularia sp.’e ait tekli (a) ve zincir şeklindeki (b) konidiospor

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Etmen, bitkinin yalnızca yapraklarını hastalandırır. Belirtiler, yapraklar üzerinde yuvarlak
nekrotik lekeler şeklinde görülür. Lekelerin olduğu yaprak alanında kloroza neden olur.
Hastalık ilerledikçe lekeler tüm yaprak yüzeyini kaplar (Şekil 2 ve 3). Bazen hastalıklı
yaprakların kiremit-kırmızısı bir renk aldığı görülür.

a
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b

c

Şekil 2. Trabzon hurması yaprak leke hastalığının belirtileri
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Şekil.3. Hastalığın, yaprak üstündeki (a) ve altındaki (b) belirtisi

TA

G

Hastalıktan dolayı yapraklar vaktinden önce dökülür. Ağaçlarda erken meyve olgunluğu ve
buna bağlı olarak meyve dökümleri görülür (Şekil 4).

Şekil.4 Hastalıktan dolayı yaprak dökümleri (a) ve erken meyve olgunluğu (b).

Hastalıkla tamamen bulaşık olan bahçelerde, yaprak ve meyve dökümleri nedeniyle, önemli
ekonomik kayıp oluşmaktadır.
Ülkemizde özellikle Doğu Akdeniz Bölgesinde Trabzon hurması yetiştirilen alanlarda
görülmektedir.
3. KONUKÇULARI

Bilinen tek konukçusu Trabzon hurmasıdır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler
- Bahçe tesis edilirken sık dikimden kaçınılmalıdır.
- Erken dönemde ve mevsim sonunda yere dökülen yapraklar toplanıp yakılmalı veya derine
gömülmelidir.
- Aşırı sulama yapılmamalıdır.
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- Salma sulama yerine damla sulama tercih edilmelidir.
- Budama, hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Kimyasal mücadele uygulaması aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır.
Birinci ilaçlama: Yapraklarda ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

EM

İkinci ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak, meyveler
yarı büyüklüğüne gelinceye kadar devam edilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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TURUNÇGİLDE KAHVERENGİ LEKE
Alternaria alternata f.sp. citri

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fungus, yaprak, sürgün ve mevsimsiz meyveler üzerinde miselyum ve konidiospor olarak kışı
geçirir. Konidiosporlar daha çok yapraklar üzerinde bulunur. Ağaç üzerinde kalan ve yere
dökülen enfekteli yapraklar hastalığın yayılmasında önemlidir. Sürgün gelişim
dönemlerindeki genç yapraklar ve sürgünler, hastalığa karşı oldukça duyarlıdır. Bu
dönemlerdeki yağmur, yağmurlama sulama, aşırı sulama ve çiğ, hastalığı artıran faktörlerdir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalık genellikle genç sürgün, genç yaprak ve yeşil meyve kabuğu üzerinde ortaya çıkar.
Başlangıçta yapraklarda 1 mm veya daha küçük olan lekeler zamanla büyür (Şekil 1).
Hastalık yaprakların delinmesine, yırtılmasına, sararıp dökülmesine, genç sürgünler üzerinde
yanıklık biçiminde kurumuş kısımların meydana gelmesine, daha ileri durumlarda ise
yaprakların tamamen kurumasına neden olur.

TA

G

Genç yaprakların hasta kısımlarındaki lekeler siyahlaşır, yaşlı yapraklarda ise etrafı sarı hale
ile çevrili kahverengi lekeler oluşur. Belirtileri taşıyan yaprakların bazıları dökülmeden ertesi
mevsime kalabilir. Bazı hallerde hastalık belirtileri, bir kısım kimyasal maddelerin ve rüzgar
gibi çevre koşullarının oluşturduğu mekanik zarar belirtileriyle karıştırılabilir. Bu durumda
belirtinin oluştuğu dokudan sağlam kısma uzanan yaprak damarları incelenir, damar
etrafındaki dokulardan ölmüş kısımlar tespit edilirse belirtilerin hastalıktan ileri geldiği
anlaşılır.

Şekil 1. Kahverengi leke hastalığının yapraklardaki belirtisi (S. Toker Demiray).

Meyvelerdeki belirtiler, ilk bulaşmadan yaklaşık 4 gün sonra meydana gelir. Bu belirtiler,
çukurlaşmış kahverengi veya siyah lekeler şeklinde görülür (Şekil 2). Bu lekelerin etrafı
sarımsı-yeşil bir hale ile çevrilidir.
Özellikle petal yaprakların dökülmesinden hemen sonra enfekte olan meyveler, herhangi bir
leke oluşumu göstermeksizin dökülür. Ağaç üzerinde uzun süre dökülmeden kalan hastalıklı
meyvelerin kabukları üzerindeki lekelerin altında bir yara dokusu oluşur. Bu doku, ölü kısmın
kabarmasına neden olarak, kuşgözü benzeri belirtileri meydana getirir. Enfeksiyon sırasında
meyve ne kadar yaşlı ise, kabuk üzerinde meydana gelen lekelerin büyüklüğü de o kadar
sınırlı kalır. Hastalığın meydana getirdiği çukurlar dolu zararını andırır.
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Şekil 2. Kahverengi leke hastalığının meyvedeki
belirtisi (S. Toker Demiray).

3. KONUKÇULARI

Hastalığın konukçuları turunçgildir. Özellikle mineola, tangelo ve kaba limon hastalığa çok
duyarlıdır. Hibrit mandarin çeşitlerinde hastalık oldukça yaygındır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

G

- Yeni kurulan bahçelerde dikim sıklığı iyi bir hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde
yapılmalıdır.
- Hızlı sürgün gelişimini teşvik eden sık ve fazla azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.
- Sürgün gelişimini arttıran sert budamadan kaçınılmalı, budama, ağaç tacında iyi bir
havalanma sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
- Aşırı sulama yapılmamalıdır.
- Ağaç tacı üzerinde uzun süre ıslaklık oluşturacak biçimde yağmurlama sulama
yapılmamalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

TA

4.2.1. İlaçlama zamanı

1. ilaçlama: İlkbaharda taze sürgünlerin oluştuğu dönemde hastalığın ilk belirtileri
görüldüğünde,
2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak meyveler yaklaşık 4 cm
çapa ulaşıncaya kadar devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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TURUNÇGİL MEYVELERİNDE
KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMKLANMASI
Phytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leonian

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalık etmeni toprak kökenli fungus-benzeri organizmadır. Etmenin miselyumu renksiz ve
bölmesizdir. Sporangiofor dallanma gösterebilir. Sporangiofor ucunda oluşan sporangiumlar,
genellikle ovoid, elipsoit, armut veya limon şeklinde, sarımsı-kahverengi ve papillalıdır. Bir
sporangium içerisinde 5-40 adet hareketli zoospor oluşabilir.
Meyve enfeksiyonları ağaçların alt dallarındaki meyvelere yağmurla sıçrayan zoosporlar
tarafından gerçekleştirilir. Rüzgarlı ve yağmurlu günlerde etmen ağacın üst kısımlarındaki
meyvelere de ulaşabilir. Etmen yaraya gereksinim duymadan meyvede direkt penetrasyon
gerçekleştirebilir. Penetrasyondan 5-8 gün sonra meyvede lekeler oluşur. Köklerin ve
kökboğazının penetrasyonu yaralardan gerçekleşmekle birlikte zayıf ağaçlarda lentisellerden
ve kabuktan da giriş olabilir. Etmen 24-28°C’de optimum gelişme gösterir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Enfeksiyona uğrayan meyvelerde kahverengi lekeler oluşur ve meyve zamanla derimsi bir
görünüm kazanır (Şekil 1). Ağaç üzerinde çürüyen meyveler dökülürler. Çürümüş meyvelerin
kendine özgü bir kokusu vardır ve nemli havalarda bu meyveler üzerinde etmenin
miselyumundan oluşan bir küf tabakası görülür. Enfeksiyondan sonra inkübasyon süresi
içinde hasat edilen meyveler depolandıklarında önce sarımsı-kahverengi lekeler daha sonra bu
lekeler üzerinde beyaz renkli bir fungal örtü oluşur (Şekil 1).

Şekil 1. Etmenin limon meyvesi üzerinde oluşturduğu kahverengi lekeler (sol) ve fungal örtü (sağ) (E.
Canıhoş).

Çok yağışlı bölgelerde yapraklarda ıslak, koyu renkli alanlar gelişir ve hastalığın ilerleyen
dönemlerinde yapraklar olgunlaşmadan dökülür, bazen ağaçlar tamamen yapraksız kalır
(Şekil 2). Etmenin gövde ve kalın dallardaki enfeksiyonları daha çok aşı yerinin üzerinde,
gövde kabuğunda zamk akıntısı oluşturan büyük yaralar meydana getirir (Şekil 2). Lekeli
kabuk dokusu zamanla kararır ve çatlar. Lekeli kabuk dokusunun altındaki odun dokusunda
fungusun gelişimi görülmez fakat etmenin enzimatik reaksiyonları sonucu odun dokusunun
rengi kahverengileşir.
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Şekil 2. Hastalık nedeniyle yaprakları dökülmüş ağaç (sol), gövde ve dallarda oluşan kanser yaraları
ve zamk akıntısı (sağ) (E. Canıhoş).

Turunçgillerde hasat gecikirse hastalıktan dolayı meyve kayıpları artar. Özellikle genç limon
ağaçlarında etmenin meydana getirdiği yara gövdeyi tamamen sararsa ağacın ölümüne neden
olur.
Hastalık turunçgil yetiştirilen tüm bölgelerde görülmekle birlikte özellikle Akdeniz
Bölgesinde yaygındır.
3. KONUKÇULARI

4. MÜCADELESİ

G

Çok geniş bir konukçu dizisine sahip olup, limon, mandarin, portakal, altıntop, turunç, kaba
limon ve ağaç kavunu konukçuları arasındadır.
4.1. Kültürel Önlemler

- Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde turunçgil bahçesi tesis edilmemelidir. Bu tip
arazilerde bahçe kurulmuş ise, toprak drenajı yapılarak taban suyu seviyesi düşürülmelidir.
- Bahçelerde özellikle ağaç altlarındaki yabancı ot ve diğer bitki artıkları temizlenmelidir ve
ara tarımı yapılmamalıdır.

TA

- Fidanlar derin dikilmemeli, aşı yerleri toprak üstünden en az 20 cm yukarıda
bırakılmalıdır.
- Özellikle limonlarda meyve enfeksiyonlarını önlemek için hasat sonbaharda yağmurlardan
önce tamamlanmalıdır.
- Ağaçların kalın dal ve gövdelerinin değişik nedenlerle yaralanmasından kaçınılmalıdır.
Yara yeri oluşur ise aşı macunu ile kapatılmalıdır.
- Kök boğazı enfeksiyonları görülürse ilkbahar aylarında kök boğazı açılmalı,
güneşlendirilmeli ve havalandırılmalıdır.
- Salma sulama yerine damla sulama tercih edilmeli, suyun kök boğazına değmesi
engellenmelidir.
- Drenaj kanalları sulama amaçlı kullanılmamalıdır.
- Ağaçların taç izdüşümlerinde köklerin yaralanmasına neden olacak toprak işlemelerinden
kaçınılmalıdır.
- Yara yerlerindeki kabuk odun dokusuna kadar temizlenmeli ve bu yerlere uygun bir
dezenfektan uygulanmalıdır.
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4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Meyve enfeksiyonlarına karşı:
1. ilaçlama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
2. ilaçlama: Havalar yağışlı giderse 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
Gövde ve kökboğazı enfeksiyonlarına karşı:

EM

Gövde veya kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz
bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1–1,5 metre yüksekliğe kadar
olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe
pülverizatörü kullanılmalıdır. İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama
sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca pülverizatör, süzgeçli kova vb. ekipmanlar da
kullanılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Yeşil aksam uygulamalarında ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgarsız havada ilaçlama
yapılmalıdır. İlaçlamalar özellikle yerden 1,5-2 m yüksekliğe kadar tüm meyvelerin ilaçla
kaplanması sağlanacak şekilde yapılmalıdır.
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TURUNÇGİL KLOROTİK CÜCELİK VİRÜSÜ
Citrus chlorotic dwarf associated virus (CCDaV)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Turunçgil klorotik cücelik virüsü (Citrus chlorotic dwarf associated virus, CCDaV) tek
sarmal DNA içeren Geminiviridae familyasına ait bir viral hastalık etmenidir. Virüs enfekteli
aşı gözüyle, budama aletleriyle ve Defne beyazsineği (Parabemisia myricae, Homoptera:
Aleyrodidae) ile semipersistent olarak taşınmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Enfekteli bitkilerde ilk belirtiler ilkbahar sürgünlerinde ortaya çıkar. Tipik belirtiler genç
yapraklarda ‘V’ şeklinde çıkıntı oluşumu, renk açılması, olgun yapraklarda ise kıvırcıklaşma,
deformasyon, kayık şeklinde oluşum, kloroz ve yaprak alanlarının küçülmesi şeklindedir.
(Şekil 1). Hastalığa duyarlı limon çeşitlerinin taze sürgünlerinde güneş yanığı benzeri geriye
doğru ani kurumalar gözlenir. Özellikle portakal çeşitlerinde belirtileri görmek için çok
yakından ve dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. Belirtiler ilkbahar ve sonbahar aylarında,
aktif sürgün dönemlerinde daha belirgin olarak meydana gelir.

G

Belirtiler genellikle farklı çeşitlerde değişik şekillerde ortaya çıkmakla birlikte, bazen aynı
çeşitte ve hatta aynı bitki üzerinde bile farklı olabilir. Hastalığa en duyarlı çeşitlerden biri olan
kaba limon üzerinde belirtiler bazen tüm yaprakta sararma ve kloroz şeklinde meydana
gelirken, bazen de yaprağın belirli bir alanında sınırlı kalacak şekilde kloroz veya sararma
olarak kendini gösterir (Şekil 2). Hastalık etmeni tüm turunçgil çeşitlerini az veya çok
etkilemekle birlikte meydana getirdiği belirtinin şiddeti farklı olabilmektedir. Marisol
mandarin çeşidinde belirtiler ilk oluşan sürgünler üzerindeki genç yapraklarda hafif renk
açılması şeklinde ortaya çıkmakta ve yaprak olgunlaştığında bu belirtiler kaybolur. Okitsu
Wase mandarin çeşidinde ise hastalıktan çok şiddetli bir şekilde etkilenmekte, genç veya
olgun tüm yapraklarda belirtiler görülür.

TA

Hastalık ülkemizde ilk kez 1980’li yılların sonlarında Mersin ili ve ilçelerinde ortaya çıkmış,
kısa süre içerisinde Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil üretim alanlarına (Adana, Mersin ve
Hatay) yayılmıştır. Etmenin ülkemizin diğer turunçgil üretim bölgelerindeki varlığı henüz
bilinmemektedir.

Şekil 1. Turunçgil klorotik cücelik virüsünün limon yaprağında oluşturduğu belirtiler.
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Şekil 2. Turunçgil klorotik cücelik virüsünün limon
yaprağında oluşturduğu belirtiler.

3. KONUKÇULARI

Limon, kaba limon, altıntop, mandarin, portakal ve tangelolar hastalık etmeninin
konukçularıdır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

G

- Sertifikalı üretim materyali ve fidan kullanılmalıdır.
- Budama aletleri ve ekipmanları ağaçtan ağaca geçerken %10’luk sodyum hipoklorid
solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir. Ayrıca budama artıkları bahçeden
uzaklaştırılmalıdır.
- Dengeli bir gübreleme programı uygulanmalıdır.
- Hastalıkla bulaşık olan bitkiler imha edilmelidir.
- Üretim alanı yabancı otlardan temizlenmelidir.
- Vektör ile ilgili ZMTT’na göre mücadele edilmelidir.

TA

4.2. Kimyasal Mücadele
Etmenin kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.
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TURUNÇGİLDE KURŞUNİ KÜF
Botrytis cinerea Pers. ex Fr.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Botrytis cinerea saprofit olarak yaprak, sürgün, meyve ve dokular üzerinde kolaylıkla yaşar.
Genellikle yara açılmış dokulardan girerek hastalık oluşturur. Fakat çiçek döneminde yağışlar
fazla olursa yara olmaksızın çiçekleri hastalandırabilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalık çiçekte sarımsı kahverengi lekeler şeklinde görülür. Kısa sürede tüm çiçek ve çiçek
salkımları fungusun gri renkteki spor kitlesi ile kuşatılır. Hastalanan çiçekler kurur ve
dökülür. Meyve yüzeyinde kabartılar oluşur. Etmen daha çok çiçeklerde zarar yapar. Meyve
enfeksiyonları olgunlaşmış meyvede ve hasat sonrası depoda görülebilir (Şekil 1).

G

Hastalığın yayılmasında uzun süreli ıslaklık ve ortalama 18oC hava sıcaklığı koşulları
önemlidir. Genç sürgünler, yaprak, çiçek ve meyveler hastalıktan etkilenebilir.

TA

Şekil 1. Botrytis cinerea ile enfektelenmiş limon meyveleri.

3. KONUKÇULARI

Fungus çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Hastalık turunçgilde özellikle limonda zarar
meydana getirir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel önlemler

- Ağaçların yaralanması önlenmelidir.

- Hastalıklı bitki kısımları üretim alanından uzaklaştırılmalıdır.

- Bahçe içerisinde iyi bir hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

Kimyasal mücadele uygulaması aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır.
1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce veya çiçeklenme döneminde
2. ilaçlama: Çiçek taç yaprakların döküldüğü dönemde yapılır.
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Hastalık gelişimi için uygun koşullar devam ettiği sürece ilaçlamalara devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.

EM

4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Yeşil aksam ilaçlamalarında ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgarsız havada ilaçlama
yapılmalıdır.
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TURUNÇGİL SARI DAMAR AÇILMASI VİRÜSÜ
Citrus yellow vein clearing virus

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalığa; Turunçgil sarı damar açılması virüsü (Citrus yellow vein clearing virüs, CYVCV)
neden olmaktadır. Tymovirales takımı, Alphaflexiviridae familyası Mandarivirus cinsine
dahil olan CYVCV; esnek-ipliksi yapıda tek sarmal pozitif RNA genomuna sahiptir.
Turunçgil türlerinde varlığı bilinen bu etmen, yalnızca turunç, limon, Etrog citron (C. medica
var, ‘Etrog’) ve Rangpur lime (Citrus x limonia) tür ve hibritlerinde hastalık belirtilerini
göstermektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

CYVCV tarafından oluşturulan hastalık belirtileri, genel olarak limon yapraklarında
görülmektedir. Belirtiler; yapraklarda buruşukluk, sarı renklenmeler, ana ve yan damarlarda
uzunlamasına renk açılmaları (Şekil 1), yaprakta ve kenarlarında değişen şiddette kıvrılmalar
ve yaprağın alt kısmında damarlar boyunca hafif kahverengileşme, yaprak boyutunda
küçülme, meyve iriliği ve kalitesinde azalma şeklinde sıralanabilir. Aynı belirtiler turunç
bitkilerinde de görülür.

G

Yapraktaki deformasyon sonucu meyve kalitesi ve büyüklüğünde azalma oluşturur. Yaprak
dökümündeki artış ve deformasyon nedeniyle meyve boyutlarında gözlenen küçülme, ürünü
verim ve kalite yönünden olumsuz etkileyebilmektedir.
Yaprak bitleri, üretim materyali ve mekanik olarak (budama aletleriyle) yayılabilen bu
hastalık tohumla taşınmamaktadır. Otsu konukçuları da mevcut olan etmen turunçgil üretimi
yapılan alanlarda genellikle otsu konukçuları bulunduğundan, doğada yerleşebilmektedir.
Hastalık etmeni, diğer turunçgil (Citrus L.), Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve
bunların melezlerinde latent olarak bulunabilir.

TA

Bu etmenin yayılmasında yaprak biti türleri; Aphis craccivora Koch ve A. spiraecola Patch
(Hemiptera; Aphididae) rol oynamaktadır. Kanatlı formdaki yaprak bitleri, komşu bahçe ve
tarlalardaki diğer konukçu bitkilere hastalığı taşıyabilmektedir.

Şekil 1. Citrus yellow vein clearing virus nedeniyle limon yapraklarında oluşan sarı renkte damar
açılmaları.
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CYVCV; Ülkemizde, yalnızca Adana ilinde sınırlı alanda belirlenmiştir. Hastalığın
belirlendiği alanlarda eradikasyonu yapılmaktadır.
3. KONUKÇULARI

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

EM

Konukçuları arasında; turunçgil (Citrus L.), Fortunella Swingle, Poncirus Raf türleri ve
melezleri ile otsu türlerden fasulye (Phaseolus vulgaris L,), börülce [Vigna unguiculata (L,)
Walpers] kinoa (Chenopodium quinoa Willdenow),yabani ebegümeci (Malva sylvestris),
köpek üzümü (Solanum nigrum) ve tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) bitkileri yer
almaktadır.

- Hastalık etmeninden ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.

- Hastalık etmeni ile bulaşık olduğu belirlenen ağaçlar, kökten sökülerek yapraklarıyla
beraber imha edilmelidir.
- Hastalıklı ağaçların köklerinin söküldüğü çukurlara sönmemiş kireç doldurularak
kapatılmalıdır.
- Turunçgil yetiştiriciliğinde kullanılan alet ve ekipman için yeni alanlara hastalığın
taşınmasını engellemek amacıyla dezenfeksiyon (%3’lük sodyum hipoklorid/%2’lik
sodyum hidroksit + %2’lik formalin solüsyonu) işlemi gerçekleştirilmelidir. Fasulye,
börülce ve kinoadan oluşan otsu konukçuları, turunçgil alanlarında ara dikim şeklinde
yetiştirilmemelidir.

G

4.2. Kimyasal Mücadele

TA

- Vektör yaprak bitleri ile mücadele, ilgili teknik talimatta belirtildiği şekilde
sürdürülmelidir.
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TURUNÇGİL (Citrus spp.)
BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar

EM

1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar
Türkçe Adı
Horoz ibiği
Melez horoz ibiği
Kımızı köklü tilki kuyruğu
Yeşil horoz ibiği
Köpek papatyası
Fare kulağı
Portakal nergisi
Çoban çantası (Şekil 70)
Saka dikeni
Sirken (Şekil 35)
Sarıpapatya
Bambul otu
Pire otu
Dön baba (Şekil 72)
Sütleğen (Şekil 39)
Hakiki şahtere
Yoğurt otu
Yumrulu jeranyum (Şekil 100)
Bozot (Şekil 41)
Yabani bamya
Ballıbaba
Ebegümeci (Şekil 47)
Hakiki papatya (Şekil 71)
Yabani yonca
Taş yoncası
Yabani nane
Yer fesleğeni
Mısır hardalı
Gelincik (Şekil 49)
Çoban değneği (Şekil 44)
Semizotu (Şekil 68)
Tarla düğün çiçeği (Şekil 51)
Yabani turp
Labada
Zühre tarağı
Adi kanarya otu

TA

G

Bilimsel Adı
Amaranthus albus L.
Amaranthus hybridus L.
Amaranthus retroflexus L.(Şekil 36)
Amaranthus viridis L.
Anthemis spp.
Anagallis arvensis L.
Calendula arvensis L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik
Carduus pycnocephalus L.
Chenopodium album L.
Chrysanthemum segetum L.
Chrozophora tinctoria (L.)Rafin.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Erodium cicutarium L’Hérit
Euphorbia spp.
Fumaria officinalis L.
Galium spp.
Geranium tuberosum L.
Heliotropium europaeum L.
Hibiscus trionum L.
Lamium amplexicaule L.
Malva neglecta Wallr.
Matricaria chamomilla L.
Medicago spp.
Melilotus indica (L.) All.
Mentha arvensis
Mercurialis annua L.
Ochthodium aegyptiacum (L.)DC.
Papaver rhoeas L.
Polygonum bellardii All.
Portulaca oleracea L.
Ranunculus arvensis L.
Raphanus raphanistrum L.
Rumex spp.
Scandix pecten-veneris L.
Senecio vulgaris L.
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Familyası
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Asteraceae
Primulaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Geraniaceae
Euphorbiaceae
Papaveraceae
Rubiaceae
Geraniaceae
Boraginaceae
Malvaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Euphorbiceae
Brassicaceae
Papaveraceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Polygonaceae
Apiaceae
Asteraceae
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1.1.2.Tek yıllık dar yapraklılar

Asteraceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Solanaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Zygophyllaceae
Fabaceae
Urticaceae
Scrophulariaceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae

Türkçe Adı
Tilki kuyruğu (Şekil 80)
Yabani yulaf (Şekil 82)
Kısır yabani yulaf (Şekil 81)
Kıraç çayırı
Püsküllü çayır (Şekil 83)
Çatalotu (Şekil 78)
Benekli darıcan
Darıcan (Şekil 76)
Duvar arpası (Şekil 84)
İnce delice
Delice
Kuş yemi türleri
Tavşan bıyığı türleri (Şekil 85)
Sarı tüylü darı
Yapışkan ot (Şekil 74)
Yeşil kirpi darı

Familyası
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Türkçe Adı
Yabani pelin
Yabani hindiba
Tarla sarmaşığı (Şekil 91)
Yabani marul türleri
Güzel ekşi tırfıl
Su ayrığı
Sinir otu türleri
Böğürtlen türleri
Labada türleri
Aslan dişi (Şekil 101)

Familyası
Asteraceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Asteraceae
Oxalidaceae
Poaceae
Plantaginaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Asteraceae

TA

G

Bilimsel Adı
Alopecurus myosuroides Huds.
Avena fatua L.
Avena sterilis L.
Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L.
Digitaria sanguianalis (L) PB.
Echinochloa colonum (L) Link
Echinochloa crus-galli (L) PB.
Hordeum murinum L.
Lolium rigidum Gaudin
Lolium temulentum L.
Phalaris spp.
Poa spp.
Setaria glauca (L.) P.B.
Setaria verticillata (L.) P.B.
Setaria viridis (L.) P.B.

Meryem dikeni
Yabani hardal (Şekil 52)
Dikenli eşek marulu
Adi eşek marulu
Köpek üzümü (Şekil 58)
Tarla kişnişi
Kuşotu
Demir dikeni (Şekil 65)
Yabani üçgül
Isırgan otu
Yavşan otu
Yabani fiğ (Şekil 37)
Zincir pıtrağı
Domuz pıtrağı (Şekil 67)

EM

Silybum marianum (L.) Gaerthner
Sinapis arvensis L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Solanum nigrum L.
Spergula arvensis L.
Stellaria media (L.) Vill.
Tribulus terrestris L.
Trifolium spp.
Urtica urens L.
Veronica spp.
Vicia spp.
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar

1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar

Bilimsel Adı
Artemisia vulgaris L.
Cichorium intybus L.
Convolvulus arvensis L.
Lactuca spp.
Oxalis pes-caprae L.
Paspalum papolodes (Michx.)Schrib.
Plantago spp.
Rubus spp.
Rumex spp.
Taraxacum officinale Wiggers
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1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar
Türkçe Adı
Köpek dişi ayrığı (Şekil 102)
Topalak (Şekil 105)
Kındıra
Tükrük otu türleri
Kamış
Kanyaş (Şekil 104)

Familyası
Poaceae
Cyperaceae
Poaceae
Liliaceae
Poaceae
Poaceae

EM

Bilimsel Adı
Cynodon dactylon (L) Pers
Cyperus rotundus L.
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
Ornithogalum spp.
Phragmites australis (Cav)T. ex. S.
Sorghum halepense (L) Pers.

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ

Sulama ve gübre uygulamaları ile hızla çoğalan yabancı otlar meyve bahçelerinde ağaçların
suyuna ve besin maddelerine ortak olurlar. Ayrıca hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparlar
ve hasadı güçleştirirler. Turunçgiller yüzeysel köklü olduklarından, yabancı otlarla topraktaki
besin maddeleri için önemli ölçüde rekabet ederler. Özellikle derin köklü ve yüksek boylanan
kanyaş rekabeti yanında, virüs vektörü emici böceklere konukçuluk etmesi nedeniyle de
turunçgillerde çok önemlidir.
3. MÜCADELESİ
3.1. Kültürel Önlemler

- Yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

- Sulama suyu ile olan bulaşmalar önlenmelidir.

G

- Modern meyve bahçelerinde örtücü bitkiler ve malçlama yapılabilir.
- Yabancı otlarla bulaşık alanda kullanılmış olan tarım alet ve makineleri turunçgil
bahçelerinde kullanılmadan önce temizlenmelidir.
3.2. Mekanik Mücadele

- Sulama kanallarının içi ve kenarındaki yabancı otlarla mücadele edilmelidir.

- Bahçe kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan biçilmelidir.

TA

- Yabancı otlar çapalanarak yok edilmelidir.
- Çok yıllık yabancı otlarda birkaç kez toprağın işlenmesi bunların daha zayıf
gelişmelerine neden olacağından faydalıdır. Toprak işlemesinden sonra çok yıllık
yabancı otların rizom, stolon ve kök parçaları toplanıp imha edilmelidir.

3.3. Kimyasal Mücadele
3.3.1. İlaçlama zamanı

Çıkış öncesi uygulama: Çıkış öncesi ilaçlamalar genellikle tek yıllık yabancı otlara karşı
yapılır, ilkbaharda bahçe sürülüp, otlar temizlendikten sonra, toprak nemli iken yapılmalıdır.
Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otlar çıktıktan sonra herbisit uygulaması yapılır.
3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (Mekanik, motorlu, otomatik) veya tarla
pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır.
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3.3.4. İlaçlama tekniği
Yabancı ot mücadelesinde istenilen başarıya ulaşabilmek için, belli alana verilen dozun o
alana homojen dağıtılmasına önem verilmelidir. Bunun içinde, kullanılacak aletlerin
kalibrasyonu yapılmalıdır.
Çıkış öncesi ilaçlarda, toprak yüzeyine iyi bir film tabakası oluşturacak şekilde yeknesak
atılmalıdır. Bir ay süre ile ilaçlanan alanda herhangi bir toprak işlemi yapılmamalıdır.

TA

G

EM

İlaçlamalar sırasında hava sakin, yağışsız ve sıcaklık 25°C üstünde olmamalıdır. İlaçlamalar
sırasında toprak yüzeyinin fazla kuru olmamasına dikkat edilmeli, toprak tavında iken
ilaçlama yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği ve
Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67)
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YAPRAĞI YENEN SEBZELERDE KÜLLEME
Erysiphe spp.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ülkemizde, yaprağı yenen sebzelerde külleme hastalığı etmeni yaygın olarak Erysiphe spp.’
dir.
Erysiphe spp. obligat hastalık etmenidir. Erysiphe spp., serin bahar ve erken yaz aylarında
ortaya çıktığından dolayı, daha düşük sıcaklık isteğine sahiptir. Hastalık etmeni için uygun
koşullar düşük ışık yoğunluğu ve nemdir. Yüksek nisbi nem enfeksiyon ve sporların canlılığı
için uygun olmasına rağmen %50' den düşük nisbi nemde de enfeksiyon gerçekleşmektedir.
Hastalık etmeni kışı hastalıklı bitki artıklarında ve yabancı otlarda klestotesyum şeklinde
geçirir. Erysiphe spp. %85’in üzerinde nem ve 25-30°C sıcaklıkta yaşam çemberini 3-7 günde
tamamlar. Hastalık daha sonra kuru ve sıcak koşullarda da yayılmaya devam eder. Etmen
rüzgâr yoluyla çevredeki bulaşık bitki ve yabancı otlardan kolayca çevreye yayılır. Güneş
ışığı, spor ve miselyuma zarar verir. Gölgede, yüksek nem ve optimum sıcaklık koşullarında
hastalık şiddeti artar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Belirtiler yaprağın genellikle üst yüzeyinde fungus misellerinin ve sporlarının oluşması ile
başlar. Hastalık ilerledikçe, bitkinin tüm organları üzerinde beyaz grimsi fungal bir örtü
oluşur (Şekil 1). Daha sonra yaprakların alt yüzeyinde klorotik lekeler oluşur. Hastalık yaşlı
yapraklardan genç yapraklara doğru yayılır. Canlı kalan yapraklarda zamanından önce
yaşlanma görülür ve hastalanan yapraklar genellikle solar ve kururlar. Bu şekilde yaprakta
kalite kayıplarına neden olduğundan ekonomik olarak önemlidir.
Hastalık, ülkemizde yaprağı yenen sebzelerin yetiştirildiği alanlarda iklim koşulları uygun
olduğunda görülebilmektedir.

Şekil 1. Külleme hastalığının yaprak üst yüzeyindeki belirtileri.

3. KONUKÇULARI

Erysiphe spp. çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Bunların bazıları; tere, roka, marul,
nane, ıspanak, semizotu, havuç, yabani havuç, kereviz, kişniş, anason, dereotu, rezene,
maydanoz, yabani maydanoz, kabakgiller, bağ, hububat ve çeşitli süs bitkileri konukçularıdır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
- Dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.
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- Etmenin konukçusu olmayan bitkilerle münavebe uygulanmalıdır.
- Hastalıklı bitki artıkları yetiştirme ortamından uzaklaştırılmalıdır.
- Sık ekim-dikimden kaçınılarak, bitkilerin toprak yüzeyini tamamen örtmesi önlenmeli ve
hava akımı sağlanmalıdır.
- Dengeli gübreleme ve iyi bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

EM

4.2.1. İlaçlama zamanı
Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalık gelişimi
için uygun olduğu sürece ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya tarla pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzgârsız olduğu zamanlarda
ilaçlama yapılmalıdır.
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YAPRAK KIVIRCIKLIĞI (GLOK)
Taphrina deformans (Berk) Tull.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Yaprak kıvırcıklığı hastalığına Taphrina deformans fungal etmeni neden olmaktadır. Etmen
bir obligat parazittir. Sadece konukçu dokusunda somatik miselyum oluşturur. Askuslar
genellikle yaprakların üst yüzeyinde meydana gelir, yan yana bulunur. Askus şekilleri silindir
veya ovaldir, üst kısımları alt kısımlara göre daha geniştir ve 8 askospor bulundurur.
Askosporlar tek hücreli ve renksizdir. Askuslar olgunlaşınca askosporlar uç kısımdan çıkar ve
yaprağın üzerine yayılarak üstünde beyazımtırak veya pembemsi görünüm alır.
Konidiosporlar askosporların tomurcuklanması ile oluşurlar. Bunlar tek çekirdekli, ince
çeperli sekonder sporlardır. Tomurcuklanma bazen askus içinde de olur. Bunlar bitkinin
çeşitli kısımlarına yayılırlar ve zamanla çeperleri kalınlaşır, ilk durumlarını kaybederler.
Fungus, konukçusunda kalın çeperli konidiospor ve miselyum şeklinde kışlar. İlkbaharda, bu
konidiosporlardan hif denilen iplikçikler meydana gelir. Bunlar da yaz konidiosporlarını
oluşturur.

G

Fungus epidermal hücrelerden veya stomalardan penetrasyon yapar. Enfeksiyonlar ilkbaharda
uç sürgün gözlerinden yeşil organların görülmeye başlamasıyla olur. Yumuşak ve nemli kış
günleri, enfeksiyon için uygundur. Sporlar minimum 10°C, optimum 20°C sıcaklıkta
çimlenirler, 26-30°C sıcaklıklarda gelişme durur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Yaprak ve genç sürgünleri hastalandırır, bazen meyve ve çiçeklerde de zarara neden olabilir.
Hastalığın belirtileri özellikle ilkbaharda görülür.

TA

Hastalık genç yapraklarda klorofilin bozulmasına neden olduğundan, hastalıklı kısmın rengi
sarı veya beyazımtıraktır. Yaprakta büzülme ve spiral şeklinde bükülme görülür. Enfeksiyon
erken olduğunda, belirtiler genç yaprak buketleri üzerinde görülür, yapraklar iyice büzülür,
gelişemez ve ağaç üzerinde kururlar. Enfeksiyon geç olursa yaprağın sadece bir bölümü
hastalanır, kırmızımsı veya şarap rengindeki hastalıklı bölümler sert ve kırılgan olurlar (Şekil
1).
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a

TA

G

b

c

d

Şekil 1. Şeftali (a,b,c) ve bademde (d) yaprak kıvırcıklığının belirtisi. Resimler A.Uysal

Hasta yapraklar normal yapraklardan daha kalındır. Koşullar uygun olduğunda hastalıklı
kısımlarda fungusun konidiosporlarından oluşan beyazımtırak bir tabaka oluşur.
Enfeksiyon, gözlerin patlaması sırasında gerçekleşirse, dal normal gelişmez, boğumlar arası
kısalır ve dalın ucunda ağaç üzerinde büzülmüş ve kurumuş yaprak buketleri görülür. Dalın
hasta kısımlarında sarı veya koyu kırmızı renkte kabarcıklar nedeniyle kalınlaşmalar meydana
gelir.
Meyvedeki belirtiler, meyvenin bir kısmında sarı veya kırmızı renkte düzensiz şişkinlikler
şeklindedir. Zamanla bu kısımlar irileşir ve yaralar daha koyu renge dönüşür. Tümörlü bir
görünüm alan meyveler zamanla çatlar ve çekirdek evine kadar yarılır.
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Hastalık ekonomik yönden önemlidir. Şiddetli görüldüğü yıllarda tüm yapraklar dökülür,
ikinci kez uyanan gözlerden zayıf yapılı yapraklar oluşur. Bu durumda gelecek yılın meyve
gözlerinin oluşumu ya tamamen engellenir veya önemli oranda azalır. Meyveler
olgunlaşmadan dökülürler. Enfeksiyon doğrudan meyvede gerçekleşmiş ise meyvenin şekli ve
rengi bozulur, tadı değişir, pazar değeri düşer. Hastalık için koşullar çok uygun olduğunda,
sürgün ve dalların, hatta ağacın kuruduğu görülebilir.
Genel olarak hastalık ülkemizde konukçusunun yetiştirildiği bölgelerde görülür.
3. KONUKÇULARI
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

EM

Konukçuları şeftali, nektarin ve bademdir.

Hastalığın görüldüğü bahçelerde hastalıklı yaprak, sürgün ve meyveler imha edilmelidir.
Böylece hastalığa neden olabilecek enfeksiyon kaynakları ortadan kaldırılmış olacaktır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

1.ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,

2.ilaçlama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

İlaçlama ağacın tüm yeşil aksamını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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YERFISTIĞINDA AFLATOKSİN
Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Yerfıstığında aflatoksin oluşumuna neden olan fungusların başında Aspergillus flavus ve
Aspergillus parasiticus gelmektedir. A. flavus’un konidiyal başlığı sarımsı yeşil renkte, küre
ya da sütun şeklindedir. Konidioforlar değişken uzunluklarda, pürüzlü, çukurlu ve dikensi bir
yapıya sahiptir (Şekil 1a). Vesikül çomak şeklindedir (Şekil 1b). Konidiler küre şeklinde,
sarı-yeşil renkte, pürüzsüz veya hafif pürüzlü, ince duvarlıdır (Şekil 1c). Fialidler tek veya çift
sıralı olup vesikülün tüm yüzeyini kaplar ve farklı yönlere doğru uzanır. Sterigma tek
sıralıdır. Sklerotlar küre şeklinde, rengi kırmızımsı kahverengiden, morumsu kahverengiye
kadar değişmektedir.

Şekil 1. a) Konidiofor ve konidial başlık b) Vesikül yapısı c) Konidiler

TA

A. parasiticus’un konidial başlığı yeşil renkte, küre veya sütun şeklindedir. Konidiofor
oldukça pürüzlü bir yapıda, yeşil renktedir. Vesikül yuvarlak ya da yuvarlağa yakındır (Şekil
2a). Konidiler yuvarlak, kalın, koyu yeşil renkte, çoğunlukla pürüzlü duvarlıdır (Şekil 2b).
Fialidler direkt olarak vesikül ya da metula üzerinde bulunur. Sterigma iki sıralıdır.

a

b

Şekil 2. a) Konidiofor, konidial başlığı ve vesikül yapısı b) Konidiler
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A. flavus ve A. parasiticus tohum, toprak veya hava kaynaklı olabilir ve bu türlerin yaklaşık
%40-80'i aflatoksin üretme yeteneğindedir. Etmenler, 10 ile 43°C sıcaklık aralığında
canlılığını sürdürmekle birlikte optimum gelişme sıcaklıkları 25-35°C’dir. Her iki etmen 2830°C’de maksimum aflatoksin üretmektedir. Fungusların gelişmesi için havanın bağıl nemi
%65, nispi neminin ise %75-80 olması gerekmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

EM

Aflatoksijenik A. flavus ve A. parasiticus’un yerfıstığı kapsüllerine veya tohumlarına hasat
öncesi tarlada (Şekil 3) bulaşması ile aflatoksin oluşumu başlamakta ve hasat, kurutma,
depolama ve işleme süresince de aflatoksin miktarı artarak ürünlerde bulaşıklığa neden
olmaktadır. Özellikle kapsüllerin olgunlaşmaya başladığı dönemde yerfıstığı bitkilerinin
kuraklık, böcek vb. abiyotik veya biyotik strese maruz kalmasıyla üründe aflatoksin oluşumu
artmaktadır. Her iki Aspergillus türü yerfıstığı üretiminde verim olarak kayda değer bir ürün
azalışına neden olmamasına rağmen oluşturdukları kanserojenik toksinler ile insan ve hayvan
sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadırlar. Yerfıstığında aflatoksin üreten fungal
etmenlere karşı mücadele yapılmadığında hasat döneminde aflatoksin ile bulaşıklık oranı
artabilmektedir. Aflatoksin, ülkemizin yerfıstığı yetiştirilen her yerinde görülebilmektedir.
Üründe aflatoksin olup olmadığının veya varsa aflatoksin miktarının belirlenmesi için
üründen örnekler alınarak aflatoksin analizi yapılmalıdır. Türk Gıda Kodeksi Tebliğinde
yerfıstığı için maksimum toplam aflatoksin miktarı yer almaktadır.

Şekil 3. Aflatoksin üreten A. flavus ile bulaşık yerfıstığı tohumu

3. KONUKÇULARI

A. flavus ve A. parasiticus yerfıstığının yanı sıra mısır, buğday, arpa, çeltik, soya, pamuk,
fındık, antepfıstığı, ceviz, badem, incir, üzüm, kırmızıbiber ve karabiber gibi ürünlerde
aflatoksin oluşumuna neden olmaktadırlar.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel önlemler
- Herhangi bir nedenle (mekanik, böcek vb.) zarar görmüş tohum kullanılmamalıdır.
- Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
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4.2. Kimyasal Mücadele

EM

- Aflatoksin oluşumuna dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.
- Yerfıstığı hasadı kurak koşullarda toprak sıcaklığı 240C, sulu koşullarda ise 340C
olduğunda yapılmalıdır.
- Ürün yetiştirilen çeşidin özelliğine göre optimum olgunlukta hasat edilmelidir.
- Hasat sonrasında yerfıstığı tane nem içeriği %18-24, kurutma sonrası kabuklu yerfıstığının
nem içeriği %10-11, kabuksuz yerfıstıklarında ise %7-8 olmalıdır.
- Hasat, kurutma, depolama ve işleme sırasında ürünlere fiziksel hasar verilmemelidir.
- Depolarda nem %65-70 arasında, sıcaklık 10oC’nin altında olmalıdır.
- Depolarda muhafaza edilen yerfıstığı ürününün içerisinde taş, toprak, çöp, lif vb.
bulunmamalıdır.
Toprak veya yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır.
4.2.1. İlaçlama zamanı

Toprak ilaçlaması ekimden hemen önce veya yeşil aksam ilaçlaması ekimden 60 gün sonra
yapılır.
4.2.2. Kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

G

Yeşil aksam ilaçlamalarında hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik,
otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

Toprak ve bitki yüzeyinde ilaçlanmamış alan bırakılmamalıdır.

359

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

YERFISTIĞINDA CERCOSPORA YAPRAK LEKESİ
Cercospora arachidis Henn. ve Cercospora personata (Berk. & M.A. Curtis) Ellis

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Yerfıstığı erken yaprak lekesi hastalığına Cercospora arachidis Henn. (Telemorf:
Mycosphaerella arachidis Deighton), geç yaprak lekesi (Telemorf: Mycosphaerella berkeleyi
W.A. Jenkins) hastalığına ise Cercospora personata (Berk. & M.A. Curtis) Ellis fungal
etmenleri neden olmaktadır.
Toprakta bitki kalıntıları ve kendi gelen bitkiler üzerinde oluşan konidiler çimlenerek ilk
enfeksiyonu başlatırlar. Konidiler rüzgarla, su sıçramaları ve böceklerle yayılır. C.
arachidis’in konidiosporları 3-12 bölmeli, genellikle eğri, renksiz veya çok açık zeytin yeşili
rengindedir. C. personata’nın konidiosporları ise çok daha kısa ve dikkat çekecek derecede
kalın ve 3-4 bölmelidir. Genellikle silindirik, çomak şeklinde, nadiren de eğri görünüm
sergiler. Askosporlar ve konidiosporlar yüksek bağıl nemde ve hava sıcaklığı 21°C’nin
üzerine çıktığında çimlenerek doğrudan doğruya epidermis hücrelerinden veya stomalardan
giriş yapar. C. personata’da emeçler kısa sürede dallanarak misele dönüşür ve konukçu
hücrenin canlılığını yitirmesi uzun zaman alabilir. C. arachidis’de ise konukçu hücresi kısa
sürede canlılığını yitirir. Yapraklar üzerinde enfeksiyona ait ilk belirtiler inokulasyondan 6-8
gün sonra görülür. Geç yaprak leke belirtileri ise inokulasyondan 10-14 gün sonra oluşur.

G

C. arachidis için 20-24°C’den yüksek sıcaklıklarda ve %90’nin üzerindeki nisbi nemde, C.
personata için ise 20°C sıcaklık ve %93’ün üzerindeki nisbi nemde en az 12 saatlik yaprak
ıslaklığında epidemiler oluşabilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Yerfıstığı ekildikten yaklaşık 3-4 hafta sonra uygun koşullarda C. arachidis, 6-8 hafta sonra
ise C. personat’nın yapraklarda oluşturduğu tipik lekeler görülebilir. Ayrıca etmen dal, yaprak
sapı ve ginofor (toprağa giren sürgünler) üzerinde belirti oluşturabilir.

TA

C. arachidis’in bitkide oluşturduğu lekeler düzensiz dairemsi şekilde olup 1-10 mm
çapındadır. Zamanla bu lekeler birleşerek yaprağı kaplar. Lekelerin etrafında sarı bir hale
mevcuttur (Şekil 1a, b). Yaprak üst yüzeyinde görülen nekrotik alanların rengi kırmızımsı
kahverengiden siyaha kadar değişir, yaprak alt yüzeyinde ise lekeler daha az belirgin ve açık
kahverengidir. Konidiosporlar genellikle yaprağın üst yüzeyinde seyrek halde bulunur.
C. personata yaprağın her iki yüzünde koyu kahverengiden siyaha kadar değişen renkte, 1-6
mm büyüklükte dairemsi lekeler oluşturur. Lekelerin çevresinde genellikle hale yoktur, ancak
yaprağın üst yüzeyinde ki olgun lekelerde sarı haleler gözlenebilir (Şekil 1c). Konidiosporlar
yaprağın alt yüzünden çıkarak yığınlar halinde görülebilir (Şekil 1d).
Cercospora yaprak lekesi, uygun koşullar altında yaprakların kuruyup dökülmesine ve üründe
%50’nin üzerinde verim kaybına neden olabilir. Etmen, ülkemizde yerfıstığı tarımı yapılan
alanlarda görülmektedir.
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TA

Şekil 1. Yerfıstığında Erken (a, b) ve Geç (c, d) yaprak lekesi belirtileri

3. KONUKÇULARI

C. arachidis ve C. personata yerfıstığına (Arachis hypogaea L.) özgü olan hastalık
etmenleridir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

- Hastalıktan ari tohum kullanılmalıdır.

- Dayanıklı veya tolerant çeşitler tercih edilmelidir.
- Hasattan sonra, bitki artıkları ve kendi gelen bitkiler yok edilmelidir.
- En az iki yıl ekim nöbeti yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Birinci ilaçlama ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır. Hasatla son ilaçlama arasındaki
süre dikkate alınarak hastalık koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir.
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4.2.2. Kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) ve bordo bulamacı hazırlamak için
gerekli bidonlar kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

EM

Bitki yüzeyinde ilaçlanmamış alan bırakılmamalıdır.
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YERFISTIĞINDA KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
Aspergillus niger Tiegh.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Yerfıstığında kökboğazı çürüklüğüne neden olan etmen Aspergillus niger’dir. Konidiofor
şeffaf ve düzgün bir yapıya sahiptir (Şekil 1a). Konidial başlık siyah, küre şeklindedir (Şekil
1b). Konidiler yuvarlak ve pürüzsüzdür. (Şekil 1c). Vesikül küre şeklinde ve renksizdir.
Fialidler çift sıralıdır ve vesikülün tüm yüzeyini kaplar. Sterigma bir veya iki sıralı olabilir.
Sklerot küre şeklindedir.

G

Hastalığa neden olan etmen, tohum veya toprak kaynaklı olabilir ve tohumlarda %90’nın
üzerinde bulaşıklık oluşturabilir. Etmenin gelişmesi için en uygun sıcaklık aralığı 2535°C’dir.

Şekil 1. a) Konidiofor ve ayak hücreleri b) Konidial başlık c) Konidileri

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık belirtileri önce bitkinin bazı dallarında solgunluk ve daha sonra bitkinin tamamının
solması ve canlılığını kaybetmesi şeklinde kendini gösterir. Etmen, genellikle yerfıstığı
bitkilerinin kotiledon ve hipokotil kısmında gelişir. Enfekteli doku kahverengileşir ve
nekrotik doku belirgin biçimde lifli bir görünüş kazanır. Konidiofor demetleri ve siyah
spor kümeleri toprak yüzeyinin üstünde ve altındaki enfekteli bitki kısımları üzerinde
kolayca görülür (Şekil 2). Hastalık bitkide hızlı ilerler ve enfekteli genç bitkiler çoğunlukla
ekimden 30-40 gün sonra ölür (Şekil 3). A. niger yerfıstığında tarla ve depo döneminde
zarara neden olmaktadır.

©Erhan GÖRE

©Erhan GÖRE

©Erhan GÖRE

Şekil 2. Hastalığın kök ve kökboğazında meydana getirdiği konidiosporlar ve zarar şekli
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Şekil 3. Yerfıstığı tarlasında hastalığın belirtileri

Hastalık şiddetinin yoğun olduğu yıllarda, hastalığın görüldüğü tarlalarda oluşan ocak
şeklindeki boşluklar %50'ye ulaşabilmektedir. Hastalık, ülkemizin yerfıstığı ekimi yapılan
her yerinde görülmektedir.

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel önlemler

G

3. KONUKÇULARI
Yerfıstığının yanı sıra soğan, sarımsak, üzüm, incir, muz, kiraz, turunçgil, buğday, mısır
ve pamuk konukçuları arasında yer almaktadır.

- Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.

- Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.

- Toprak sıcaklığının 18oC ve toprak nemi ekim tavında olduğu zaman 6-8 cm derinliğe
ekim yapılmalıdır.

TA

- Hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir.

4.2. Kimyasal Mücadele

Tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.
4.2.1. İlaçlama zamanı

Tohum ilaçlaması ekimden önce yapılır.

4.2.2. Kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Tohum ilaçlamaları temiz ilaçlama bidonlarında, naylon torbalarda veya naylon zemin
üzerinde yapılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği
Islatılmış yerfıstığı tohumlarının önerilen doz ve miktarda ilaçla homojen şekilde karışması
sağlanarak aynı gün ekilmelidir. İyi bir ilaçlama için tohum kabuğunun tamamen ilaç ile
kaplanması gerekmektedir.
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YONCA MOZAİK VİRÜSÜ
Alfalfa mosaic alfamovirus (AMV)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Yonca mozaik virüsü (Alfalfa mosaic alfamovirus, AMV) Bromoviridae familyasına bağlı
Alfamovirus cinsinde yer alan viral bir etmendir. Virüs, basil formda ve farklı uzunlukta
partiküllere sahip olup 3 genomik ve 1 subgenomik tek iplikçikli RNA içermektedir. Hastalık
etmeni virüsün AMV-S, AMV 425, AMV 15/64 gibi çeşitli ırkları veya varyantları
tanımlanmıştır.
AMV, Myzus persicae ve Acyrthosiphon pisum başta olmak üzere 14 farklı yaprak biti türü ile
non-persistent olarak taşınmaktadır. Yaprak bitleri, virüsü, beslenme esnasında enfekteli
bitkiden birkaç dakika içinde alır ve hızlı bir şekilde sağlıklı bitkiye aktarır. Virüs yonca,
patates, soya fasulyesi ve biber tohumlarıyla taşınabilmektedir. Bitkilerin erken fenolojik
döneminde meydana gelen bulaşmalarda tohum enfeksiyonu genellikle daha yüksek olur.
Bunların yanı sıra virüs mekanik olarak (dokunma veya ekipmanlarla), aşı, küsküt ve bazı
yabancı ot tohumları ile taşınabilmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

AMV’nin neden olduğu belirtiler bitkinin türüne, çeşidine, virüsün ırkına ve enfeksiyon
zamanına göre farklılık göstermektedir. Hastalığın genel belirtileri yapraklarda mozaik
lekeler, şekil bozukluğu, açık yeşil-sarı klorotik lekelerdir. Virüsün farklı bitki türlerinde
neden olduğu belirtiler aşağıda verilmiştir.

TA

Yonca: Virüs ile enfekteli bitkilerin yapraklarında mozaik lekeler, benekler, şerit şeklinde
çizgiler ve deformasyonlar meydana gelir (Şekil 1).Yaprakların sararması ve beneklenmesiyle
birlikte bükülmeler görülür Virüse duyarlı olan bazı çeşitlerin köklerinde nekroz oluşması
sonucunda bitki ölümleri meydana gelir. Hastalık belirtilerinin, ilkbahar döneminde, özellikle
düşük sıcaklıklarda daha belirgin olduğu ve hızla yayıldığı ancak yüksek sıcaklarda bu
belirtilerin maskelendiği görülür. Belirtiler yaşlı bitkilerin yapraklarında daha belirgindir.

Şekil 1. Yonca mozaik virüsün (AMV) yonca yapraklarındaki belirtileri.

Patates: Bitkilerin yaprak ayasının uç ve kenar kısmından başlayarak tüm yaprağı kaplayan
büyük, düzensiz, parlak sarı renkli lekeler görülür. Erken dönemde enfekte olan bitkilerde
bodurlaşma meydana gelir. Hassas olan bazı patates çeşitlerinin yumrularında kahverengi
nekrotik alanlar oluşur, yumru boyutları küçülür, sayısı azalır (Şekil 2).

Şekil 2. Yonca mozaik virüsün (AMV) patatesteki belirtileri.

365

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Hastalıkları ve Yabancı Ot Zirai Mücadele Teknik Talimatları

Domates: Enfekteli bitkilerin yapraklarında benek şeklinde parlak sarı lekeler, bronzlaşma
veya nekroz meydana gelir. Yapraklarda büyüme durur ve aşağıya doğru kıvrılır. Bitki
gövdesinde nekrotik lekeler, floemde ve köklerde ise kahverengi çizgiler meydana gelir.
Meyvelerin üzerinde düzensiz, çökük nekrotik lekeler ve şekil bozuklukları gözlenir.

EM

Biber: Virüs ile enfekteli bitkilerin yapraklarında beyazdan sarıya değişen mozaik lekeler
görülür. Bunun yanı sıra bazı çeşitlerin yapraklarında beyaz renkte halka şeklinde lekeler
meydana gelir. Erken dönemde enfekte olan bitkiler bodur kalır, meyveleri ise küçük ve şekli
bozuk olur. Olgun bitkilerde ise enfeksiyondan önce oluşan meyvelerde belirti görülmez,
ancak enfeksiyondan sonra oluşan meyvelerin boyutları küçük kalır veya hiç meyve oluşmaz.
Patlıcan: Bitkilerin yaprak ayasında büyük, düzensiz ve belirgin parlak sarı renkte lekeler ve
deformasyonlar görülür (Şekil 3). Enfekteli bitkilerde hafif bodurlaşma meydana gelir.
Meyveler üzerinde ise herhangi bir belirti gözlenmez.

Şekil 3. Yonca mozaik virüsün (AMV)
patlıcan yapraklarındaki belirtileri.

G

Tütün: Yapraklarda klorotik ya da nekrotik lokal lezyonlar veya halka şeklinde benekler
görülür. Bunun yanı sıra virüsün bazı ırkları hiçbir belirti göstermezken diğer ırkları ise bazı
tütün varyetelerinde enasyonlara sebep olabilir.
Diğer bitki türleri: Virüs ile enfekteli kırmızı ve beyaz üçgül, kereviz ve marul
yapraklarında açık ve koyu yeşil renkte mozaik lekeler, fasulye ve börülce yapraklarında ise
sarı mozaik lekeler meydana gelir. Bezelye yapraklarında nekroz ve bodurlaşma, nohut
bitkisinde ise solgunluk belirtileri görülür.

TA

AMV, yonca, üçgül, kereviz, biber, domates, kabak, bezelye, patates gibi kültür bitkilerinde
ekonomik öneme sahiptir.
Ülkemizde farklı bölgelerde yonca, domates, biber, patates ve patlıcanda saptanmıştır.
3. KONUKÇULARI

AMV’nin 71 familyaya bağlı 697 bitki türünde enfeksiyona neden olduğu saptanmıştır. Bu
bitkilerin büyük bir kısmı Fabaceae familyasına ait bitki türlerinden oluşmaktadır. Virüsün
konukçuları arasında yonca, domates, tütün, patates, kabakgiller, kereviz, nohut, biber,
fasulye, soya fasulyesi, marul, kırmızı üçgül, mor üçgül, beyaz üçgül, börülce, patlıcan,
bezelye, erguvan, kişniş, Japon yabanturpu, lavandula, bakla ve asma gibi bitkiler yer
almaktadır.
4. MÜCADELESİ

- Sanitasyon uygulamalarına dikkat edilmelidir.
- Virüsten ari temiz tohum kullanılmalıdır.
- Dayanıklı çeşitlerin kullanılması tercih edilmelidir.
- Hastalık belirtisi gösteren veya enfekteli olduğu tahmin edilen bitkiler sökülerek üretim
alanından uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.
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- Virüsün konukçusu
uzaklaştırılmalıdır.

olan

yabancı

otlar

üretim

alanı

içinden

ve çevresinden

- Sera açıklıkları vektör girişini engelleyecek şekilde kapatılmalıdır.
- Hasat sonunda üretim alanı tüm bitki artıklarından temizlenmeli ve bu artıklar yakılmalıdır.
- Virüsün konukçusu olmayan bitki türleri ile rotasyon yapılmalıdır.
- Yonca tarlalarına yakın yerlerde virüsün konukçusu olan bitkiler yetiştirilmemelidir.

TA

G

EM

- Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Yaprakbitleri Zirai Mücadele Teknik Talimatı”na uygun
olarak yapılmalıdır.
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YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE
HASAT SONRASI DEPO YANIKLIĞI

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Yumuşak çekirdekli meyvelerde oluşan hasat sonrası depo yanıklığı, abiyotik bir hastalıktır.
Zamanından önce ve sıcak havalarda yapılan hasat, meyvelerdeki düşük kalsiyum içeriği,
yüksek azot varlığı, meyvelerin depoya geç alınması ve uygun olmayan koşullarda depolama,
hastalığın gelişimini arttırmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hasat sonrası depo yanıklığı hastalığı, uygun olmayan ve uzun süreli depolama koşullarından
sonra, meyveler oda sıcaklığına alındığında belirtiler oluşturmaktadır. Hastalık belirtileri,
meyve kabuğunun yüzeyinde renk koyulaşmaları şeklinde görülmekte (Şekil 1) ancak
meyvelerin yeme kalitelerinde bir bozulma olmamaktadır. Meyve kabuğunda meydana gelen
belirtiler nedeniyle, bu tür meyvelerin pazarlanma şansı kalmamaktadır.

TA

G

Hastalık biyotik bir sebepten oluşmadığından, depolanma sırasında bir bulaşma söz konusu
değildir. Depoya alınan meyveler benzer koşullara sahip olduklarından, hastalık belirtileri
meyvelerin genelinde, yaklaşık aynı zamanda görülmektedir.

Şekil 1. Hasat sonrası depo yanıklığının armut (a) ve elma (b) kabuklarında oluşturduğu belirtiler
(Compendium of Pomefruits)

3. KONUKÇULARI

Yumuşak çekirdekli meyvelerdir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

-Ağaçlar dengeli gübrelenmeli ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Gerekli
durumlarda ağaçlar kalsiyumlu gübrelerle desteklenmelidir.
-Meyveler normal hasat olgunluğunda hasat edilmelidir.
-Meyveler hasat edildikten sonra bekletilmeden soğuk hava depolarına alınmalıdırlar.
-Depolar, depolanacak meyveler için uygun nem ve sıcaklık koşullarını sağlayacak şekilde
ayarlanmalıdır.
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-Meyve türünün özelliğine göre depolama süresine dikkat edilmeli; elmalar 6, armutlar 4 ve
ayvalar 3 aydan fazla süre depoda muhafaza edilmemelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlamalar hasattan sonra en geç bir hafta içerisinde, depolama öncesi bir kez yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

EM

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Depo ilaçlamalarında oldukça küçük damla üreten sisleyiciler (termik veya soğuk sisleme
makinaları), ULV (çok düşük hacimli) ve LV (düşük hacimli) uygulama yapan pülverizatörler
kullanılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama tüm meyve yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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ZEYTİNDE ANTRAKNOZ
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. (syn. Gloeosporium olivarum Alm.)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

EM

Zeytinde antraknoz etmeni Colletotrichum gloeosporioides (syn. Gloeosporium olivarum)’dir.
Konidiospor düşük sıcaklıkta mumyalaşmış meyvelerde bir yıl canlı kalabilmekte ve
inokulum kaynağı olmaktadır. Fungus kışı miselyum ve konidi şeklinde mumyalaşmış meyve,
yaprak ve ince sürgünlerde (Şekil 1) geçirmektedir. Sonbaharda meydana gelen yağışlar
hastalığın oluşmasında etkilidir. Konidiosporlar mumyalaşmış meyvelerden yağmur damlaları
ve rüzgâr ile etrafa yayılmaktadır. Meyve enfeksiyonları yaralardan olabildiği gibi
epidermisden doğrudan giriş şeklinde de olabilmektedir. Etmenin doğal koşullarda optimum
gelişme sıcaklığı 20-260C ve %90 nemdir. Fakat 10-300C arasındaki sıcaklıklarda da gelişme
gösterebilmektedir. Hastalık belirtileri inokulasyondan 5-6 gün sonra ortaya çıkmaktadır.

Şekil 1. Colletotrichum spp. yaşam çemberi.
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

EM

C. gloeosporioides’in neden olduğu antraknoz zeytinin önemli bir fungal hastalığıdır. Bu
etmen yaprak, ince sürgün, çiçek ve meyvelerde zarar oluşturmakta ve asıl zararını zeytin
meyvelerinde yapmaktadır (Şekil 2). Zeytin meyvelerindeki ilk belirtiler meyveler
olgunlaştığında düzenli veya düzensiz şekilde kahverengileşme şeklinde görülür. Meyvenin
büyümesiyle birlikte lezyonlar birleşerek meyvenin tamamını çürütebilir (Şekil 3d). Hastalık
belirtisi genellikle meyvenin uç kısmında basık içe çökmüş lezyon şeklindedir. Meyvedeki
lezyonlar meyveyi ya tamamen veya kısmen çürüterek, meyvenin suyunu kaybetmesine
neden olur. Çürüyen meyve en sonunda mumyalaşır (Şekil 3c). Meyve dokusu sertleşerek
derimsi görünüm alarak dalda asılı kalır (Şekil 4). Hastalık etmeni meyvede olgunlaşma
öncesinde (Şekil 3a,b) ve sonrasında enfeksiyon oluşturabilir. Hastalığın şiddetli enfeksiyon
yaptığı yıllarda %50’ ye varan oranda üründe azalma olmaktadır. Zeytin antraknozunun
epidemisi için sıcaklık, meyve olgunluğu ve yağış en önemli faktörlerdir. Zeytin antraknozu
meyvenin sofralık özelliğini kaybetmesine neden olmakta, bunun yanı sıra bu meyvelerden
elde edilen zeytinyağlarının asitliğini ve peroksit değerini yükselterek yağ kalitesini olumsuz
etkilemektedir.

TA

Şekil 2. Zeytin antraknozunun yaprak, çiçekteki belirtileri ve erken dönem meyve zararı

Şekil 3. Zeytin antraknozunun enfekte ettiği zeytin meyveleri. (a) meyve üzerinde efeksiyon
başlangıcı (b) enfeksiyonun lezyon hali (c) mumyalaşmış, enfekteli ve sağlam meyve (d) enfekteli
meyve
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3. KONUKÇULARI

EM

Şekil 4. Zeytin antraknozunun meyvede oluşturduğu belirti tipleri.

Badem, çilek, elma, avakado, limon, portakal, mango ve kahve, bazı sebzeler; kabakgiller,
domates, patlıcan, olmak üzere oldukça geniş bir konukçu dizisine sahiptir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

- Yere dökülen hastalıklı yaprak ve meyveler toplanmalı ve imha edilmelidir.
- Hastalığın şiddetini azaltmak için Zeytin sineği mücadelesi yapılmalıdır.
- Sık dikimden kaçınmalıdır.

- Sekonder enfeksiyonları önlemek için hasat geciktirilmemelidir.
- Yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.

G

- Enfekteli dallar budanmalı ve imha edilmelidir.

- Budama ağaçlarda hava sirkülasyonunu sağlayacak ve ışık alacak şekilde yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

- Sonbahar yağmurlarından önce bir ilaçlama yapılır.

TA

- Mayıs ve Haziran aylarının yağmurlu geçmesi durumunda meyveler nohut büyüklüğüne
geldiğinde bir ilaçlama daha yapılır.

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

Ağaçlar hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava akımlı
hidrolik bahçe pülverizatörü ile ilaçlanmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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ZEYTİNLERDE HALKALI LEKE
Spilocaea oleaginea (Cast.) Hughes (= Cycloconium oleaginum Cast.)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fungus yıl boyunca ağaç üzerinde canlı olarak bulunur. Konidiosporların uçuşu en çok
ilkbaharda olur ve inkübasyon periyodu 30-61 gün arasındadır. Fungus kışı yere dökülen
kurumuş veya ağaç üzerinde kalan hastalıklı yapraklarda geçirir. Bulaşma konidiosporlar ile
gerçekleşir. Etmenin optimum gelişme sıcaklıkları 18-20°C’dir. Hastalık 9°C’nin altında ve
30°C’nin üzerinde gelişemez. İlkbahar ve sonbaharı genellikle yağışlı geçen bölgeler
hastalığın gelişmesine uygundur. İyi havalanmayan, güneş almayan, su tutan yerlerde sık
dikilmiş ve budanmamış zeytinlikler hastalık gelişimine uygun yerlerdir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

İlk belirtiler, ilkbaharda yaprakların üst yüzeylerinde görülen siyahımsı gri renkte yuvarlak
noktalar şeklindeki lekelerdir. Bu noktaların bulunduğu yerde renk açılır, daha sonra bunun
çevresinde normal yaprak renginde bir halka oluşur. Bunu dıştan ikinci bir açık renkli halka
çevirir. Sonra tekrar koyu renkli bir halka oluşur. Bu görünüm nedeniyle hastalığa “halkalı
leke” adı verilir (Şekil 1 ve 2). Bir yaprakta çapları 8-10 mm olan 2-30 adet leke bulunabilir.
Hastalığın epidemi yaptığı yıllarda lekeli yapraklar mayıs ayından itibaren dökülmeye başlar
ve yaprakların tamamı dökülerek ağaçlar çıplaklaşır. Bu durum az meyve tutumuna ve
meyvenin erken dökülmesine neden olur. Hastalık nedeniyle zayıflayan ağaçlarda; sürgün ve
ince dallar kuruyabilir. Sulanan, nemli ve ağır topraklarda ve denize yakın zeytinliklerde
hastalığa her yıl rastlanılmaktadır. Özellikle ilkbaharı yağışlı ve serin geçen yıllar hastalığın
epidemi yapması için uygundur. Hastalık zeytin yetiştiriciliği yapılan Ege, Marmara ve
Akdeniz bölgelerinde görülür.
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Şekil 1 ve 2. Zeytin Halkalı Leke hastalığının yapraklardaki belirtisi

3. KONUKÇULARI

Zeytin ve yabani zeytin ağaçlarıdır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler
– Taban arazide, ağır ve su tutan topraklarda, hava sirkülâsyonu iyi olmayan ve nemli
olan yerlerde zeytinlik tesis edilmemelidir.
– Su tutan arazilerde tesis edilen zeytinliklerde drenaj kanalları açılmalıdır.
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– Gübreleme ve sulama tekniğine uygun yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre kullanılmamalıdır.
– Ağaçlar havalanacak ve ışık alacak şekilde budanmalı, kuru dal ve dalcıklar
budanarak temizlenmelidir.
– Yere dökülen lekeli yapraklar toplanıp yakılmalı veya sürülerek gömülmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Marmara Bölgesinde:
1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Ege Bölgesinde:

1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce.
3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.
*Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.
Akdeniz Bölgesinde:

1. ilaçlama: Hasattan sonra,
2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

İlaçlar ağacın tüm aksamını kaplayacak şekilde uygulanmalıdır.
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