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ÖNSÖZ
Üzüm, Türkiye ekonomisi ve halkımızın beslenmesi için çok önemli bir üründür. Taze,
kurutulmuş ve içecek olarak değerlendirilir. TUIK’in 2014 yılı verilerine göre, üretim alanı
açısından dünya beşincisi, üretim miktarı açısından dünya altıncısı olan ülkemizde, 467
bin hektar alanda bağ yetiştiriciliği yapılmakta ve 4,2 milyon ton üzüm elde edilmektedir.
Üzüm, aynı zamanda önemli bir ihraç ürünü olup; son on yılın ortalaması olarak yıllık
230 000 ton kuru üzüm ve 120 bin ton yaş üzüm ihraç edilerek, yaklaşık 2 trilyon ABD
Doları gelir sağlanmıştır.
Bu kadar geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan, iç tüketim ve ihracatımız için önemli bir
yere sahip olan bağlarda, tek başına veya birlikte zarar yapan, pek çok hastalık, zararlı
ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bunların en önemlileri Salkım güvesi, Bağ küllemesi,
Bağ mildiyösü, Bağ filokserası, Asma kök uru ve Bağ küskütü’dür. Daha fazla ve kaliteli
ürün elde etmek için, bağ hastalıkları, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele büyük
önem arz etmektedir. Kimyasal ilaçların insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerini
azaltmak için hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile ekonomik ve ekolojik bir mücadele
yapılması gerekmektedir. İşte bu amaçla, Bağ Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama
ve Eğitim Projesi yürürlüğe konulmuştur.
Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır.
Bu nedenle zirai mücadelenin, agro-ekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretimin dikkate
alınarak yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu da ancak, biyolojik mücadele başta
olmak üzere, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin öncelikli olması ve gerekirse
birlikte ve uyum içerisinde kullanılması suretiyle sağlanabilir.
Entegre mücadele; insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan sürdürülebilir bir
mücadele sistemidir. Bu nedenle, “Entegre Ürün Yönetimi” ve “Sürdürülebilir Tarımsal
Üretim”in çekirdeğini oluşturur.
Ülkemizde, Entegre mücadele ile ilgili temel araştırmalar, 1970 yılında başlamıştır. 1994
yılına kadar pamuk, elma, fındık, buğday, turunçgiller, mısır, patates, ayçiçeği, örtüaltında
yetiştirilen sebzeler ve süs bitkileri, zeytin, kiraz, antepfıstığı ve bağ gibi önemli ürünlerde,
Entegre mücadele projeleri yürütülmüştür. Ancak bunların hepsi, araştırma ağırlıklı
çalışmalar olmuştur.
Ankara’da, 11-13 Ekim 1994 tarihlerinde yapılan bir toplantıda; Entegre mücadele
çalışmaları yeniden değerlendirilmiş ve 1995 yılından sonra yürütülen Entegre mücadele
projeleri, araştırma ağırlıklı olmaktan çıkartılarak, uygulama ağırlıklı hale getirilmiştir.
Bu toplantıda, “Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Politikası, Stratejisi
ve Öncelikleri” gözden geçirilerek yeniden belirlenmiştir. Belirlenen politika ve stratejiye
uygun olarak, 1995 yılından itibaren buğday, mısır, pamuk, patates, nohut, mercimek,
örtüaltında yetiştirilen sebzeler, elma, turunçgil, fındık, zeytin, kiraz, antepfıstığı, kayısı,
şeftali ve bağ olmak üzere toplam 16 önemli üründe; hastalık, zararlı ve yabancı otlarla
mücadele için, Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projeleri yürürlüğe
konulmuştur. Bunlar, pilot olarak seçilen illerde, programlar halinde uygulanmaktadır.
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Diğer taraftan FAO/UNDP tarafından desteklenen ve 1994-1996 yıllarında başarılı
bir şekilde yürütülmüş olan “Türkiye’de Entegre Zararlı Yönetimi İçin Ulusal Bir
Ağın Kurulması” isimli proje çerçevesinde, Entegre mücadele uygulanan her ürün
için, TAGEM ve KKGM ile araştırma enstitüleri, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri,
üniversiteler, sivil toplum örgütleri (kooperatifler, çiftçi birlikleri, özel sektör, vs. ve
çiftçileri kapsayacak şekilde, birer “Entegre Mücadele Organizasyon Şeması” ile
“Teknik İşbirliği ve Koordinasyon Ağı” oluşturulmuştur.
Entegre mücadele projeleri, hedef kitle olan çiftçiler için hazırlanmış olup; araştırıcı,
yayımcı ve çiftçilerin işbirliği ile uygulanmaktadır. Entegre mücadele uygulamaları,
önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaştırılacaktır. Bunun için, çiftçi eğitimine daha
çok önem verilecektir. Ayrıca Entegre mücadelenin; ilaç firmaları başta olmak üzere
özel kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, kamuoyuna ve tüketicilere tanıtılması
konusunda daha çok çaba harcanacaktır.
Entegre mücadele programlarının uygulanmasında esas alınmak üzere, her önemli
ürün veya ürün grubu için, birer Entegre Mücadele Teknik Talimatı hazırlanarak,
araştırıcı, yayımcı, eğitimci ve çiftçilerin yararına sunulmuştur.
Entegre mücadele talimatlarında; biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler
, dayanıklı
çeşitlerin kullanımı, genetik mücadele, mekanik ve fiziksel mücadele ile kültürel
tedbirler gibi kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlere öncelik verilmektedir.
Alternatif mücadele yöntemleri ile kontrol altına alınabilen hastalık, zararlı ve
yabancı otlara karşı, kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. Şayet kimyasal
mücadele yapılması zorunlu ise; doğal düşmanlara, insanlara ve çevreye yan etkisi
düşük olan, çevre dostu ve spesifik ilaçlar önerilmektedir. Bu durumda, ilaçların
etkili en düşük dozda ve doğal düşmanların en az zarar göreceği zamanlarda
kullanılması, ilaçlamaların uygun alet ve ilaçlama tekniği kullanılarak yapılması
esas alınmaktadır. Bu talimatlarda, uluslararası kriterlere göre seçilen ve Entegre
Mücadele Programları için uygun olan ilaçlar tavsiye edilmekte, mecbur
kalmadıkça riski yüksek olan ilaçlara yer verilmemektedir.
Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı ile bağ hastalıkları, zararlıları ve yabancı
otlara karşı, en uygun yöntem ve teknikler kullanılarak, Entegre mücadele
yapılması sağlanmış olacaktır. Bu Talimat, bağcılık yapan üreticiler, bağ ile ilgili
yöneticiler
, araştırıcılar ve yayımcılar için yol gösterici bir rehber, üniversite öğrencileri
için de bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır.
Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatının hazırlanmasında emeği geçen ve
görüşleriyle katkıda bulunan, son şeklini vererek basıma hazır hale getiren, kitap
halinde basılmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Bu talimatın, ülkemiz
tarımına, bağ yetiştiricilerine ve konuyla ilgili olan bütün kişi ve kuruluşlara yararlı
olmasını temenni ediyorum.
Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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1. ENTEGRE MÜCADELENİN TANIMI
Entegre mücadele, Entegre Zararlı Yönetimi veya Entegre Zararlı Kontrolü olarak
da bilinmekte ve kısaca, “Zararlıların Yönetim Sistemi” olarak ifade edilmektedir.
Entegre mücadele, “Zararlı organizmaların popülasyon dinamikleri ve çevre ile
ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu
bir şekilde kullanarak, popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında
tutan bir zararlı yönetim sistemidir” şeklinde tarif edilmektedir.
Zararlı organizma; kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, akarları, nematodları,
fungusları, bakterileri, fitoplazmaları, virüsleri, viroidleri, yabancı otları, kemirgenleri
ve kuşları kapsamaktadır.
Ekonomik Zarar Seviyesi: Zararlı organizmaların ekonomik zarara neden olan
en düşük popülasyon yoğunluğudur.
Ekonomik Zarar Eşiği: Zararlı organizma popülasyonunun çoğalarak, ekonomik
zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için mücadeleye karar verildiği yoğunluktur.

2. ENTEGRE MÜCADELENİN HEDEFLERİ
•
•
•
•

Kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi,
Faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi,
Çiftçilerin kendi bağını düzenli aralıklarla kontrol edebilme ve karar verebilme
düzeyine getirilmesi,
Pestisitlerin çevrede (toprak, su ve hava) yarattığı olumsuzlukların en aza
indirgenmesi

3. ENTEGRE MÜCADELENİN İLKELERİ
•

•
•
•

Entegre mücadele, belirli bir agro-ekosistemde bulunan hastalık, zararlı ve
yabancı otların mücadelesinin ayrı ayrı değil, hepsinin birlikte yapılmasını ve
uygun mücadele yöntemleri ve tekniklerinin, birbirini tamamlayacak şekilde
uygulanmasını öngörmektedir.
Entegre mücadelede; hastalık, zararlı ve yabancı otların tamamen ortadan
kaldırılması değil; bunların popülasyon yoğunluklarının ekonomik zarar
seviyesinin altında tutulması esastır.
Entegre mücadele programları, bağ alanlarında ana zararlı, hastalık ve yabancı
ot mücadelesi esas alınarak uygulanır. Ancak potansiyel zararlı organizmalar da
dikkate alınır.
Entegre mücadelede, mevcut faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi
esastır. Gerekli hallerde, bunlar kitle halinde üretilerek veya ithal edilerek
salınabilir.

Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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•

Kimyasal mücadele, Entegre mücadele programlarında en son başvurulması
gereken bir mücadele yöntemidir. Ekonomik ve ekolojik olarak bir zorunluluk
bulunmadığı sürece, kimyasal mücadeleye yer verilmemesi gerekir. Ancak
kimyasal mücadele uygulama zorunluluğu var ise, çevre dostu ve seçici pestisitler
kullanılmalı, bunlar tavsiye edilen doz ve zamanda uygulanmalıdır. Kullanılan
pestisitlerin son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken sürelerine
uyulmalıdır.

4. ENTEGRE MÜCADELENİN YARARLARI
•
•
•
•
•
•
•

Entegre mücadele, sürdürülebilir tarımsal üretimi ve kalkınmayı sağlar,
Kaliteli ve pestisit kalıntı riski az olan ürün elde edilmesini sağlar,
Zararlı organizmaların, kullanılan pestisitlere karşı direnç oluşturmasını geciktirir,
Entegre mücadele, çevreci bir mücadele sistemi olup; insan sağlığı ve çevrenin
korunmasını sağlar,
Doğada var olan biyolojik çeşitliliğin ve canlılar arasındaki doğal dengenin
korunmasını sağlar,
Zararlı organizma popülasyonlarının baskı altında tutulmasında büyük rol
oynayan faydalı organizmaların korunmasını sağlar. Bunun sonucu olarak,
zararlı organizmaların salgın yapma tehlikesi azalır,
Gereksiz ilaçlamaların önlenmesi nedeniyle, ilaçlama sayısı azalacağından, hem
insan ve hayvanlarda oluşabilecek zehirlenme riski, hem de mücadele masrafları
azalır.

5. ÖRNEKLEME VE KONTROL YÖNTEMLERİ
Örnekleme yöntemleri ile zararlı, hastalık ve yabancı otların yoğunlukları belirlenir
ve zararlıların ekonomik zarar eşiğine ulaşıp ulaşmadıkları saptanır. Ekonomik
zarar eşiğine ulaşan zararlıların, kritik biyolojik dönemleri ve doğal düşmanlarının
popülasyon yoğunlukları dikkate alınarak mücadeleye karar verilir.
Bağlarda bulunan zararlı, hastalık, yabancı ot ve doğal düşmanlar ile ilgili örnekleme
yöntemleri, aşağıda ana başlıklar halinde verilmiştir:
5.1. Zararlıların ve Faydalıların Örnekleme Yöntemleri
5.1.1. Dal sayım yöntemi
Kışı asmaların üzerinde geçiren zararlıların türlerini ve yoğunluklarını belirlemek için
bu yöntemden yararlanılır. Dal sayımları, asmaların kış uykusunda olduğu Ocak-Mart
aylarında bir kez yapılır. Tesadüfen seçilen 50 asmadan 5 cm uzunlukta 2-3 yıllık birer
dal parçası kesilir. Bunlar önce kesekağıdı sonra polietilen torbalara yerleştirilerek
laboratuvara getirilir. Dalların 40 adedinin üzerindeki zararlılar stereomikroskop
altında sayılır, kalan 10 adedi ise parazitoit çıkarma kutularına yerleştirilerek doğal
parazitlenme oranı saptanır.
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5.1.2. Göz ile inceleme yöntemi
Bu yöntem, gözlerin kabarmaya başlamasından itibaren bütün vejetasyon süresince
uygulanır. Bağda bulunan zararlı ve faydalı türler ile bunların yoğunluklarını
belirlemek için, bağın köşegenleri istikametinde her 4-5 asmadan biri göz ile
incelenerek üzerinde bulunan zararlılar ve faydalılar kaydedilir.
Thrips, yaprakpireleri, zararlı ve faydalı akarların saptanması durumunda,
yoğunluğunu belirlemek için, haftada bir kez, kritik dönemlerde iki kez tesadüfen
seçilen 25 asmanın birer yıllık sürgünlerinin ortasındaki birer yaprak koparılıp polietilen
torbalara yerleştirilerek buz kutusu içinde laboratuvara getirilir. Laboratuvarda
yaprak örneklerinin alt ve üst yüzeyleri stereomikroskop altında incelenerek, tüm
zararlılar ve faydalılara ait canlı dönemler sayılır veya yapraklar, “Akar fırçalama
aleti” (Şekil 1) ile fırçalanarak, akarların, vazelin sürülen daire şeklindeki camın
üzerine düşmesi sağlanır. Bu cam, bir stereomikroskop altına yerleştirilerek, üzerinde
bulunan zararlı ve faydalı akarlar sayılır. Sayımlarda, camların büyüklüğünde kesilen
ve 16 eşit bölüme ayrılmış olan, daire şeklindeki akar sayım skalası kullanılır (Şekil
2). Böylece her bağ için yaprak başına ortalama populasyon yoğunluğu adet/yaprak
olarak hesaplanır.

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 1. Akar fırçalama aleti

Şekil 2. Akar sayım skalası

Sayımlardan elde edilen sonuçlar, Ek 1’de verilen ekonomik zarar eşikleri ile
karşılaştırılarak, mücadele yapılıp yapılmayacağına karar verilir.
5.1.3. Darbe yöntemi
Asmaların üzerinde bulunan hareketli zararlı ve faydalı türlerin yoğunluklarını
belirlemek için kullanılır. Vejetasyon periyodu süresince ayda bir kez bağı temsil
edecek 50 asmanın birer dalına, ucuna lastik boru parçası geçirilmiş bir sopa ile ikişer
kez vurulur. Kare şeklindeki (50x50 cm) beyaz kumaştan yapılmış Japon şemsiyesinin
(Şekil 3) üzerine düşen zararlı ve faydalı türler ağız aspiratörü ile toplanır. Ergin
olmayanlar laboratuvarda kültüre alınarak ergin elde edilir.
Sayımlarda elde edilen değerler, Ek 1’de 100 darbeye göre verilen ekonomik zarar
eşikleri ile karşılaştırılarak, mücadele yapılıp yapılmayacağına karar verilir.
Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 3. Darbe yönteminde kullanılan Japon şem
siyesi

5.1.4. Nematodlar İçin Örnekleme Yöntemleri
Boş araziden örnek alma
Alınan toprak örneği, birim sahayı temsil edebilecek nitelikte olmalıdır. Genel olarak
birim saha 0-10 dekar olarak kabul edilir ve arazi içerisinde zik zak çizilerek 60
ayrı noktadan toprak sondası yardımı ile 0-60 cm derinlikten toprak örneği alınır
(Şekil 4). Toprak örnekleri paçal yapılarak 1 kg ayrılır. Alınan toprak örneği polietilen
torba içine konularak torbanın ağzı bağlanır ve etiket hazırlanır. Etiketler açık ve
okunaklı bir şekilde kurşun kalemle veya suda ıslandığında mürekkebi dağılmayacak
bir kalemle yazılır. Etiket ve toprak örneği ikinci bir polietilen torbaya konularak
torbanın ağzı mühürlenir. Alınan toprak örnekleri doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcak
ve soğuğa maruz bırakılmadan, buz kutusu içinde saklanarak bir an önce en yakın
nematoloji laboratuvarına gönderilir. Örneklerin nematoloji laboratuvarına aynı gün
gönderilememesi durumunda + 4°C soğutucuda rutubetini kaybetmeyecek şekilde
muhafaza edilerek en fazla 5 gün içinde gönderilmelidir.
Toprak örnekleri, Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında belirtilen aylarda alınmalıdır.
Örnek alınacak toprak tavında olmalıdır. Çok kuru veya aşırı su ile doymuş topraktan
örnek alınmamalıdır. Örnek alma sırasında toprak sıcaklığı 15°C’nin üzerinde
olmalıdır. Bu nedenle özellikle açık alanlardan kış aylarında nematod tahlili için
toprak örneği alınmaz. Toprak sıcaklığının yüksek olduğu temmuz ve ağustos gibi
çok sıcak yaz ayları da örnek almak için uygun değildir.

Tesis edilmiş bağ alanlarından örnek alma
Her 10 da’a kadar olan alan bir birim olarak kabul edilir. Birim alanda bulunan
omca sıraları aralarında zikzak yaparak her bir omcanın kök bölgesine yakın 3-5
ayrı noktasından 0-60 cm derinlikten toprak sondası yardımıyla toprak örneği
alınarak paçal yapılmalıdır (Şekil 4). Ayrıca söz konusu bahçelerden her bir omcaya
ait kök (özellikle urlu veya lezyonlu) örnekleri de polietilen torbalara konularak
etiketlenmelidir.
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Alınan toprak örnekleri paçal yapılarak 1 kg ayrılır ve polietilen torba içine konularak
ağzı bağlanır. Etiketler açık ve okunaklı bir şekilde kurşun kalemle veya suda
ıslandığında mürekkebi dağılmayacak bir kalemle yazılır. Etiket ve toprak örneği
ikinci bir polietilen torbaya konularak torbanın ağzı mühürlenir. Alınan toprak
örnekleri doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcak ve soğuğa maruz bırakılmadan, buz
kutusu içinde saklanarak bir an önce en yakın nematoloji laboratuvarına gönderilir.
Örneklerin nematoloji laboratuvarına aynı gün gönderilememesi durumunda +
4°C soğutucuda rutubetini kaybetmeyecek şekilde muhafaza edilerek en fazla 5 gün
içinde gönderilmelidir.

a

b

c

d

Şekil 4. Nematod analizi için toprak ve kök örneklerinin alınması

5.2. Fungal Hastalıkların Örnekleme Yöntemi
Asmanın yaprak, kol ve sürgünlerinde gözlemler yapılır. Sürgün, yaprak ve
salkımlarda lekeler ve çürümeler, gövde ve kollarda çatlama ve kuruma görülen
bitkilerden örnekler alınır. Ayrıca, gelişme geriliği ve kuruma gösteren asmaların kök
kısımları açılarak kök ve kök boğazı incelenir. Kök ve kök boğazında nekrozların
ve/veya bir fungal yapının görüldüğü, canlılığını sürdürmekte olan asma kökleri ile
sökülür.
Hastalığın farklı aşamalarını içeren yaprak, dal ve sürgün örnekleri önce kâğıt ile
sarılır sonra naylon torba içine konarak, kök örnekleri ise bir bütün halinde topraklı
olarak, toprak nemi muhafaza edilerek analiz edilmek üzere en kısa sürede ilgili
Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.
5.3. Bakteriyel Hastalıkların Örnekleme Yöntemi
Asma kök boğazı, gövde ve sürgünlerinde gözlemler yapılır. Ur oluşumu görülen
bitkilerden örnekler alınır. Ayrıca, gelişme geriliği gösteren asmaların kök kısımları
açılarak kök ve kök boğazı incelenir. Ur ve ur benzeri oluşumlar görüldüğünde
asmalar kökleri ile sökülerek veya urlu kısımları içeren örnekler alınarak kâğıt ile
sarılır. Polietilen torba içinde en kısa sürede analiz edilmek üzere ilgili Enstitü’ye veya
konu uzmanı bulunan laboratuvara gönderilir.
5.4. Virüs Hastalıklarının Örnekleme Yöntemi
Virüs hastalıkları ile ilgili olarak, asmaların yaprak, salkım ve sürgünlerinde
belirtilerine göre gözlemler yapılır.

Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Virüs şüphesi uyandıran bitkilerden örnekler vejetasyon döneminin sonunda asmalar
yapraklarını döktükten sonra asmanın dört tarafından bir yıllık sürgün örnekleri
toplanıp etiketlenerek örnekler bozulmayacak şekilde (+4°C’de) en kısa zamanda
ilgili Enstitü Müdürlüğüne veya konu uzmanı bulunan laboratuvara gönderilir. Ayrıca
zorunlu hallerde Asma kısa boğum virüs hastalığı için ilkbahar aylarında, Asma
yaprak kıvrılma virüs hastalığı için ise sonbahar aylarında belirti gösteren yaprak ve
sürgünlerden örnek alınıp aynı koşullarda gönderilir.
5.5. Yabancı Otların Örnekleme Yöntemi
Bağ alanlarında kimyasal mücadele genellikle çıkış sonrası yapılmaktadır. Çıkış
sonrası uygulamalarda mücadeleye başlama zamanı ve yabancı ot yoğunluğunu
belirlemek amacıyla örneklemeler yapılmalıdır. Bu amaçla 1/4 m²’lik (50x50 cm)
çerçeveler kullanılır. Kullanılacak çerçeve sayısı alanın büyüklüğüne göre değişmekle
birlikte yapılması gereken en az örnekleme sayısı Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Bağ alanının büyüklüğüne göre yapılması gereken örnekleme sayıları
Bağ alanının büyüklüğü (da)

Örnekleme sayısı

1-10

15

11-50

20

51-100

25

> 100

30

Yabancı ot tür ve sayısını belirlemek için yapılacak olan örneklemelerde, alanın
kenar tesirinde kalmamak için, bağ alanının kenarının 10–15 m içerisine girilerek
köşegenler doğrultusunda yürünür ve tesadüfî olarak çerçeve atılarak örneklemeler
yapılır. Çerçeve içerisine giren yabancı ot türleri ile bunların 1/4 m²’deki yoğunlukları
kaydedilir. Elde edilen değerlerin ortalamaları alınarak, o alan için ana zararlı ve
diğer zararlı yabancı otların yoğunlukları tespit edilir.
Yabancı ot tür ve yoğunluğunu saptamak için çerçeve atma yönteminden başka
yabancı otların kaplama alanını saptama (%) yöntemi de kullanılabilir. Bu yöntemde
bağ alanının kenar tesirinden uzaklaşmak için 10-15m kadar bağ alanı içerisine
girilerek, köşegenleri doğrultusunda yürünür ve gözlem yapılan alandaki yabancı
ot türleri ile bunların bağ alanı içerisindeki kaplama alanları (%) tek tek kaydedilir.
Ana zararlı (kaplama alanı % 10 ve daha fazla olanlar) ve diğer yabancı ot türleri
(kaplama alanı % 10’dan daha az olanlar) tespit edilir.
Yabancı otların bağ alanı içerisindeki dağılımı yoğun değil ise lokal olarak mücadele
daha uygundur.
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5.6. Bitki Besin Elementleri İle İlgili Örnekleme Yöntemleri
Entegre Mücadelenin yürütüleceği bağlarda gözlenen fizyolojik hastalıklar ile
mücadeleye başlamak için öncelikle bahçe sahibi tarafından yaprak ve toprak
analizleri yaptırılmalıdır.
Bağda yaprak örnekleri çiçeklenme dönemi sonunda alınmalıdır. Örnekler güneş
gören meyveli sürgünlerde ilk salkımın tam karşısındaki veya bunun bir üstündeki
yapraklardan oluşmaktadır. Örnekleme, bir asmadan 4 ve 25 asmadan 100 yaprak
almak suretiyle yapılmalıdır. Yaprak örnekleri alımında asmaların yaşı, çeşidi,
bulundukları yerin eğimi, toprağın dokusu, derinlik farklılıkları gibi faktörler göz
önünde bulundurulmalı ve bir yaprak örneğinin 10 dekarlık bir alanı temsil etmesine
de dikkat edilmelidir.
Toprak örnekleri yaprak örneklerinin alındığı dönemde çalışmanın yapılacağı bağın
8-10 farklı noktasında 0-25 ve 25-50 cm derinliklerinden alınacak toprakların
karıştırılmasıyla ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Bağda eğim, renk, bünye, değişik toprak
işleme, sulama, gübreleme gibi farklılıkları olan yerler göz önünde bulundurulmalıdır.
Alınan toprak ve yaprak örnekleri gerekli bilgileri taşıyan etiketleri ile birlikte analize
gönderilmelidir.

6. ANA ZARARLI VE HASTALIKLAR
6.1. Salkım güvesi [(Lobesia botrana Den.-Schiff.) (Lepidoptera:
Tortricidae)]
6.1.1. Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Kelebeğin kanat açıklığı 10-12 mm, boyu 6 mm kadardır. Üst kanatların zemini gri
renkte olup üzeri gri-mavi, kahverengi, kızılımsı-sarı ve zeytin yeşili renklerle mozaik
gibi işlenmiş bir görünümdedir (Şekil 5). Alt kanatlar açık parlak gri renkte, açık
sarı, mavi pırıltılıdır. Etrafı saçaklıdır. Erkek kelebeklerin vücudunun son kısmı ince
uzundur. Dişilerinki ise yuvarlak ve daha geniştir.
Yumurta çok küçük olup genellikle mercimek biçimindedir. Genişliği ortalama 0,5
mm, uzunluğu 0,7 mm’dir. Yumurtalar bırakıldığında soluk sarı ve yeşil sarı karışımı
bir renkte olup şeffaftır. Daha sonraları renk açılır ve gün ışığında sedef gibi pırıltılıdır
(Şekil 6).
Yumurtadan yeni çıkan larva yaklaşık 1 mm, olgun larva ise 9-10 mm boyundadır.
Larvanın vücut rengi genellikle sarımsı yeşildir (Şekil 7). Bazı hallerde olgun larva
rengi beslenme durumuna göre değişiklik gösterebilir.
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Larvanın baş kapsülü bal rengindedir. Her döneminde çok hareketlidir. Rahatsız
edildiğinde salgıladığı ince bir iplikle kendini yere sarkıtır. Larva pupa olmadan önce
asmanın gizli yerlerinde, örneğin asma kabukları altında veya çatlaklarında ördüğü
beyaz bir kokon içinde beslenmeden hareketsiz olarak bir prepupa devresi geçirir.
Aynı kokon içinde pupa olur. Pupa kahverengindedir (Şekil 8).
Salkım güvesi kışı asma kabukları altında ya da diğer korunmuş yerlerde pupa
halinde geçirir. İlkbaharda uygun orantılı nem ve sıcaklıkta (bu tarih bölgelere göre
Mart, Nisan ya da Mayıs ayına rastlar) kelebekler görülür. Gündüzleri asmanın
iç kısımlarında hareketsiz dururlar. Akşamüstü güneş battıktan sonra sıcaklığın
+10°Cnin üstünde olduğu saatlerde uçuşmaya başlarlar. Bu uçuş gece yarısına
kadar devam eder. Uçarak birkaç yüz metreye gidebilirler. Kelebekler için en uygun
uçuş sıcaklığı 20-27°C ‘tır. Orantılı nem ise %40-70’dir. Kışlayan pupalardan çıkan
kelebekler yumurtalarını çiçek tomurcukları, çiçekler veya çiçek saplarına bırakırlar.
Bir dişi ortalama 60-70 yumurta koyar. Uygun koşullarda bu sayı 100’e çıkabilir.
Bırakılan yumurtalardan 8-10 gün sonra larva çıkar. Yeni çıkan larva bir süre
dolaştıktan sonra çiçek kılıflarını delip tomurcuk veya çiçek içine girer ve beslenir.
Dört gömlek değiştirdikten sonra olgun larva, prepupa ve pupa olur. Birinci dölün
yaşam süresi 35-40 gün kadardır. İkinci döl larvaları korukta, üçüncü döl larvaları
da olgunlaşma devresinde zararlı olurlar. Bu zamanda hava koşulları zararlının
gelişme isteklerine daha uygun olduğundan bu döllerin gelişme süresi daha kısadır.
Bir larva birden fazla tanede zararlı olur. Yurdumuzda genellikle üç döl verir. Ancak
hava koşulları zararlının isteklerine uygun olan bölgelerde ve yıllarda dördüncü döl
meydana gelir. Bu döl neferne üzümler üzerinde beslenir. Orta Anadolu’nun bazı
bağ alanlarında da 2 döl vermektedir.

Ö. ALTINDİŞLİ

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 6. Salkım güvesi yumurtası

Şekil 5. Salkım güvesi ergini

N. ÖZTÜRK

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 7. Salkım güvesi larvası
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Salkım güvesi larvaları bağda tomurcuk, çiçek, koruk ve olgun taneleri yemek suretiyle
zararlı olurlar. Tomurcuk ve çiçek devresinde; larva tomurcuk ve çiçek içinde beslenir
(Şekil 9) ve bu anda salgıladığı ipliklerle tomurcuk ve çiçekleri birbirine bağlayarak
çilkimleri küme haline getirir. Zarara uğrayan tomurcuk ve çiçekler dökülür. Bu
nedenle de zarar derecesine göre ilerde çok seyrek veya az seyrek taneli salkımlar
oluşur. Koruk ve olgun tanede zararı; tane içinde beslenmesi suretiyle gerçekleşir
(Şekil 10). Bu beslenme bir tane içinde olmayıp, birden fazla tanede larvanın yer
değiştirmesiyle olur (Şekil 10). Olgun üzümde beslenmede yer değiştirme daha sık
olduğundan bir larvanın zarar verdiği tane sayısı bu devrede daha fazladır. Ayrıca
olgun tanelerden akan şekerli su saprofit fungusların çoğalmasına da neden olur ve
meydana gelen zarar kolaylıkla görülür (Şekil 11).
Salkım güvesi yurdumuz bağlarının tümünün ekonomik öneme sahip bir zararlısıdır.
Ürünü hem kalite hem de miktar yönünden etkiler. Yaş üzüm ihracatında
ambalajlamada sorun olarak karşımıza çıkar. Zarar görmüş üzümlerden yapılan
şarapların kalitesi düşük olur.

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 9. Salkım güvesi 1. döl zararı

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 10. Salkım güvesi 2. döl zararı

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 11. Salkım güvesi 3. döl larva zararı

N. ÖZTÜRK

Şekil 12. Ascogaster quadridentatus ergini

6.1.2. Doğal düşmanları

Parazitoitleri
Ege Bölgesi’nde aşağıdaki türler belirlenmiştir.
Ascogaster quadridentata Wesmael (Hymenoptera: Braconidae)
Ergin vücudu 4-5 mm uzunluğunda olup siyah renklidir. Üzeri amorf şekillerle
süslenmiştir.
Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Baş ve göğüs uzunluğu abdomen uzunluğu kadardır. Abdomenin göğüsle birleştiği
yer incedir. Bacakların femur ve tibiaları kızılımsı sarı, tarsusları ise siyahımsı kızıl
renktedir (Şekil 12).
A. quadridentata yumurta-larva parazitoididir. Yumurtalarını L. botrana yumurtaları
üzerine bırakır. Yumurtadan çıkan parazitoid larvası L. botrana larvasının üzerinde
beslenerek konukçu larvayı zayıflatıp ölümüne neden olur. Gelişmesini tamamlayan
parazitoit larvası, konukçu larvadan ayrılır ve bir kokon örerek içinde pupa olur.
Pupadan 2-3 hafta içinde ergin çıkar. Yılda birkaç döl verir.
Bassus conspicus Wesm. (Hymenoptera: Braconidae)
Ergin vücudu 5-6 mm kadardır. Vücut tümüyle kızılımsı kahverengi görünmekle
beraber baş ve göğüs rengi abdomenin renginden daha açıktır. Bacaklar sarımsı
kahverengindedir. Dişide uzun bir ovipozitor bulunmaktadır.
B. conspicus bir larva iç parazitoididir. Konukçu larva içinde beslenerek onun
zayıflamasına ve ölümüne neden olur. Gelişmesini tamamlayan parazitoit larvası
konukçusu olan larvayı terk eder ve asmanın gizli yerlerinde ördüğü bir kokon içinde
pupa olur.
Phytomytera nitidiventris Rond (Diptera: Tachinidae)
Ergin baş kısmı siyah, toraks hafif grimsi ve kanatlar zar gibidir. Vücut uzunluğu
3 mm’dir. Pupaları uzun eliptik, uçlarda dış bükey olup renk donuk kırmızıdır. P.
nitidiventris ergini yumurtalarını L. botrana larvası üzerine bırakır. Yumurtadan çıkan
larva, konukçu larvanın içine girer ve beslenir. Her iki larvanın da gelişmesi aynı
zamanda olur. Parazitoit larvası, emerek içini boşalttığı konukçu larvanın içinde pupa
olur. Parazitoidin faaliyeti haziran ortasında başlar, ekim ortasına kadar devam eder.
Trichogramma euproctidis Girault (Hym: Trichogrammatidae)
Ergin baş kısmı, toraks açık sarı ile kahverengi arasında değişmekte olup vücut rengi
çoğunlukla ortam sıcaklığına bağlıdır. Kanatlar şeffaf olup kenarlarında saçak kıllar,
kanat alanlarında da ince kıllar bulunmaktadır (Şekil 13). Trichogramma türleri çok
küçük olup vücut uzunlukları yaklaşık 0,20 mm’dir. Erginleri yumurtasını konukçu
yumurtası içine bırakır (Şekil 14). Konukçu embriyosu ile birlikte gelişip konukçu
yumurtasından ergin olarak çıkar ve konukçusunun ölümüne neden olur. Pestisit
kullanımının az olduğu bağlarda uygun koşullarda T. euproctidis’in faaliyeti mayıs
ayında başlayıp eylül ortasına kadar devam edebilir.
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F. ÖZSEMERCİ

Şekil 13. Salkım güvesi’nin yumurta parazitoidi
Trichogramma euproctidis

F. ÖZSEMERCİ

Şekil 14. Parazitli Salkım güvesi yumurtası

Ege Bölgesi’nde ayrıca; yumurta parazitoiti T. brassicae Bezdenko (Hym:
Trichogrammatidae), larva parazitoitleri olarak Campoplex capitator Aubert,
Pristomerus vulnerator Panzer (Hym.: Ichneumonidae) ve Therophilus (Bassus)
tumidulus (Nees) (Hym.: Braconidae), pupa parazitoitleri olarak da Pimpla spuria
Gray ve P. turionella (L.) ile Dicaelotus erythostoma Wesm. (Hym.: Ichneumonidae)
saptanmıştır. Akdeniz Bölgesi’nde Ascogaster sp. ve Meteorus rubens Nees (Hym.:
Braconidae) türleri; Marmara Bölgesi’nde ise Dicaelotus sp. (Hym.: Ichneumonidae),
Theroscopus hemipterus Grav.(Hym.: Ichneumonidae), Pimpla contemplator Müll.
(Hym.: Ichneumonidae) türleri pupa parazitoitleri olarak belirlenmiştir .
Predatörleri
Coleoptera, Neuroptera, Hymenoptera ve Hemiptera takımlarına bağlı 30 kadar
predatörü bulunmaktadır. Bunlardan Ege Bölgesinde zararlının avcısı olarak en
yaygın bulunan tür Chrysoperla carnea Stephens’dır (Şekil 15 ve 16). Diğer avcılar
Örümcekler (Araneae) ve Orius spp.’dir.

B. GÜVEN

Şekil 15. Chrysoperla carnea ergini
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B. GÜVEN

Şekil 16. Chrysoperla carnea larvası
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Bağlarda saptanan diğer predatörler Çizelge 2’de verilmektedir.
Çizelge 2. Salkım güvesi predatörleri
Bilimsel Adı

Takım ve Familya

Parazitoitleri
Nabis punctatus L.

Hem.: Nabidae

Orius minutus (L.)

Hem.: Anthocoridae

Orius niger (W)

Hem.: Anthocoridae

Chrysoperla carnea Stephens

Neu.: Chrysopidae

Salticus scenicus (Clerck)

Araneae: Salticidae

Synegeles dalmaticus (Keyserling)

Araneae: Salticidae

Synegeles dalmatensis (Keyserling)

Araneae: Salticidae

Ballus chalybeius (Walckenaer)

Araneae: Salticidae

Evarcha falcata (Clerck)

Araneae: Salticidae

Philaeus chrysops (Poda)

Araneae: Salticidae

Phlegra fasciata (Hahn)

Araneae: Salticidae

Oxyopes lineatus Latreille

Araneae: Oxyopidae

Oxyopes heterophthalmus (Latreille)

Araneae: Oxyopidae

Tibellus oblongus (Walckenaer)

Araneae: Philodromidae

Erigone dentipalpis (Wider)

Araneae: Linyphiidae

Lepthyphantes zimmermanni Bertkau

Araneae: Linyphiidae

Thomisus onustus Walckenaer

Araneae: Thomisidae

Uloborus walckenaerius Latreille

Araneae: Uloboridae

Steatoda grossa (CL. Koch)

Araneae: Theridiidae

Anystis baccarum (L.)

Acarina: Anystidae

6.1.3. Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Salkım güvesi larvalarının faaliyeti için sıcaklık ve orantılı nem bakımından asmanın
iç ve alt kısımları daha uygundur. Bu nedenle asmayı askıya almak, aralamayı ve uç
almayı asmanın iç kısmını havadar tutacak şekilde yapmak, bağı otlu bırakmamak,
kavlamış kabukları ve bitki artıklarını uzaklaştırmak zararlının faaliyetini azaltmak
bakımından yararlı olur.
Biyolojik Mücadele
Bağ alanlarında bulunan doğal düşmanların korunmasına ve etkinliklerinin
arttırılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Öncellikle çevreye ve doğal düşmanlara
etkisi düşük seçici pestisitler uygulanmalıdır.
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Örneğin, larvaların beslenmesi yoluyla bünyelerine giren ve ölümlerine yol açan
ruhsatlı biyopreparatlar uygulanabilir. Bağ kenarında doğal düşmanlar için çok yıllık
barınak bitkiler (yabani gül ve böğürtlen) ve besin kaynağı (av, polen, nektar) olan
nane, yabani havuç ve rezene gibi çiçekli bitkiler korunmalı, eğer mevcut değilse bağ
yakınlarında yetiştirilmelidir.
Biyoteknik Mücadele
Çiftleşmeyi Engelleme (ÇE) Tekniği
Çiftleşmeyi engelleme ya da şaşırtma tekniği, dişi böceklerin çiftleşme çağrısı olarak
salgıladığı feromonun yapay olarak üretilip yayıcılarla belirli bir alana dağıtılması
sonucu yoğun bir koku bulutu oluşturulması ve böylelikle erkeklerin dişilere çiftleşme
amacıyla ulaşmasının engellenmesi olarak tanımlanabilir. Çiftleşmemiş dişilerin
bıraktığı yumurtalardan larva meydana gelemeyeceği için üzümde zarar meydana
gelmez. Bu tekniğin aynı alanlarda üst üste uygulanması ile zararlı popülasyon
yoğunluğu giderek azalır.
Oto-Şaşırtma Tekniği
Yeni bir teknoloji olan oto-şaşırtma tekniği, uygulama şekli açısından klasik çiftleşmeyi
engelleme tekniği ile benzerlikler gösterir. Ancak çalışma prensibi farklıdır. Elektrostatik
özelliğe sahip bir tozun dişi feromonu ile karıştırılarak hedef alana uygulanması
esasına dayanır. Hedef alana uygulandığında, dişi feromonu tarafından cezbedilen
erkek kelebekler, feromon ile karışık halde bulunan elektrostatik toza değdikleri anda
vücutlarına bulaşan ve kendi antenlerini kaplayan dişi feromonu nedeniyle hem
dişileri bulup çiftleşemez, hem de uçtukları yönde yanlış feromon izi oluşturarak diğer
erkekleri şaşırtırlar. Üstelik feromonun bulaştığı erkek kelebekler etrafta bulunan dişi
ve erkek kelebekler tarafından dişi olarak algılandığı için tesadüfen dişilere ulaşsalar
bile çiftleşme istekleri reddedilir. Dişilerin bıraktığı yumurtalar döllenemediği için
zarar giderek azalır.
Uygulanacak alanın büyüklüğü: Bu yöntemin uygulanacağı bir ya da birden
fazla bağ alanının büyüklüğü en az 160 dekar olmalıdır. Uygulama yapılacak alan,
geniş bir bağ alanının köşesinde kalıyor ise yani iki tarafında bağ yoksa bu alan en
az 120 dekar olmalıdır. Eğer etrafında 100 m’ den daha yakın bağ yoksa uygulama
alanının büyüklüğü 50 dekar’a kadar düşebilir.
Uygulama zamanı: Yöntem, seçilen alanda kışlayan dölün ilk kelebeklerinin
eşeysel çekici tuzaklarda yakalanması ile birlikte (örneğin Ege Bölgesi’nde mart
sonu-nisan başı) hemen uygulanmalıdır.
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Uygulama dozu:
Çiftleşmeyi engelleme tekniğinde kullanılan Isonet L veya RAK 2 PRO yayıcıları sınır
uygulaması dahil bağda dekara yaklaşık 60 adet, oto şaşırtma tekniğinde kullanılan
Exo yayıcıları ise dekara 18 adet olacak şekilde uygulanmalıdır. Uygulamada kenar
sıraları ve ağaçlar dahil dekara 75 adet’ ten fazla yayıcı asılmamalıdır.
Uygulama şekli: Her biri 172 mg feromon (E,7-Z,9-dodecadienyl acetate) içeren
Isonet-L yayıcıları sıra arasının ortalama 3 m olduğu bağlarda bağın içerisine sıra
üzerinde 6,5-7 m de bir, kenarlarda 2 m’ de bir sürgünlere asılmalıdır (Şekil 17).
Böylece bağ içerisinde yaklaşık her 21 m2’ ye bir yayıcı düşecektir.
Her biri 250 mg E,7-Z,9-dodecadienyl acetate + 130 mg 12 AC dodecyl acetate
içeren RAK 2 PRO yayıcıları ise bağın içerisine sıra üzerinde yaklaşık 6,5 m de bir,
kenarlarda 2 m’ de bir sürgünlere asılmalıdır (Şekil 18). Böylece bağ içerisinde
yaklaşık her 20 m2’ ye bir yayıcı düşecektir.
Her biri 10 mg E,7-Z,9-dodecadienyl acetate içeren Exo yayıcıları bağın içerisinde
üç sırada bir olmak üzere sıra üzerinde yaklaşık 6 m ara ile, bağın kenar sıralarında
2 m ara ile sürgünlere asılmalıdır (Şekil 19). Bağın içerisinde yaklaşık her 56 m²’ ye
bir yayıcı düşmelidir.
Yayıcılar sürgünlerin gövdeye yakın kısmına asılırsa bağda yapraklanma arttığında
bu yayıcıların gölgede kalması sağlanmış olur. Ortam sıcaklığı arttıkça yayıcılardan
daha fazla koku salındığı bilinmektedir. Yayıcılar gölgede kaldığı sürece sıcak yaz
aylarında ihtiyacımızdan fazla koku salgılanmamış olur. Bağın içinde veya kenarında
bulunabilecek meyve ağaçlarının da dallarına çepeçevre 2 m de bir, yerden 2 m
yüksekliğe yayıcı asılmalıdır. Uygulama alanına 80 m den daha yakın bir mesafede
başka bir ilaçlı bağ varsa sadece ilk 30 m lik komşu kısmına her sırada 6,5-7 m de
bir yayıcı asılarak tampon uygulaması yapılmalıdır.
Yanyana birden fazla bağa uygulama yapılması durumunda:

•
•
•
•

İki bağın arası 5 m den az ise aralarında kalan kenar sıralara bağların iç
sıralarında olduğu gibi 6,5-7 m de bir, diğer 3 kenarındaki sınırlara 2 m de bir
yayıcı asılır.
Mesafe 5-10 m arasında ise iki bağın arasındaki kenar sıralara 5 m de bir, diğer
3 kenarındaki sınırlara 2 m de bir yayıcı asılmalıdır.
Mesafe 10 m den fazla ise hem arada kalan kenar sıralara hem de diğer 3
kenara 2 m de bir yayıcı asılmalıdır.
Yayıcılar asıldıktan sonra Salkım güvesi’nin 1. dölüne ait bulaşma oranı % 6 ve
üzerinde ise ÇE yöntemi ile birlikte yararlıların desteklenip korunması için 1. döle
karşı biyolojik bir preparat kullanılarak başlangıç populasyonu düşürülmelidir.

22
Bag Entegre.indd 22

Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı
12.10.2017 13:43:07

Bu yöntem üstüste her yıl aynı bağda uygulandığı takdirde o bağda Salkım güvesi
sayısı azalacağı ve doğal düşman sayısı artacağı için genellikle 2. yıldan itibaren
yöntem tek başına yeterli hale gelebilmektedir.

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 17. Isonet-L feromon yayıcısı
nın asılma şekli

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 18. RAK 2 PRO feromon
yayıcısının asılma şekli

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 19. Exo feromon yayıcısının
asılma şekli

6.1.4. Salkım güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff. ) mücadelesinin yönetimi
Salkım güvesi mücadelesinde en önemli faktörlerden birisi bağda mücadeleyi
gerektirecek yoğunluğun bulunup bulunmadığını belirlemek, ilaçlama zamanlarını
ve sayılarını doğru olarak saptamaktır. Bunun için eşeysel çekici tuzaklar, etkili
sıcaklıklar toplamı, yumurta açılımının takibi, alacakaranlık sıcaklıkları ve fenolojik
dönemler gibi kriterlerden yararlanılacaktır.
6.1.4.1. Eşeysel çekici tuzaklar
Bağlarda gözler uyanmadan önce, 1 Ocak’tan itibaren maksimum sıcaklıklar
toplamı 1000°C’ye yaklaştığında (örneğin Ege Bölgesi’nde mart başı veya sonu)
eşeysel çekici tuzaklar hektara 1 adet olmak üzere salkım seviyesinde ve hakim rüzgar
yönünde asmaya asılır (Şekil 20). Sayımlarda ilk kelebek (Şekil 21) yakalanıncaya
kadar haftada 2-3, ilk kelebekten sonra haftada 1-2 gün kontrol edilerek yakalanan
kelebekler kaydedilir. Her sayımdan sonra tuzak yapışkanı bir spatula ile karıştırılarak
yayılır. Tuzak kapsülleri 4-5 haftada bir el değmeden değiştirilip eski kapsül bağdan
uzaklaştırılır. Bozulan ve eskiyen tuzaklar yenisi ile değiştirilir. Kontrol ve sayımlar
hasat zamanına kadar sürdürülür. Sayımlar sonunda elde edilen veriler haftalık
olarak değerlendirilip uçuş eğrileri çizilir. Kelebek sayısı maksimuma yaklaştığında
bağda yumurta kontrollerine başlanır ve yumurta içinde embriyo gelişmesi izlenerek
larva çıkışı tahmin edilir.
6.1.4.2. Etkili sıcaklıklar toplamı
Bağa 1 Ocak’tan itibaren yerleştirilmiş olan ve diyagramları her hafta düzenli olarak
değiştirilen termohigrografların sıcaklık ayarları maximum-minimum termometre ile
karşılaştırılarak yapılır.
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Diyagramlardan elde edilen günlük ortalama [(min.+maks.): 2] sıcaklık değerinden,
Salkım güvesi’nin gelişme eşiği olan 12°C çıkarıldıktan sonra elde edilen günlük
etkili sıcaklık değerleri toplanır. Elde edilen toplam 1. döl için 120 gün derece (g.
d); 2. döl için 520 g. d; 3. döl için, daha önceki yılların değerlerine (1047 g. d.)
yaklaştığında yumurta kontrollerine başlanarak ilk larvanın çıkışı tahmin edilir. İlk
larva çıkışı ile birlikte ilaçlama yapılır.
6.1.4.3. Yumurta açılmasının takibi
Tuzaklarda ilk kelebeklerin görülmesinden itibaren tomurcuklar veya meyve
salkımlarında haftada 1-2 defa yumurta aranır. Yumurta ilk bırakıldığında şeffaf ve
parlaktır (Şekil 22). Larva çıkışından yaklaşık bir gün önce larva baş kapsülü yumurta
içerisinde belirgin hale geldiği için buna yumurtanın “karabaş devresi” denir (Şekil
23). Bulunan yumurtalar işaretlenip renk değişimleri ile larva çıkışları izlenir ve
kaydedilir. Bu amaçla her sayımda en az 100 salkım incelenir.
Salkım güvesi kelebeklerinin optimum yumurtlama sıcaklığı 20-25°C’dir. 34°C’ye
kadar yumurtlama yavaş yavaş azalır. 34°C’nin üzerinde yumurtlama olmaz. Aynı
zamanda orantılı nemin %40-50’nin altında olması ve ortamda çiğ de bulunmaması
halinde dişi kelebekler steril kalmaktadır. Bu sayılan koşulların söz konusu olduğu
yıllarda diğer bütün koşullar oluşsa dahi ilaçlamaya karar verilmeyip, yumurta
kontrollerine devam edilir.

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 20. Salkım güvesi eşeysel çekici tuzağı

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 22. Yeni bırakılmış Salkım güvesi yumurtası
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Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 21. Tuzakta Salkım güvesi erginleri

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 23. Salkım güvesi karabaş yumurtası
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6.1.4.4. Alacakaranlık sıcaklıkları
Salkım güvesi 1. döl erginlerinin çiftleşip yumurta bırakabilmesi için üst üste iki gün
alacakaranlık sıcaklığının Ege Bölgesi’nde 15-16°C, Akdeniz Bölgesi’nde 14°C’nin
üzerinde seyretmesi ve bu durumun ilerideki günlerde de devam etmesi gerekir.
Yukarıdaki koşullar gerçekleştiğinde bağda yumurta kontrollerine başlanır.
6.1.4.5. Fenolojik dönemler
Bağda ilk ergin çıkışından itibaren hasada kadar fenolojik dönemler düzenli olarak
izlenir (Ek 2) ve kayıtlar tutulur. Salkım fenolojisinin, ilk larva çıkışlarının olacağı tahmin
edilen tarihte larva beslenmesine uygun olup olmadığı, üzüm çeşitleri arasındaki
fenoloji farklılığı dikkate alınarak ilaçlamaya karar verilir. Yukarıda döllere göre
verilen etkili sıcaklıklar toplamı değerlerine yaklaşıldığı tarihlerde, fenoloji, bölgelere
göre 1. döl. için, tomurcuk-çiçek; 2. döl için, koruk; 3. döl için, tatlanma başlangıcı
veya olum döneminde olmalıdır.
Birinci dölde ilaçlama zamanının saptanması:

•

•
•

•
•

Ovisit (yumurta) etkili bir insektisit kullanılacaksa eşeysel çekici tuzaklarda
yakalanan kelebek sayılarına göre çizilen uçuş eğrisinde henüz tepe noktasının
oluşmayıp yükselmenin devam etmesi, larvisit etkili bir insektisit kullanılacaksa
uçuş eğrisinde tepe noktasının oluşması,
Birinci dölde akşamüstü (alacakaranlık) sıcaklıklarının üst üste en az iki akşam
15°C’ nin üzerinde olması ve sonraki günlerde de devamlılık göstermesi halinde
yumurtlama gerçekleştiği için larvisit kullanılacaksa bu koşulun oluşması beklenir.
1 Ocak’ tan itibaren etkili sıcaklıklar [(günlük min. 0°C+maks. 0°C): 2)-12 0°C]
toplamının 120 gün-dereceye yaklaşması veya bu dereceyi bulması halinde
larva çıkışları başlamaktadır. Larvisit uygulaması için etkili sıcaklıklar toplamının
120 gün-dereceye yaklaşması veya bu dereceyi bulması, ovisit uygulaması tercih
edilecekse etkili sıcaklıklar toplamının en geç 95-100 gün-dereceye ulaşması,
Salkım fenolojisinin larvaların beslenmesine uygun çiçek tomurcuğu döneminde
olması,
Yukarıdaki veriler ışığında belirtilen şartların mevcut olması ile ya bağda henüz
yumurta bırakılmadan ovisit uygulaması ya da ilk larva çıkışı ile larvisit uygulaması
yapılacaktır.

İkinci dölde ilaçlama zamanının saptanması:
Ovisit kullanılacaksa eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayılarına
göre çizilen uçuş eğrisinde henüz tepe noktasının oluşmayıp yükselmenin devam
etmesi, larvisit kullanılacaksa uçuş eğrisinde tepe noktasının oluşması,

•
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•

•
•

1 Ocak’ tan itibaren etkili sıcaklıklar toplamının 520 gün-dereceye yaklaşması
veya bu dereceyi bulması halinde larva çıkışları başlamaktadır. Larvisit uygulaması
için etkili sıcaklıklar toplamının 520 gün-dereceye yaklaşması veya bu dereceyi
bulması, ovisit uygulaması tercih edilecekse etkili sıcaklıklar toplamının en geç
450-460 gün-dereceye ulaşması,
Salkım fenolojisinin koruk döneminde olması,
Yukarıdaki veriler ışığında belirtilen şartların mevcut olması ile ya bağda henüz
yumurta bırakılmadan ovisit uygulaması ya da ilk larva çıkışı ile larvisit uygulaması
yapılacaktır.

Üçüncü dölde ilaçlama zamanının saptanması:

•
•

•

•
•

Ovisit kullanılacaksa eşeysel çekici tuzaklarda ilk kelebeklerin yakalanmaya
başlaması, larvisit kullanılacaksa uçuş eğrisinde tepe noktasının oluşması,
1 Ocak’ tan itibaren etkili sıcaklıklar toplamının 1047 gün-dereceye yaklaşması
veya bu dereceyi bulması halinde larva çıkışları başlamaktadır. Larvisit uygulaması
için etkili sıcaklıklar toplamının 1047 gün-dereceye yaklaşması veya bu dereceyi
bulması, ovisit uygulaması tercih edilecekse etkili sıcaklıklar toplamının en geç
970-980 gün-dereceye ulaşması,
Günlük sıcaklıklar 25°C’ nin üstüne çıktığında yumurtlama azalmaya başlar,
sıcaklığın 34°C’ yi bulması ve bunun üzerine çıkması halinde dişilerin yumurtlaması
durmaktadır. Aynı zamanda orantılı nemin de % 40-50’ nin altında olması ve
ortamda çiğ de bulunmaması halinde dişiler steril kalmaktadırlar. Bu koşulların
sözkonusu olduğu yıllarda diğer bütün koşullar oluşsa dahi ilaçlamaya karar
verilmeyip, yumurta kontrollerine devam edilmelidir.
Salkımlarda tanelerin tatlanmaya başlaması,
Yukarıdaki veriler ışığında belirtilen şartların mevcut olması ile ya bağda henüz
yumurta bırakılmadan ovisit uygulaması ya da ilk larva çıkışı ile larvisit uygulaması
yapılacaktır.

Kimyasal Mücadele
Yukarıda ayrıntılı olarak bahsedilen Salkım güvesi ilaçlama zamanının saptanmasında
eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, yumurta açılımının takibi,
alacakaranlık sıcaklıkları ve fenolojik dönemler gibi kriterlerden yararlanılmaktadır.
Ege Bölgesi’nde maksimum kelebek uçuşları ile ilk larva çıkışları arasındaki süre 1.
döl için yörelere göre minimum 1, maksimum 35 gün olarak ortaya konmuştur. İkinci
dölde maksimum kelebek uçuşları ile ilk larva çıkışı minimum aynı gün olabilmekte,
aradaki süre maksimum 23 güne kadar çıkabilmektedir. Üçüncü dölde ise maksimum
kelebek uçuşlarından minimum 19 gün önce ve maksimum 14 gün sonra ilk larva
çıkışı gerçekleşebilmektedir.
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İlaçlamalara karar verilirken yalnız 1. dölde akşamüstü sıcaklıklarının, hem 1.
hem de 2. ve 3. döllerde maksimum uçuşlar, etkili sıcaklıklar toplamı ve fenoloji
takibinin yanı sıra yumurta kontrollerine göre ilk larva çıkışlarının da göz önünde
bulundurulması gereklidir.
Orta Anadolu Bölgesi’nde zararlının 2 döl verdiği saptandığından 2 ilaçlama
yeterlidir. Birinci döl için maksimum uçuştan 5-6 gün sonra, 2. döl için maksimum
uçuştan hemen sonraki gün ilaçlama yapılmalıdır.
Akdeniz Bölgesi’nde Salkım güvesi 3 döl vermektedir. Birinci dölde bağın fenolojisini,
etkili sıcaklıklar toplamını, bu bölgedeki kelebek uçuşlarını ve alacakaranlık
sıcaklığının 14°C’yi aştığı günleri takip ederek bir ilaçlama yapılabilir. İkinci ve 3.
döllere karşı maksimum uçuşlar, etkili sıcaklıklar toplamı, bağın fenolojisi ve yumurta
açılımı takip edilerek ilaçlamalar yapılır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Salkım güvesi 3 döl vermektedir. Birinci döle karşı
bağın fenolojisini, bu bölgedeki maksimum kelebek uçuşlarını, etkili sıcaklıklar
toplamını, alacakaranlık sıcaklığının 14°C’yi aştığı günleri ve yumurta açılımını takip
ederek bir ilaçlama yapılabilir. İkinci ve 3. döllere karşı maksimum uçuşlardan 5-6
gün sonra larva çıkışıyla birlikte yapılacak iki uygulama yeterlidir.
Zararlının ekonomik zarar eşiği olan bulaşma oranı %1 olarak saptandığında
ilaçlamaya karar verilir.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’ te yer almaktadır.
6.2. Bağ küllemesi [Erysiphe( = Uncinula) necator Schvvein.]
6.2.1. Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Küllemeye neden olan fungus obligat bir parazittir ve sadece Vitaceae familyası
üyelerinde görülür. Fungusun eşeysiz formuna Oidium tuckeri Berk adı verilmektedir.
Fungus, kışı tomurcuk pulları arasında, miselyum ve/veya sonbaharda dökülen
enfekteli yapraklar ile kabuklarda kleistotesyum olarak geçirir. Tomurcuklar (gözler)
vejetasyon döneminde oluşmaları sırasında enfekte olurlar. Fungus miselyumu ile
tomurcuğa yerleşir ve yeni mevsime kadar iç tomurcuk pulları üzerinde dormant
durumunda kalır.
Asmalara su yürüyüp tomurcukların patlamasından kısa bir süre sonra aktivite
kazanır. Gelişmekte olan sürgün ve yaprakları beyaz bir miselyum ile kaplar (Şekil
24). Bu organlar üzerinde bol miktarda konidiyum oluşur ve bunlar rüzgâr aracılığı
ile diğer asmalara taşınır. Bu belirtiler sürgünler 20-25 cm olunca dikkati çeker.
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Sıcaklık hastalık gelişimi üzerinde en önemli etki yapan çevre faktörüdür. Optimum
gelişme sıcaklık isteği 20-27°C arasındadır. Hastalığın oluşumunda rol oynayan
diğer faktör nemdir. Güneş ışığının az olduğu bulutlu günler hastalık gelişimini teşvik
edicidir.
Bağ küllemesi hastalığı, asmanın tüm yeşil organlarında (yaprak, sap, sürgün, salkım)
görülür. Yaprakların her iki yüzeyi de, gelişmenin her döneminde enfeksiyonlara
duyarlıdır. Konukçu dokusu üzerindeki miselyumlar, konidioforlar ve konidisporlar
grimsi beyaz tozlu veya pudramsı bir görünümdedir (Şekil 24, 25 ve 26). İlk gelişme
döneminde genç yapraklarda hastalık güç fark edilir. Bazen enfekteli yaprakların
üst yüzeyinde yağ lekesine benzeyen klorotik veya parlak lekeler görülür. Yaprak
yaşlandıkça parlaklığını kaybeder, kalınlaşır, gevrekleşir ve kenardan içe doğru
kıvrılır. Sürgünler yeşilken enfekteli kısımlar siyaha yakın koyu kahverengindedir. Kışın
bu lekeler kırmızımsı kahverengine dönüşmektedir (Şekil 27). Salkımda, hastalığa
erken yakalanan taneler küçük kalır. İrileşebilmiş veya olgunlaşmadan hemen önceki
dönemde enfekte olmuş tanelerin sapı doğrultusunda çatladığı görülür (Şekil 26).
Taneler, ben düşme devresine kadar enfeksiyonlara duyarlıdır. Hastalık Türkiye’nin
tüm bağ bölgelerinde hemen her yıl ortaya çıkar ve mücadele yapılmadığında %90’a
varan ürün kaybına neden olabilmektedir.

M. ÇELİKER

Şekil 24. Bağ küllemesi’nin yapraktaki belirtileri

M. ÇELİKER

Şekil 26. Bağ küllemesi nedeniyle çatlayan taneler
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Şekil 25. Bağ küllemesi’nin salkımlardaki belirtisi

M. ÇELİKER

Şekil 27. Bağ küllemesi’nin sürgünlerdeki belirtisi
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6.2.2. Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•

Bağlarda enfekteli çubuklar budanarak imha edilmelidir.
Vejetasyon süresince, asmanın iç kısımlarına kadar iyi bir hava sirkülasyonu ve
güneşlenme sağlanmalıdır.

Kimyasal Mücadele
1. ilaçlama: Sürgünler 25-30 cm olduğunda (G devresi),
2. ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcukları ayrıldığında (H devresi),
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları dökülüp koruklar küçük saçma tanesi iriliğinde
olduğunda (J devresi),
4. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılacak ilacın etki süresi, meteorolojik faktörler ve
hastalığın seyri göz önünde bulundurularak tanelere ben düşme zamanına kadar
(L-M devresi) devam etmelidir.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-4’te yer almaktadır.
6.3. Bağ Mildiyösü [Plasmopara viticola (Berk. et M. A. Curtis) Berl. et
De Toni]
6.3.1. Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Etmen obligat bir parazittir. Plasmopara viticola kışı yere düşmüş yapraklarda oospor
formunda geçirir. İlkbaharda, oosporlardan oluşan zoosporlar; sıçrayan yağmur
damlalarıyla etrafa yayılır. Enfeksiyonların büyük bir kısmı yaprağın alt yüzeyinde
oluşur ve yaprağın üstünde yağ lekeleri görülür. Yüksek nem ve yağış gibi koşullar
uygun giderse, bu yağ lekelerinin altında beyaz renkte fungal örtü meydana gelir.
Burada oluşan sporangiumlar rüzgâr ve yağmurla taşınırlar. Yaprakların üzeri
ıslak olduğunda, sporangiumlardan yine zoosporlar meydana gelerek sekonder
enfeksiyonları oluşturur, böylece enfeksiyonlar devam eder. Enfekteli yapraklar,
salkım enfeksiyonları açısından inokulum kaynağıdır. Ayrıca fungusun kışı geçirmesi
bakımından da önemlidir.
Etmenin inkubasyon süresi yaprak yaşı, çeşit, hava nemi ve sıcaklık ile doğrudan
ilişkilidir. Genellikle sıcaklık arttıkça inkubasyon süresi kısalır. 30°C ve daha
yüksek sıcaklıklar yapraklarda oluşmuş sporangiumların 8 saat içinde canlılıklarını
kaybetmesine yol açar. Ancak bulutlu ve nemin yüksek olduğu günlerde, hava sıcaklığı
yüksek de olsa sporangiumlar 24 saatten daha uzun sürelerde canlılıklarını devam
ettirebilirler. Bunun yanı sıra, sporangiumlar aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle eradike
olsa bile yaprak içindeki henüz sporulasyona geçmemiş etmen inaktive olmaz, uygun
koşullar (optimum sıcaklık ve optimum orantılı hava nemi) geri geldiğinde etmen
tekrar sporulasyona geçebilir. Etmen 6°C’nin altında gelişemez.
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M. ÇELİKER

M. ÇELİKER

Şekil 28. Bağ mildiyösü’nün yapraklardaki belirtisi

Şekil 29. Bağ mildiyösü’nün yaprakta oluşturduğu
kızarıklık

Enfekteli yapraklar çiçek ve tane enfeksiyonları açısından önemli inokulum kaynağıdır.
Çiçekler ve taneler adeta fungusla örtülür (Şekil 30 ve 31). Enfekteli çiçekler kısa
zamanda kahverengiye dönüşür, kuruyup dökülür (Şekil 30). Taneler küçük iken çok
duyarlıdır, olgunlaştıkça duyarlılık azalır. Enfekteli taneler beyaz çeşitlerde mat grimsi
yeşil, siyah çeşitlerde pembemsi kırmızıya döner. Sürgünler üzerinde eliptik lekeler
meydana gelir. Hastalık şiddetli ise sürgünler kurur. Mildiyö hastalığı asmanın tüm
yeşil kısımlarını ve ürünü doğrudan etkilediği için ekonomik önemi büyüktür.

M. ÇELİKER

Şekil 30. Bağ mildiyösü nedeniyle çiçeklerde
kuruma

M. ÇELİKER

Şekil 31. Bağ mildiyösü nedeniyle taneler üzerinde
ki fungal örtü ve kahverengileşme

6.3.2. Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•

Hastalıklı sürgünler dipten kesilip imha edilmelidir.
Asmaların altı temiz tutulmalı, yere düşen hastalıklı yapraklar toplanarak imha
edilmelidir.
Yabancı otlarla mücadele edilmelidir.
Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Tahmin-uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde:
1. ilaçlama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olduğunda,
2. ve diğer ilaçlamalar: Birinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi dikkate
alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar devam edilmelidir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.
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Tahmin-uyarı sisteminin uygulandığı yörelerde:
Tahmin uyarı sisteminin uygulandığı yörelerde elektronik tahmin-uyarı cihazlarından
alınan uyarılara göre ilaçlamalar yapılmalıdır.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’ de yer almaktadır.

7. DİĞER ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLAR
7.1. Zararlılar
7.1.1. Asma ağustosböceği [Klapperichicen (=Chloropsalta) viridissima
Walker) (Hemiptera: Cicadidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin açık yeşil renklidir. Erkeklerin boyu kanatlarla birlikte ortalama 34 mm, dişilerin
ise 35 mm’dir. Yaz ayları boyunca bağlarda erkeklerin sürekli ses çıkarmaları ve
yanlarına yaklaşıldığında hemen uçmalarıyla kolayca tanınırlar.
Yumurtanın ortası şişkin olup iki tarafı sivridir. İlk bırakıldığında beyaz, açılmasına
yakın ise koyu pembe renklidir. Boyu ortalama 1,5 mm’dir.
Yumurtadan yeni çıkan nimfler açık pembe renkte ve çok hareketlidir. Daha sonraki
nimf dönemlerinde renk beyaz, kirli sarı ve yeşilimsidir (Şekil 32). Beş yıllık nimflerin
boyu 22-27 mm’dir.
Erginler haziran sonlarında görülmeye başlar. Temmuz ortalarında yoğunluğu
en yüksek düzeye ulaşarak ağustos başlarında sona erer. Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde en fazla ergin çıkışı Temmuzun 3. haftasında görülür. Böylece çıkışlar
kademeli olur ve 35-45 gün sürer. Dişiler yumurtalarını bir yıllık sürgünlere bırakırlar.
Bir dişi 600 kadar yumurta bırakabilir. Yumurtaların açılma süresi 27,3°C sıcaklık
ve % 36 orantılı nem koşullarında 34-36 gün kadardır. Yumurtadan çıkan nimfler
kendilerini toprağa atar ve asma köklerine giderek beslenmeye başlarlar. Nimfler
gelişmesini 5 yılda tamamlar ve bu süre içinde toprak altında kalırlar. Beş yılda 1
döl verir.

M. KAPLAN

Şekil 32. Asma ağustosböceği
nimfi

C. KAPLAN

Şekil 33. Asma ağustosböceği’nin
sürgündeki zararı
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M. KAPLAN

Şekil 34. Asma ağustosböceği’nin
kökteki zararı sonucu
kuruma

31
12.10.2017 13:43:12

sürgünün büyümesiyle genişler ve 5-6 cm uzunluğunda çatlaklar oluşur (Şekil 33).
Fakat bu çatlaklar sürgünün kurumasına neden olmaz.
Asma ağustosböceği’nin esas zararını nimfler yapar. Bunlar asma köklerinin öz
suyunu emmek suretiyle sürgünlerin zayıflayıp bodur kalmasına, boğum aralarının
kısalmasına, yaprakların küçülmesine ve vaktinden önce sararıp dökülmesine neden
olur. Asma kökleri emgi nedeniyle siyahlaşıp çürür. Sonuç olarak asma çalılaşır ve
zamanla ürün alınamaz hale gelir (Şekil 34).
Doğal Düşmanları
Ülkemizde kuşların zararlının erginleriyle beslendiği gözlenmiştir. Bunun dışında,
doğal düşmanları bilinmemektedir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Asma köklerinin öz suyunu emmek suretiyle asmayı zayıflatıp verimi düşürdüğü için,
öncelikle bağları kuvvetli bulundurmak gerekir. Bunun için bağlar bilinçli olarak
gübrelenmeli ve toprak işlemesi zamanında yapılmalıdır.
Mekanik Mücadele
Asma sürgünlerinde yumurta bırakılmış yara izleri gözle kolaylıkla görülebilir.
Yumurtaların açılmasından önce bu yara yerlerinin altından dalların kesilmesi
suretiyle bir mekanik mücadele uygulanmalıdır. Bunun için bağda tesadüfen seçilen
asmalardan 100 adet yumurta bırakılmış dalda yumurta rengi incelenir. Eğer %50’den
fazla dalda yumurta pembe renk almışsa, dal kesme işlemine geçilir. Kesilen dallar
güneş altında en az 24 saat bırakılır ve suyu çekilen dallardaki yumurtaların ölmesi
sağlanır. Dal kesme işlemine genellikle ağustosta başlanır ve 12-13 gün içinde
bitirilir.
Ayrıca sabahın erken saatlerinde uyuşuk halde bulunan erginlerin elle toplanması
da yararlıdır. Bu da haziranın son haftasında başlayıp temmuz sonuna kadar devam
eder. Asma ağustosböceği nimflerinin gelişmelerini 5 yılda tamamladıkları göz
önünde bulundurularak, bu zararlı ile bulaşık bir bölgede yapılacak mücadelenin
üst üste en az 5 yıl devam etmesi gerekir.
7.1.2. Bağ çadırtırtılı [(Arctia villica L.) (Lepidoptera: Arctiidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Üst kanatları parlak kara zemin üzerine beyaz lekeli, alt kanatları sarı zemin üzerine
kara lekeli bir kelebektir (Şekil 35). Larvalar bol sayıda uzun koyu renkli kıllarla
kaplıdır. Olgun larva boyu 50-60 mm’dir. Toraks bacakları ve yalancı bacaklar
kırmızı renklidir.
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NTM Coll

Şekil 35. Bağ çadırtırtılı ergini

Kışı larva döneminde, otlu yerlerde beyaz ve geniş bir
ağ tabakası altında 150-200 adetlik kümeler halinde
geçirir. Zararlıya bu özelliğinden dolayı “Çadır tırtılı”
denmektedir. İlkbaharda kışlaklardan çıkan larvalar
bağ yakınlarındaki yabancı otlardan bağlara geçer.
Asmaların göz, sürgün ve yapraklarını yiyerek beslenirler.
Gelişmesini tamamlayan larvalar çoğunlukla toprakta
pupa olur. Yaprakların arasında pupa olanlara da
rastlanır. Erginlerin haziran ve temmuzda uçuştukları
görülür.

Çiftleşen dişiler yumurtalarını çeşitli bitkilere bırakırlar. Yılda bir döl verir.
Bağ çadırtırtılı’nın larvaları asmaların göz, sürgün ve yapraklarını yemek suretiyle
zarar yaparlar. Yıldan yıla zarar oranı değişebilir. Popülasyonlarının yüksek olduğu
zamanlarda bağlarda önemli zararlara neden olabilirler.
Mücadelesi
Mekanik Mücadele
Larvalar ağları terk etmeden önce bağın içindeki yabancı otlarda bulunan ağlar
toplanarak uzaklaştırılmalıdır. Bağın içindeki yabancı otların kontrolü zararlı
popülasyonunun düşürülmesi bakımından yarar sağlar.
Kimyasal Mücadele
Mekanik mücadele uygulandığında başarı sağlandığından kimyasal mücadele
önerilmez.
7.1.3. Bağ filokserası [(Viteus vitifolii Fitch.) (Hemiptera: Phylloxeridae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Bağ filokserası’nın köklerde yaşayan formuna radisikol (kök filokserası), yapraklarda
yaşayan formuna gallikol (yaprak filokserası) denir.
Kök formu oval veya armut şeklinde, sarımsı yeşil, esmer, kırmızı ve kahverengine
kadar değişen renklerdedir (Şekil 36). Sırtında koyu renkli lekeler vardır. Antenler 3
segmentlidir. Hortumu uzun ve emici olup abdomenin sonuna kadar uzanır. Bacaklar
kuvvetlidir. Vücut uzunluğu 0,55-1,35 mm’dir. Yaprak formu ise 1,5-1,7 mm, sarı
renkli sırt kısmı lekesizdir (Şekil 37). Emici hortumu daha kısadır. Bağ filokserası’nın
dişileri tarafından 4 türlü yumurta bırakılır. Boyutları 0,27x0,14 mm’dir. Bunlardan
birinci tip; kökte yaşayan dişinin çiftleşmeden bıraktığı yumurtadır. Çok küçük olup
sarı renklidir. İkinci tip yumurta topraktan çıkan kanatlı dişilerin asma kabuklarının
yarıkları arasına bıraktığı yumurtadır. Bunların bir kısmı küçük, bir kısmı büyüktür.
Küçüklerden erkek, büyüklerden dişi bireyler çıkar.
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Üçüncü tip yumurta döllenme sonucu meydana gelen kışlık yumurtadır. Bunlar önce
sarı sonra yeşilimsi bir renk alırlar. Dördüncü tip yumurta gallikoller tarafından
çiftleşmeksizin bırakılan yumurtalardır. Bu dört tip yumurtadan çıkan larvalar gözle
görülmeyecek kadar küçüktürler. Boyutları 0,55 mm kadardır. Yeşilimsi sarı renklidir.
Dört gömlek değiştirdikten sonra ergin olurlar.
Kök filokserası kışı nimf halinde asma köklerinde geçirir. İlkbaharda beslenip yeni
döller vermeye başlar. Köklerde yerleşmiş olan ana radisikol yumurta bırakır ve
yumurtadan çıkan larvalar ana etrafında birlikte bulunurlar. Beslenen ve gelişen
larvalar ergin olarak yaz süresince bir kökten diğerine veya toprağın yarık ve
çatlaklarından çıkarak diğer asmalara geçerler. Bunlara göçmen denir ve yeni
koloniler oluşturarak yeni bulaşmalara sebep olurlar. Yılda 4 veya daha fazla döl
verirler.
Yaprak filokserası, kışı asmaların iki üç yaşlı gövdelerinin kabukları arasında yumurta
halinde geçirir. Yumurta bir sapçıkla bulunduğu yere bağlıdır. Havaların ısınması
ve gözlerin uyanmasıyla birlikte yumurtalar açılır ve genç bireyler genç yapraklara
giderek orada gal oluşumuna neden olurlar. İlk galler yaprağın alt yüzünde olsa
bile, yazın yoğun bulaşmalarda alt yüzünü tamamen kapladıktan sonra sürgünlere
kadar yayılırlar. Galler içinde yaşayan gallikoller kanatsızdır. Çiftleşmeden yumurta
bırakırlar. Yaz boyunca 6-7 döl verirler.
Kışlık yumurtalardan çıkan ve 1. dölden meydana gelen bireyler %100 gallikol, ikinci
dölde %90 gallikol ve %10 radisikol’dur. Sonraki döllerde artan radisikol’ler mevsim
sonunda %100 radisikol karakteri gösterirler. Son döle ait bireyler, sonbaharda
yapraklardan köke inip radisikol formunu meydana getirirler. Köklerde birçok döl
verdikten sonra, sonbaharda bunlardan kanatlı bitler meydana gelir. Kanatlı bitler
asmaların yeşil aksamına yumurtalarını koyarlar. Bu yumurtalardan çıkan erkek ve
dişi bireyler çiftleşir ve her bir dişi bir adet kışlık yumurta bırakır.

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 36. Bağ filokserası’nın kök formunun dişi,
nimf ve yumurtaları

F. ÖZSEMERCİ

Şekil 37. Bağ filokserası’nın yaprak formunun dişi,
nimf ve yumurtaları

Kök filokserasının köklerde beslendiği yerlerde emgi sonucu meydana gelen
şişkinlikler görülür (Şekil 38). İnce köklerde meydana gelen 2,5-4,0 mm boyundaki
yumrucuklara “nodozite”; kalınlaşmış ve sertleşmiş kökler üzerindeki büyük yumrulara
“tüberozite” denir. Nodozite ve tüberozitelerin çürüyüp dağılmaları ve bu durumun
devamlı tekrarı, asmanın toprak altı organlarının kaybolmasına dolayısıyla asmanın
kurumasına neden olur.
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Yaprak formları ise yeni açılan tomurcuklara giderek taze tomurcuk ve yaprakları
sokup emerler. Emgi noktalarında yaprak dokusu alt yüzeye doğru çıkıntılar meydana
getirerek galleri oluşturur (Şekil 39). Epidermis hücrelerinin bölünüp çoğalmasıyla
gal üzerinde kıllar meydana gelir (Şekil 37).
Bağ filokserası ile bulaşık olan bağlarda zamanla sürgünlerde genel bir durgunluk,
asmada zayıflık, yapraklarda küçülme ve sararmalar görülür (Şekil 40). Boğum
araları daralır, çubuklar odunlaşamadıklarından kışın soğuktan etkilenirler. Ayrıca
salkımlarda tanelerin seyrekleştiği, normal tatlanma ve renklenmenin olmadığı
görülür. Asmalar bir kaç yıl içinde ağır bir durgunluk göstererek kururlar. Bu tip
asmalar bağın içinde kümeler halindedir.

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 38. Bağ filokserası’nın
köklerde oluşturduğu
nodosite

F. ÖZSEMERCİ

Şekil 39. Bağ filokserası’nın
yaprakta oluşturduğu
galler
Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 40. Bağ filokserası ile
bulaşık asma

Mücadelesi
Kültürel önlemler
Bağ filokserası’nın asma kökünü emdiği kısımda asmanın gösterdiği reaksiyon ile
bir mantar tabakası meydana gelir ve bu tabaka kökün iç kısımlarını çürümekten
korur. Yerli asmalarda bu reaksiyon yavaş olduğundan mantar tabakası ya çok
incedir veya hiç oluşmaz. Amerikan asmalarında bu tabaka çok kalın olmaktadır. Bu
bakımdan %60’tan az kum içeren topraklarda bağ tesisinde toprağın tipine göre Bağ
filokserası’na dayanıklı, toprağın kireç oranına, üzerine aşılanacak asma çeşidine ve
bölge koşullarına uyabilen anaçlar kullanılmalıdır.
Bağ filokserası’nın bulunduğu bölgelerden temiz bölgelere topraklı veya topraksız
asma fidan ve çubukları taşınmamalıdır.
Kumlu topraklarda Bağ filokserası hareketsizleştiğinden yeni kurulacak bağların bu
tip topraklarda kurulmasına özen gösterilmelidir.
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Kimyasal mücadele
Kök filokserasının etkili bir kimyasal mücadelesi olmadığından önerilmemektedir.
Bağ filokserası’na karşı yapılacak mücadele, bulaşmayı önlemeye yönelik olmalıdır.
Bunun için de, bulaşık olmayan alanlara kurulacak bağlarda, yine Bağ filokserası ile
bulaşık olmayan köklü veya köksüz bağ çubuğu kullanılması gereklidir. Bu nedenle
de çubuklar dikimden önce mutlaka fümige edilmelidir.
Fümigasyona tabi tutulacak köklü veya köksüz çubukların önce köklerindeki
topraklar yıkanmalı ve demetler haline getirilmelidir. Fümigasyonda methyl bromide
(CH3Br) kullanılmalıdır. Fümigasyonun hava geçirmeyen odalarda yapılması
halinde; 18°C’de, 1 m³ için 32,5 g methyl bromide uygulanmalıdır. Bu koşullarda
fümigasyon süresi 2-2,5 saat olmalıdır. Fümigasyon süresince oda içinde vantilatörle
hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.
Fümigasyonun atmosfer basıncı altında uygulanması halinde, 16-20°C’de, 1 m³ için
40 g methyl bromide kullanılmalıdır. Bu koşullarda fümigasyon süresi 4 saat olmalıdır.
Ancak fümigasyon odasını her koşulda bulmak güç olduğundan, fümigasyonun
atmosfer basıncı altında uygulanması daha pratik ve geçerli bir yöntem olarak
görülmektedir.
Bu nedenle de atmosfer basıncı altında yapılacak fümigasyon koşulları Çizelge 3’te
verilmiştir.
Çizelge 3. Atmosfer basıncı altında, 1 m³ için, methyl bromide ile fümigasyonun koşulları

Sıcaklık (ºC)

Doz (gram)

Süre (Saat)

4-10

56

4

11-15

48

4

16-20

40

4

21’de fazla

32

4

7.1.4. Bağ gözkurdu [(Theresimima ampelophaga Bayle) (Lepidoptera:
Zygaenidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginin kanatları siyahımsı duman renginde olup lacivert pırıltılı ve kanat açıklığı 2025 mm’dir. Vücut mavimsi yeşil parıltılı ve 10-12 mm’dir. Erkekler dişilere göre daha
küçüktür. Erkeklerde antenler tarak şeklinde (Şekil 41), dişilerde ise ip şeklindedir.

36
Bag Entegre.indd 36

Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı
12.10.2017 13:43:13

Yumurta beyazımsı sarı renkte ve küre şeklindedir. Larva bol tüylü, sırtı esmer,
abdomenin ventrali kirli sarı renkli olup vücudun üstünde iki, yanlarında iki tane
olmak üzere toplam 4 adet çizgi vardır. Olgun larva 10-12 mm dir. Larva oldukça
ağır hareket eder.
Pupa beyaz bir kokon içinde bulunur. İlk zamanlar gri sarı renktedir. Daha sonra
koyulaşır ve larva çıkışından 5 gün önce koyu lacivert olurlar.

F. ÖZSEMERCİ

Şekil 41. Bağ gözkurdu erkek bireyi

F. ÖZSEMERCİ

Şekil 42. Tuzakta yakalanan erginler

Zararlı kışı asma kabukları altında, gövdedeki çatlaklarda ve gizli yerlerde üçüncü
veya dördüncü dönem larva halinde geçirir. Larvalar mart sonu veya nisan başında
kışlaklardan çıkar. Ancak bu çıkış tarihi bağın gelişme durumuna ve iklim koşullarına
bağlı olarak bölgeden bölgeye değişiklikler gösterebilir. Larvalar önce kabarmakta
olan gözlerde ve daha sonra da genç yapraklarda beslenirler. Beslenme akşamüstü
başlar, ertesi günü sabaha kadar devam eder. Gündüzleri yaprak altında gizlenirler.
Mayıs sonu veya haziran başına doğru olgun hale gelen larvalar asmanın kabukları
altında 6-7 günde ördükleri kokon içinde pupa olurlar. Bu dönem yaklaşık 4 hafta
sürer. Haziranın ikinci yarısı ile temmuz süresince sabah saatlerinde kelebeklerin
asmaların üzerinde uçuştukları görülür. Erkekler dişilerden daha önce çıkarlar.
Hayatlarının ilk günü çok hareketlidirler. Dişiler yumurtalarını kümeler halinde
genellikle gölge olan yerlere, örneğin asma yapraklarının altına, üzüm salkımlarına,
yabancı otların üzerine bırakır. Bir dişi 500-600 yumurta bırakabilir. Yumurtalar
10-12 gün sonra açılmaya başlar ve çıkan larvalar sadece asma yaprakları ile
beslenirler. 2-3 gömlek değiştirdikten sonra kışı üçüncü veya dördüncü dönem larva
halinde asmanın gizli yerlerinde geçirir. Yılda 1-1,5 döl verir.
Bağ gözkurdu monofag bir zararlı olup sadece kültüre alınan asmalarda ve yabani
asmalarda zarar yapar. Larvalar ilkbaharda gözün içini yiyerek ölümüne neden
olurlar. Böyle bir bağa uzaktan bakıldığında don vurmuş gibi görünür. Zararlının
ikinci döl larvaları ise yaprakların alt yüzünde beslenerek damar aralarını zar
şeklinde bırakır. Ancak gözlerdeki zararı yapraklardaki zararından daha önemlidir.
Gözler uyanırken bir asmada 3-4 adet larva bulunduğunda %40-50, 10-12 larva
bulunduğunda %100 zarar yapabilir. Bir asmada 1-2 adet larvanın bulunması halinde
dahi ürün kaybına neden olur. Türkiye’de ilk kez Orta Anadolu Bölgesinde (Ankara,
Çorum, Afyon, Burdur, Niğde ve Eskişehir) saptanan zararlı, Ege Bölgesi’nde İzmir
ilinde (Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde) haziran ve ağustos aylarında tuzaklarda
yakalanmıştır (Şekil 42).

Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı
Bag Entegre.indd 37

37
12.10.2017 13:43:15

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Bağ gözkurdu kışı larva halinde asmanın kabukları altında geçirdiğinden, kavlayan
kabuklar soyulmalı, ilkbahara girerken kesilen çubuklar bağ kenarında bırakılmayıp
yok edilmelidir. Bağın içinde ve çevresinde larvanın kışlayabileceği yerler ortadan
kaldırılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Bir yıl önceden Bağ gözkurdu ile bulaşık olduğu bilinen bağlarda gözler uyanırken
yapılan sayım sonucuna göre 100 gözden 5’inde zararlı veya zarar belirtisi
saptandığında kimyasal mücadele yapılır.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
7.1.5. Haziranböcekleri (Polyphylla fullo L., P. oliveri Cast.) ve
İzmir haziranböceği [(P. turkmenoglui Petro. (Braud.)) (Coleoptera:
Scarabaeidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Dişiler oldukça büyük olup boyları 40 mm’ye ulaşır. Antenleri küçük ve ucu topuzludur.
Erkeğin vücut uzunluğu 28-30 mm, antenleri büyük, yelpaze şeklinde ve 7 parçalıdır.
Vücut rengi kırmızımsı kahverengi zemin üzerine küçük odacıklar halinde ve çok sık
beyaz pulcuklarla tamamen kaplıdır (Şekil 43).
Yumurtaları ilk günler mat krem renginde olup zamanla pembemsi krem rengine
döner. Yumurtalar bırakıldığında, 2,8-3,0 mm kadardır. Açılmaya yakın hemen
hemen iki katı büyüklüğe ulaşır.
Larva büyük, etli, sarımsı renkte olup “C” şeklindedir. Üzeri ince ve seyrek kıllarla
örtülüdür. Baş büyük, bal renginde ve öne doğru meyillidir. Toraks kısmında iyi gelişmiş
üç çift bacak bulunur, bunları daha çok toprağı kazmak için kullanır. Abdomenin son
halkası diğerlerinden daha büyüktür (Şekil 44). Olgun larva 70-80 mm büyüklüğe
ulaşır, toprakta özenle ördüğü bir yuva içinde prepupa ve pupa olur. Pupa ortalama
40-50 mm boyda ve koyu kahve renklidir.
Erginler haziranın ikinci yarısı ile temmuzun ilk yarısı akşamüzeri güneş battıktan
sonra uçuşur, çiftleşir ve tekrar toprağa girerler. Çiftleşen dişiler yumurtalarını
toprağın 18-20 cm derinliğine gruplar halinde bırakır. Yumurtalar temmuz sonlarına
doğru açılır ve çıkan larvalar ilk önce toprağın humusu ile beslenirler.
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Ağustos-eylülde ikinci dönem larva olurlar, köklerde beslenmeye başlar ve kışı bu
dönemde geçirirler. Martta tekrar beslenmeye başlar, mayıs sonu ve haziranda
üçüncü dönem larva olur ve yaz boyunca beslenirler. Kışı istirahat halinde geçirdikten
sonra ilkbaharda bir süre zarar yapmaya devam eder. Beslenmeleri sona erince
prepupa ve pupa dönemlerini geçirerek ergin olurlar. Genellikle 2-2,5 yılda bir döl
verirler.
Haziranböceği larvaları asmanın köklerinde zararlıdır. Özellikle kumlu topraklarda
yeni dikilmiş asma çubuklarını ve daha önceden dikilmiş asmaların toprakaltı
kısımlarını kemirmek suretiyle zarar yaparlar. Kemirilen çubuklar tutmaz. Zarar gören
asmalar da zamanla kurur. Özellikle yeni dikilen bağlardaki zararı çok fazladır. Zarar
oranı bazı yıllarda % 50-80 olabilir.

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 43. Haziranböceği ergini

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 44. Haziranböceği larvası

Doğal Düşmanları
Ege Bölgesi’nde Haziranböceği’nin doğal düşmanlarından Scolia sp. (Hym.:
Scoliidae) bulunmaktadır. Kuşlar ve karıncalar da doğal düşmanlar arasında önemli
yer tutmaktadır. Ancak bunların hiçbirisi zararlının popülasyonlarını azaltacak şekilde
etkin olarak bulunmamaktadır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Haziranböceği yumurta bırakmak için otlu yerleri tercih ettiğinden bulaşık alanları otlu
bırakmamalı, larvaların hareketli olduğu ilkbahar ve yaz aylarında toprak işlenerek
yumurta ve larvalar güneş ışınlarının ve predatörlerin etkisine bırakılmalıdır.
Biyolojik Mücadele
Doğal biyolojik mücadeleyi desteklemek amacıyla; otlu alanlarda ilkbahar ve yazın
toprak işlemesi yapılmalıdır. Böylece yüzeye çıkan larvalar kuşların beslenmesiyle
önemli derecede azaltılabilir.
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Kimyasal Mücadele
Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele koruyucu nitelikli olup tavsiye edilen ilaçlar
entegre mücadele prensiplerine uygun değildir. Bu nedenle yalnız ihtiyaç duyulduğunda
fidanlıklarda fidan dikimi ile beraber şubat ve mart ayında kullanılabilir. Köklerde
1-2 larva bulunduğunda ilaçlamaya geçilmelidir.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
7.1.6. İkinoktalı kırmızıörümcek [(Tetranychus urticae Koch.)
(Acarina: Tetranychidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginin esas rengi yeşilimsidir. Dişilerde renk çok değişiktir. Yaz erginleri yeşilimsi sarı
veya kahverengimsi yeşil olabilir. Daha sonra kışlamaya çekilecekleri zaman turuncu
veya kızılımsı kahverengine dönüşürler. Vücudun ortasına yakın mesafede, iki tarafta
birer adet siyah leke bulunur (Şekil 45). Bu lekeler çeşitli şekillerde olabilir ve nadiren
arka uca doğru yayılırlar. Vücut kılları oldukça belirgindir. Dişilerin vücut uzunluğu
0,4-0,5 mm, genişliği 0,2-0,3 mm’dir. Erkekler dişilerden daha küçüktür ve vücutları
ön tarafta geniş, arkaya doğru incelir.
Yumurta çok açık sarı renkte olup, şeffaf ve yuvarlaktır. Çok küçük olup çıplak gözle
görmek mümkün değildir. Ortalama 0,14 mm’dir.
Yumurtadan hemen sonraki devreye larva denir. Açık krem rengindedir. Üzerinde hiç
leke yoktur ve 3 çift bacaklıdır. Birinci nimf döneminde vücudun iki tarafındaki lekeler
belirmeğe başlar. Bu dönemde 4 çift bacaklıdır. İki nimf dönemi geçirdikten sonra
erginler meydana gelir.
İkinoktalı kırmızıörümcek bağda kışı ergin dişi halinde asmanın kabukları altında,
çatlak ve yarıklarında, yere düşmüş yaprak ve kabuk parçalarında, yabancı otlarda
diyapoz halinde geçirmektedir. Zorunlu diyapoz yoktur. İlkbahar aylarında, genellikle
nisanda havaların ısınmasıyla birlikte kışlak yerlerinden çıkarak yaprakların alt
yüzüne yerleşir ve orada beslenerek üremeye başlar.
Dişiler yumurtalarını yaprağın alt yüzüne kümeler halinde veya tek tek bırakırlar.
Bırakılan yumurtalar iklime bağlı olarak 3-5 gün içinde açılırlar, 6-7 gün sonra ergin
olurlar. Dişiler ergin olduktan bir gün sonra yumurta bırakırlar. Bir dişi 1-54 adet
yumurta bırakır. Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre iklime bağlı olarak
yaz aylarında 10-15 gün arasında değişiklik gösterir. Bu nedenle de İkinoktalı
kırmızıörümcek kışlaktan çıkıp, tekrar kışlağa girinceye kadar geçen süre içinde çok
sayıda döl verir. Zararlı, faaliyetini 13-35°C sıcaklıklar arasında sürdürür.
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İkinoktalı kırmızıörümcek Ege Bölgesi’nde Nisanın 2. yarısından itibaren görülmeğe
başlar. Ancak bu devrede başka amaçlarla yer yer kükürtlü preparatların kullanılması
nedeniyle haziran sonlarına kadar zararlı popülasyonu baskı altında kalır. Bu aydan
itibaren havaların da ısınmasıyla beraber popülasyonda artış başlar ve yapraklarda
da zararlı popülasyonuna paralel olarak sararma ve daha sonra da kurumalar
görülür.
İkinoktalı kırmızıörümcek asma yapraklarında zararlı olur. Beslenme esnasında
yapraktaki parankima hücrelerini önce parçalar ve sonra öz suyunu emer. Bunun
sonunda yaprak renginde değişmeler meydana gelir, ilk beslenme ile beraber
yapraklarda emgi lekeleri görülmeye başlar. Bu lekeler başlangıçta açık sarımsı ve
küçük odacıklar halindedir. Popülasyonun artmasına paralel olarak emgi lekeleri
daha çoğalır ve göze çarpar (Şekil 46). Yapraklar önceleri sararır, daha sonra kurur
ve dökülür. Genellikle yaprağın alt yüzünde beslenirler ve beslendikleri yerde ağ
meydana getirirler. Yaprağın üst yüzünde beslenmeleri daha az olur.
İkinoktalı kırmızıörümcek’in yıl içinde üründe doğrudan zararını görmek mümkün
değildir. Ancak popülasyonları yüksek ise yaprakları emmek suretiyle, vaktinden önce
sararıp kurumalarına sonuçta da erken yaprak dökümüne neden olur. Bu nedenle
salkımlar açıkta kalır ve güneşten olumsuz yönde etkilenir. Ayrıca asma yıldan yıla
zayıflar, ürün kalite ve miktar yönünden etkilenir.
Ayrıca Ege Bölgesi bağlarında Tetranychus cinnabarinus Boisd.’un da zarar yaptığı
tespit edilmiştir.

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 45. İkinoktalı kırmızıörümcek

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 46. İkinoktalı kırmızıörümcek’in zararı

Doğal Düşmanları
Çizelge 4’te görüldüğü gibi bağda çok sayıda doğal düşmanı bulunmaktadır (Şekil
47, 48 ve 49). Bu doğal düşmanlar uygun ilaçlama programları uygulandığında
zararlıyı baskı altında tutabilmektedir.
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Çizelge 4. İkinoktalı kırmızıörümcek predatörleri
Bilimsel Adı

Takım ve Familya

Orius minutus (L.)

Hem.: Anthocoridae

Orius niger (W.)

Hem.: Anthocoridae

Campylomma diversicornis Reut.

Hem.: Miridae

Nabis punctatus L.

Hem.: Nabidae

Scolothrips longicornis Priesner

Thy.: Thripidae

Chrysoperla carnea Stephans

Neu.: Chrysopidae

Stethorus gilvifrons (Muls.),

Col.: Coccinellidae

Stethorus punctillum Weise

Col.: Coccinellidae

Anthoseius tranquillis (Livschitz et Kuznetsov),

Acarina: Phytoseiidae

Euseius finlandicus (Oudemans)

Acarina: Phytoseiidae

Paraseiulus soleiger (Ribaga)

Acarina: Phytoseiidae

Paraseiulus talbii Athias-Henriot

Acarina: Phytoseiidae

Phytoseiulus plumifer (Ribaga)

Acarina: Phytoseiidae

Typhlodromus tiliae (Oudemans)

Acarina: Phytoseiidae

Typhlodromus perbibus Wainstein&Arutunjan

Acarina: Phytoseiidae

Zetzellia mali (Ewing)

Acarina: Stigmaeidae

Anystis baccarum (L.)

Acarina: Anystidae

B. GÜVEN

Şekil 47. Typhlodromus perbibus
ergini ve yumurtası

B. GÜVEN

Şekil 48. Typhlodromus perbibus
ergini

B. GÜVEN

Şekil 49. Stethorus gilvifrons ergini

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Bağda yabancı ot temizliğine dikkat edilmelidir.
Biyolojik Mücadele
Bu zararlıları baskı altına alan doğal düşmanların etkilerini yükseltecek
önlemlere yer verilmelidir. Bu amaçla kırmızıörümceklerin doğal düşmanlarını
öldürerek populasyonlarının artmasına neden olan geniş etki spektrumlu ilaçlar
kullanılmamalıdır. Yol tozlarını azaltacak önlemler alınmalıdır.
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Kimyasal Mücadele
İkinoktalı kırmızıörümcek’in yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı,
populasyon yoğunluğu yaprak başına ortalama 8 hareketli bireyi geçtiğinde kimyasal
mücadeleye başvurulmalıdır.
Bir ilaçlama önerilmekle beraber, popülasyonun fazla olduğu yerlerde ilacın etki
süresi bittiğinde veya hasattan sonra zararlı populasyon yoğunluğu eşiğin üzerinde
ise ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
7.1.7. Bağ maymuncukları (Otiorhynchus spp.) ve Asma hortumlu böceği
[(Megamecus spp.) (Coleoptera: Curculionidae)]
Otiorhynchus scitus Gryll.
Otiorhynchus peregrinus Stierl
Otiorhynchus sulcatus F.
Otiorhynchus anatolicus Boh.
Otiorhynchus ligustici L.
Otiorhynchus turca Boh.
Otiorhynchus aurifer Boh.,
Otiorhynchus carceli Gyll.
Otiorhynchus rugosostriatus Goeze
Megamecus shevketi Marsh.
Megamecus albomarginatus Gyll.

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Genel olarak siyah veya koyu kahverenkli, türlere göre değişmekle birlikte 5-15 mm
boydadırlar. Vücutlarının üzeri yıldız lekeli veya çizgilidir (Şekil 50). Ağız parçaları
kısa ve geniş, hortum şeklinde olup uçları ikiye ayrılmış gibi göründüğünden üçgene
benzer. Sert kanatlarının kapladığı abdomen ovaldir. Elitranın altında zar kanatları
bulunmadığından uçamazlar. Rahatsız edildiklerinde kendilerini sırt üstü yere atıp
hareketsiz durarak ölü taklidi yaptıklarından “maymuncuk” adını almışlardır.
Kışı ergin olarak yere dökülen yapraklar ve asma kabukları altında, toprakta geçirirler.
İlkbaharda gözler uyanmaya başlarken asmalara tırmanarak kabaran gözlerin uç
kısmından taban kısmına doğru kemirirler. Daha sonraları, yeni çıkan yaprakları
yiyerek beslenirler. Gündüzleri asmanın dibinde toprakta, yarık ve çatlaklarda, kabuk
altlarında gizlenirler.
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Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 50. Bağ maymuncuğu ergini

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 51. Bağ maymuncukları’nın gözdeki zararı

20 gün sonra yumurtadan çıkan larvalar toprağa geçer ve bitki kökleri ile beslenerek
gelişirler. Toprak içerisinde yaptıkları odacıkta 8-10 ay sonunda pupa olurlar. Pupa
dönemleri genel olarak 20-35 gün devam eder. Çıkan erginler asma yapraklarında
beslenir. Ergin ömrü 40-90 gündür. Yılda 1-1,5 döl verirler.
Erginler ilkbaharda asmalarda kabarmakta olan gözleri (Şekil 51), aşı gözlerini,
filizleri daha sonraları yaprakları yemek suretiyle zarar meydana getirirler. Gözlerde
beslenmeleri sonucu gözün açılmamasına neden olurlar. Maymuncukların zararına
uğrayan bir bağ uzaktan bakıldığında don vurmuş gibi görünür. Yapraklardaki zararı
kenarlarını yarım yuvarlak, damar aralarını sadece yaprak damarları kalacak şekilde
yemek suretiyle olur. Yaprak tipik bir dantel görünümü alır.
Zararlının larvaları asmanın kökleri ile beslenirler. Yoğun larva hücumuna uğrayan
asmalar ya tamamen kurur veya cılız kalıp verimden düşer. Özellikle yeni kurulmuş
bağlardaki zarar önemlidir. Maymuncuklar polifag zararlılardır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Bağın içinde veya çevresinde kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmeli, bağ yabancı
otlu bırakılmamalıdır.
Mekanik Mücadele
Zararlının asmaya yerden tırmanması dolayısıyla asmaların kalın dallarına yapışkan
bir macun, çepeçevre sürülerek erginler yakalanabilir. Bir başka yöntemde ise bulaşık
olduğu bilinen asmaların gövdelerindeki kabuklar sıyrılır. İki ucu açık hale getirilmiş
30 cm uzunluğunda kesilmiş kargılar hazırlanır. Bir ucu asmanın kök boğazından
5-10 cm uzaklıkta ve kargının 1/3 ü toprağın içinde kalacak şekilde saplanır. Kalan
2/3 uzunluktaki kargının diğer ucu asma gövdesine dayandırılır. Bu şekilde asma
başına bir adet olmak üzere kargılar yerleştirilir. Her gün öğle saatlerinde kargılar
sökülür. İçinde saklanan erginler bir sopa yardımıyla dışarı çıkarılır ve ezilerek yok
edilir.
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Bir diğer mekanik mücadele yöntemi ise asma gövdelerine yapılacak silikonize elyaf
uygulamasıdır. Asma gövdesine bağlanan elyafın liflerine erginler yakalanır, böylece
gözlere ulaşarak zarar yapmaları engellenir. Bu uygulama, bağlarda kış budaması
sırasında, henüz gözler uyanmadan ve erginler topraktan çıkıp asmaya tırmanmadan
önce yapılmalıdır. Bağ maymuncuğu ile bulaşık olduğu bilinen bağlarda budama
sırasında asmanın kavlamış kabukları sıyrıldıktan sonra her asmaya ve her terbiye
direğine, yerden 50-60 cm yüksekliğe silikonize elyaf bağlanmalıdır (Şekil 52 ve 53).
Silikonize elyafın, çepeçevre yaklaşık 20 cm genişlikte bir parça halinde ortasından
iple asma gövdesine bir kez bağlanması yeterlidir.

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 52. Silikonize elyafın bağlanması

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 53. Silikonize elyafa yakalanan Maymuncuk
ergini

Kimyasal Mücadele
Erken ilkbaharda, zararlının çıkış döneminde zararlı ile bulaşık olduğu bilinen
bağlarda sürvey yapılmalıdır. Tesadüfen kontrol edilen 25 asmada en az 10
yenik göz veya zararlının kendisi bulunduğunda ilaçlamaya geçilmelidir. İlaçlama
yapılırken asmanın tümüyle ilaçlanmasına özen gösterilmeli, özellikle gözler ve
kök boğazları tamamen ilaçla kaplanmalıdır. Zararlının gece faaliyet göstermesi
nedeniyle ilaçlamanın akşamüzeri yapılması daha uygundur.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
7.1.8. Bağda Thripsler (Thysanoptera: Thripidae)
Rubiothrips vitis (Priesner),
Mycterothrips albidicornis Kenchtel,
Mycterothrips tschirkunae (Jachontov),
Frankliniella occidentalis (Pergande),
Drepanothrips reuteri Uzel ve
Thrips tabaci Lindeman
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Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginler küçük boyda (0,6-1,5 mm) ve silindir vücutludur. Ön ve arka kanatların
etrafında saçak şeklinde kıllar bulunur. Larva ve erginlerin ağız yapıları sokucu
emicidir. Yumurtalar gözle görülemeyecek kadar küçük olup, bitki dokusu içine
bırakılır. Yumurtadan çıkan bireyler, iki larva döneminden sonra prepupa ve pupa
dönemlerini de geçirerek ergin olurlar. Erginler, kışı asmanın kavlamış kabukları
altında, toprakta ve yabancı otlarda geçirir.
Rubiothrips vitis
Ergin dişi, 0,9-1,0 mm boyunda, açık sarı renklidir. Baş beyazımsı, kanatlar açık sarı,
toraks ve abdomen açık kahverengi sarıdır. Nokta gözler portakal renginde, antenler
8 segmentlidir (Şekil 54).
Thrips tabaci
Ergin dişi, 0,8-1,0 mm uzunluğunda, sarıdan koyu kahverengiye kadar değişen
renktedir. Antenler 7 segmentlidir. Ön kanatlarının ön damarlarındaki kıllarda aralıklı
diziliş vardır. Pronotumun ön kenar ve ön köşelerinde büyük kıllar yoktur.
Mycterothrips albidicornis ve Mycterothrips tschirkunae
Her iki tür de beyaz veya beyaza yakın hafif sarı renkli, antenleri 8 segmentlidir.
Pronotumun arka köşelerinin her birinde bir çift uzun kıl bulunur. Ön kanat ön
damarının ucunda yalnız iki kıl vardır. İki tür birbirinden anten segmentlerinin
uzunluklarıyla ayırt edilir.
Frankliniella occidentalis
Ergin dişi, ortalama 1,5 mm uzunluğundadır. Dişilerde renk açık sarıdan koyu
kahverengiye kadar değişmektedir. Antenler 8 segmentlidir. Ön kanatlarının ön
damarlarındaki kıllarda sürekli diziliş vardır. Pronotumun ön kenar ve ön köşelerinde
büyük kıllar bulunmaktadır.
Drepanothrips reuteri
Ergin dişi 0,6-0,7 mm uzunluğunda ve açık sarı renklidir. Baş açık renkli, nokta
gözler kırmızıdır. Antenler 6 segmentlidir.
Thripsler ilkbaharda gözlerin uyanmasıyla birlikte görülerek, yapraklar dökülünceye
kadar bağ alanlarında bulunmakta ve zararlarına devam etmektedir. İlkbaharda
havaların ısınması ve gözlerin uyanmasıyla birlikte erginler gözün içine girer,
beslenerek ve yumurta bırakarak ilk zararına başlarlar.
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Ege Bölgesi’nde bu dönemde en yoğun görülen ve zarar oluşturan thrips türü R.
vitis’tir. Gözler uyandıktan ve yaprakçıklar açıldıktan sonra söz konusu türün yanı
sıra daha düşük yoğunlukta T. tabaci, M. albidicornis ve M. tschirkunae türlerine
de rastlanmaktadır. Thrips yoğunluğu asmanın çiçeklenme döneminde en yüksek
seviyeye ulaşmakta, koruk döneminden itibaren sıcaklıkların da artmasıyla birlikte
salkımdaki sayıları azalmakta, zararlı sürgün ve yapraklara geçmektedir. Çiçek
salkımlarında sırasıyla en yoğun R. vitis, T. tabaci, F. occidentalis, M. albidicornis,
M. tschirkunae ve D. reuteri türlerine rastlanmaktadır. Koruk döneminde en yoğun
F. occidentalis görülmektedir. Olgun meyve döneminde F. occidentalis ile birlikte
R. vitis bulunmaktadır. Gözlerde en fazla zarar R. vitis’in beslenmesi, tanelerde ise
F. occidentalis’in yumurta koyması nedeniyle olmaktadır. Thripslerin gözlerde bitki
özsuyunu emerek beslenmeleri sonucunda, genç yapraklar kıvrılır, kurur ve sürgünlerin
büyümesi duraklar. Emilen yerler başlangıçta beyazdır, zamanla koyulaşır ve esmer
bir renk alarak kurur (Şekil 55). Ayrıca, yaprağın genel büyümesinden dolayı yaprak
yırtılarak delik deşik olur (Şekil 56).

F. ÖZSEMERCİ

Şekil 54. Rubiothrips vitis ergini

F. ÖZSEMERCİ

Şekil 55. Thripslerin sürgündeki zararı

Thripsler, bağda gözlerden başka sürgün, yaprak, tomurcuk ve çiçek gibi genç
dokulara yumurta koyarak ve beslenerek de zararlı olurlar. Tanelerde ilk zarar
belirtilerine asmanın koruk döneminden itibaren rastlanmaktadır. Bu dönemde
F. occidentalis’in taneler üzerine yumurta koyarken açtığı yaranın etrafında hale
şeklinde oluşan renk açılmaları (Şekil 57) düşük yoğunlukta da olsa, sofralık
üzümlerde kalitenin düşmesine ve ihracatta sorun yaşanmasına neden olmaktadır.
Thripsler Türkiye bağ alanlarında yaygın olarak bulunmaktadır.

F. ÖZSEMERCİ

Şekil 56. Thripslerin yapraktaki zararı
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F. ÖZSEMERCİ

Şekil 57. Thripslerin tanelerdeki zararı

47
12.10.2017 13:43:19

Doğal düşmanları
Ege Bölgesi’nde İzmir ve Manisa illerinde Thripslerin doğal düşmanı olarak Çizelge
5’teki türler saptanmıştır. Bu doğal düşmanlar arasında özellikle Aeolothrips spp.
önemli yer tutmaktadır (Şekil 58). Bağ alanlarında yoğun ve geniş etki spektrumlu
ilaçların kullanımı nedeniyle, bu doğal düşmanların gerek yayılışı ve gerekse
popülasyon yoğunlukları çok düşük olup bağdaki thrips popülasyonunu baskı altına
alabilecek sayıda değildir. Bu nedenle doğal düşmanların etkinliklerini arttıracak
önlemlere öncelik verilmelidir.
Çizelge 5. Thripslerin predatörleri
Bilimsel Adı

Takım ve Familya

Bochartia sp.

Acarina: Erythraeidae

Anystis baccarum (Linn.)

Acarina: Anystidae

Orius minutus (L.)

Hem.: Anthocoridae

Orius laevigatus (Fieb)

Hem.: Anthocoridae

Orius pallidicornis (Reut.)

Hem.: Anthocoridae

Orius niger Walff

Hem.: Anthocoridae

Aeolothrips intermedius Bagnall

Thy.: Aeolothripidae

Aeolothrips melaleucus Haliday

Thy.: Aeolothripidae

Aeolothrips collaris Priesner

Thy.: Aeolothripidae

Aeolothrips gloriosus Bagnall

Thy.: Aeolothripidae

Melanthrips pallidor Priesner

Thy.: Aeolothripidae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

B. GÜVEN

Şekil 58. Aeolothrips sp. ergini

Thripsler kışı daha çok yabancı otlarda ve asmanın
kavlamış kabukları altında geçirdiğinden bağ içindeki
ve kenarındaki yabancı otların kışın temizlenmesi,
ayrıca asmanın kavlamış kabuklarının soyulması
hem thripsler hem de bağ alanlarındaki diğer
zararlıların kışlama yerlerinin bozulması nedeniyle
thrips mücadelesinde etkilidir

Ayrıca yaz döneminde de bağ içinde ve kenarında bulunan yabancı otlarla mücadele
thrips yoğunluğunu azaltmaktadır. Bu amaçla bağ içinde ve kenarında konukçusu
olabilecek bitkilerin bulundurulmamasına özen gösterilmelidir.
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Kimyasal Mücadele
Bağda ilaçlama
İlkbaharda bağın büyüklüğüne göre 20-50 asma kontrol edilir. Gözlerde ve yeni
açılmakta olan yapraklarda göz veya yaprak başına ortalama 2-3 adet thrips
saptandığında ilaçlama önerilir.
Çok sayıda kültür bitkisinde ve yabancı otta bulunması, kısa sürede çok döl
vermesi, doku içine yumurta bırakabilmesi nedenleriyle meyve tutumundan itibaren
bağlarda F. occidentalis’e karşı kimyasal mücadele uygulaması her zaman %100
etkili olamamaktadır. Bu nedenle F. occidentalis’e karşı bağlarda yazın kimyasal
mücadele uygulaması önerilmez.
Fumigant Kullanımı
F. occidentalis’in bazı ülkelerde karantina zararlısı olması nedeniyle, gerektiği
durumlarda sadece ihraç edilecek ürünlerde zararlı ile mücadele amacıyla uygun
depo koşullarında ruhsatlı bir fumigant ile fumigasyon önerilir.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
7.1.9. Bağ yaprakuyuzu [(Colomerus vitis Pgst.) (Acarina: Eriophyidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Bağ yaprakuyuzu, gözle görülmeyecek kadar küçük bir zararlıdır. Sadece, yaprağın
alt ve üst yüzünde meydana getirdiği zarar belirtilerinden tanınır. Dişi 0,16 mm,
erkek 0,14 mm’dir. Vücudu uzunca olup 80 kadar halkadan meydana gelmiştir.
Boğumların arası ince noktalıdır. Vücudun üzerinde seyrek bir şekilde sert kıllar
bulunur. Abdomenin sonunda da iki uzun kıl vardır. İki çift bacağı vardır.
Zararlı kışı gözlerde tüylerin arasında kalın ve ince dalların çatlaklarında ergin olarak
geçirir. İlkbaharda havaların ısınması ile birlikte yeni oluşan yapraklara geçerek
beslenmeye başlar. Erginler yumurtalarını yaprağın alt yüzünde beslendikleri yerlerde
meydana gelen tüyler arasına bırakırlar. Yumurtalardan çıkan nimfler beslenerek
ergin olurlar. Yılda 7-8 döl verirler.
Zararlı asma yapraklarını alt yüzünden emer. Emgi yerlerinde önce beyaz renkte
alanlar oluşur. Daha sonra yaprağın üst yüzüne doğru kabartılar meydana gelir
(Şekil 59). Yaprağın altındaki beyaz ve çukur alanlarda ise tüyler oluşur.
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Bu tüylü alanlar daha sonra kahverengine dönüşür (Şekil 60). Ender olmakla beraber
yoğun popülasyonlarda yaprağın üst yüzünde de beslenir. Zararlı genellikle asmanın
yapraklarında bulunur. Bazen çiçek tomurcuklarında ve çiçeklerde de beslendiği
görülmüştür. Yapraktaki beslenme ilkbaharda gözler açılırken başlar, geç sonbahara
kadar devam eder. Zarara uğrayan yapraklar fotosentezi tam olarak yapamazlar.
Dolayısıyla yoğunluğa bağlı olarak üründe kayıplar oluşur.
Eriophyidae familyasından Calepitrimerus vitis (Nalepa) de Ege Bölgesi bağ
alanlarında saptanmıştır. Colomerus vitis ile benzer zarar şeklini meydana getirirler.

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 59. Bağ yaprakuyuzu’nun yaprakta zararı

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 60. Bağ yaprakuyuzu zararı

Doğal düşmanları
Çizelge 6’da Bağ yaprakuyuzu’nun predatörleri yer almaktadır. Ancak bu yararlılar
zararlıyı baskı altına almakta yeterli değildir.
Çizelge 6. Bağ yaprakuyuzu’nun predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Zetzellia mali (Ewing)

Acarina: Stigmaeidae

Paraseiulus talbii Athias-Henriot.

Acarina: Phytoseiidae

Mücadelesi
Kimyasal Mücadele
İlkbaharda bağda 20-25 asmada yapılan gözlemler sonucu yapraklarda ilk zarar
belirtileri saptandığında ilaçlama yapılmalıdır. Genellikle Bağ yaprakuyuzu’na karşı
özel bir ilaçlama gerekmez. Çünkü Bağ küllemesi’ne karşı kullanılan kükürt bu
zararlıyı da kontrol altında tutar. Ancak kükürt kullanılmadığı durumlarda ilkbaharda
yapılan gözlemler sonucu, yapraklarda zarar belirtileri saptandığında ilaçlama
yapılmalıdır. Kükürt uygulamalarının yeterli olmadığı ve zararın görüldüğü bağlarda
tekrar bir ilaçlama yapılmasında yarar vardır. İlaçlamanın yaprakların alt yüzünü
kaplayacak şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir.
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Son yıllarda Bağ küllemesi’ne karşı özellikle sistemik etkili fungisitlerin yoğun olarak
kullanılması, zararlının popülasyonunu artırmıştır. Bu nedenle Bağ küllemesi’ne
karşı sistemik fungisitlerin aynı yıl içerisinde üst üste uygulanmasından kaçınılmalı,
ıslanabilir (WP) kükürt ile dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
7.1.10. Bağ yaprakpireleri
Asymmetrasca decedens Paoli,
Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae)
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginlerde vücut ince uzun, silindir şeklinde olup, geniş ön kısım arkaya doğru gittikçe
daralır. Genel olarak renk parlak yeşildir. Ön kanatlar saydam ve parlak yeşil, arka
kanatlar ise tamamen renksiz, saydam ve zar yapısındadır. Bacaklar açık yeşil renkte
olup, tarsusların ucunda koyu kahve-siyah renkte 1 çift tırnak bulunur. A. decedens’
in başına üstten bakıldığında öne doğru sivridir. E. decipiens türünde geniş ve
yuvarlaktır. Ağız parçaları sokucu emicidir. Boyları ortalama 3-3,5 mm civarındadır.
Nimfler, kanat çıkıntısı ve boy dışında ergine benzerler (Şekil 61). Yumurta böbrek
biçiminde, renksiz, saydam ve 0,5 mm boydadır.
Kışı ergin halde yabancı otlarda ve çeşitli kültür bitkilerinin yapraklarında özellikle
turunçgillerde geçirir. Bağ yaprakpireleri, Ege Bölgesi’nde iklim koşullarına göre
değişmekle birlikte ilkbaharda nisan sonundan itibaren havaların ısınması ve
bağların yapraklanma döneminin başlamasıyla görülmeye başlar. Erginler çiftleşme
olgunluğuna erişmek için 10-15 gün beslenir, daha sonra çiftleşirler. Yumurtalarını
asma yapraklarının alt yüzünde yaprak damarlarına ovipozitörü ile doku içine
bırakır. Bırakılan yumurtalar 7-8 gün sonra açılır, çıkan nimfler 14-17 gün sonra
ergin olur. Yumurtadan çıkan nimfler bütün gelişme dönemlerinde çok hareketlidir.
Genellikle asma yapraklarının alt yüzünde bulunurlar, rahatsız edildiklerinde büyük
bir hızla karakteristik şekilde yan yan yürüyerek yaprağın üst yüzüne geçerler. Bağ
yaprakpireleri beş nimf dönemi geçirirler. Yılda 3 döl verirler.

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 61. Bağ yaprakpiresi nimfi

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 62. Bağ yaprakpireleri’nin
yapraktaki zararı
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Şekil 63. Bağ yaprakpireleri’nin
oluşturduğu kıvrılma
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Ergin ve nimfler asma yapraklarının alt yüzündeki bitki doku ve damarlarında bitki
özsuyunu emerek beslenirler (Şekil 62). Çok genç ve küçük yapraklarda öncelikle
damarlar etrafında yaprak dokularında büzgüler meydana getirerek küçük yaprakları
çanak biçiminde çukurlaştırır. Daha sonra yaprak yumuşaklığını kaybeder ve alt
yüzündeki damarlar önce beyaz daha sonra kırmızı kahverengi renk alır. Zaman
ilerledikçe bu yaprakların kenarlarında çepeçevre renk açılması görülür. Zamanla
bu renk açılması içe doğru ilerleyip yerini sararmaya bırakır. Daha sonra yaprak
kenarları kurur. Genç fakat normal büyüklüğünü almış yapraklarda da aynı belirtiler
görülür, ancak bu yapraklarda çukurlaşma meydana gelmez, sadece damarlar
etrafında kırışıklık ve kenarlarda renk açılmaları, sararma hatta kurumalar görülür.
Normal büyüklüğünü almış ve renkleri koyulaşmış olgun yaprakların kenarları üste
doğru kıvrılarak boru şeklini alır (Şekil 63). Bu belirtiyi veren yaprakların boru şeklinde
kıvrılma gösteren kısmına güneş ışınları dik vurduğu için bu kısımlarda uzunlamasına
kurumuş bir alan meydana gelir. Üzerinde beslenen böcek yoğunluğuna bağlı
olarak olgun yapraklarda da sararma ve kurumalar görülür. Yaşlanmış yapraklarda
ise sadece damarlar etrafında kırışıklık şeklinde zarar meydana gelir. Bağ
yaprakpireleri’nin beslenmesi yanında, stiletlerini batırdıkları yerlerde meydana
getirdikleri yaralar bitki patojenleri için giriş kapısı oluşturmaktadır. Ayrıca dişilerin
yumurta bırakmak amacıyla yaprak damarlarına ovipozitörlerini batırmaları sonucu
damarlarda zedelenmeler ve zararlanmalar meydana gelir. Bağ yaprakpireleri bağ
alanlarında yaygın olarak bulunur. Sulanmayan bağlarda daha fazla zarar meydana
getirir.
Doğal düşmanları
Bağ yaprakpireleri’nin bağlarda çok sayıda predatörü bulunmakta ve Çizelge 7’de
yer almaktadır.
Çizelge 7. Bağ yaprakpireleri’nin predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Chrysoperla carnea (Steph.)

Neu.: Chrysopidae

Nabis pseudoferus Rem.

Hem.: Nabidae

Anisochrysa prasina (Burm.)

Neu.: Chrysopidae

Hippodamia variegata (Goeze)

Col.: Coccinellidae

Thea vigintiduopunctata (L.)

Col.: Coccinellidae

Propylaea quattordecimpunctata (L.)

Col.: Coccinellidae

Scymnus apetzi Muls.

Col.: Coccinellidae

Anystis sp.

Acarina: Anystidae

Örümcekler

Araneae: Araneidae
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Salkım güvesi’nin birinci dölüne karşı ilaçlama yapılmayan yerlerde, asmada uç
almanın nimflerin doğada ilk görülme tarihlerinde yapılması zararlı popülasyonunun
azaltılması ve yararlıları koruma yönünden önemlidir. Ayrıca, zararlının kışlayabileceği
bağ içindeki yabancı otlar temizlenmelidir.
Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için, bağın kenarında
kışın yaprağını dökmeyen bitkiler bulundurulmalı, diğer zararlılarla mücadelede
kimyasal mücadeleye alternatif metotlar uygulanmalı, doğal düşmanlara yan etkisi
en az olan ilaçlar tercih edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Asmalarda ilk yapraklanmalar görüldükten sonra bağlar kontrol edilmelidir. 25
dekarlık alan için, bu alanı temsil edecek şekilde 10 asma seçilir. Her asmanın dört
yönünden ve özellikle iç kısımlarından rastgele 10 yaprak alınarak toplam 250
yaprak incelenir. Yaprak başına ortalama 5 hareketli birey görüldüğünde ilaçlamaya
karar verilir.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
7.1.11. Bağ üvezi [(Arboridia adanae Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginler 2,7-3 mm uzunluğunda, sarımsı açık kahverengi desenlidir. Nimfleri sarı
renklidir (Şekil 64). Yumurtaları yaprak alt yüzünde, doku içine gömülü, böbrek
biçiminde ve 0,5 -0,7 mm boyundadır. Sıçrayarak kısa mesafelere uçarlar.
Kışı yere düşmüş asma yaprakları, yabancı ot, kesek altı gibi gizlenebilecek yerlerde
ergin halde geçirirler. İlkbaharda kışladıkları yerlerden çıkan erginler asmaların
yapraklarında beslenmeye başlarlar. İki, üç hafta beslendikten sonra yumurtalarını
bırakırlar. Bu yumurtalardan 15-20 gün sonra nimfler çıkar. Nimfler, çok açık renkli
olup kırmızı gözlüdür. Bunlar bir süre beslendikten sonra gömlek değiştirip ikinci
dönem nimf olurlar. Ergin oluncaya kadar beş gömlek değiştirirler. İklime bağlı
olarak bir dölünü 18-35 günde tamamlar. Yazın meydana gelen döller birbirine
karışır, yılda 2-3 döl verirler.
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Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 64. Bağ üvezi nimfleri

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 65. Bağ üvezi’nin yapraktaki zararı

Ergin ve nimfler yaprakların alt yüzlerinde bitki özsuyunu emerek beslenirler.
Yaprakların sokulup emilen yerlerinde önceleri soluk renkli lekeler meydana gelir
(Şekil 65), sonra bunlar kahverengine dönüşür ve kurur. Eğer zararlı yoğunluğu
yüksek ve yapraklarda zarar fazla ise emilen yapraklardaki lekeler genişler, zarar
gören yapraklar dökülür. Yapraklarının çoğu dökülen asmalardaki salkımlar
cılızlaşır, taneler güneş yakmasına maruz kalır. Çubuklar kışa zayıf girdiğinden ertesi
ilkbaharda asmalardaki gelişme zayıf olur, taneler iyi gelişemez.
Doğal Düşmanları
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde zararlının Hymenoptera takımına bağlı 2 adet yumurta
parazitoidi bulunmuştur Bunlardan Oligosita pallida Krygger (Trichogrammatidae),
Anagrus atomus (L.) (Mymaridae)’a (Şekil 66) göre daha yüksek oranlarda
bulunmaktadır. Parazitlenme oranının %85-99 olduğu saptanmıştır. O. pallida’nın
parazitlediği yumurtalar 7 gün sonra siyah renge dönüşür (Şekil 67). Çizelge 8’de
ise predatörleri görülmektedir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Bağda budama artıklarının temizlenmesi, toprağın işlenmesiyle kışlayan erginlerin
çoğu yok edilmiş olur.
Biyolojik Mücadele
Özellikle parazitoitler bu zararlı üzerinde oldukça etkilidir. Parazitoitlerin
popülasyonunun fazla olduğu yerlerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır.
Parazitoitlerin etkinliğini arttırmak için önlemler alınmalıdır.
Parazitoitler böğürtlenlere yumurta bırakan Edwarsiana rosae (L.) (Hom.:
Cicadellidae)’nin yumurtalarında kışlamaktadır. Yani E. rosae parazitoitlerin alternatif
konukçusudur. Bu nedenle bağ alanları çevresindeki böğürtlen ve yabani güller
korunmalı ve olmayan yerlere bu bitkilerin dikilmesi sağlanmalıdır.
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Yumurta parazitoitlerinin bulunduğu yerlerde hiç ilaçlama yapılmamalı, eğer
mutlaka gerekiyorsa seçici ilaçlar kullanılmalıdır. Aynı bağda Salkım güvesi de varsa
biyopreparatların kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Şekil 66. Bağ üvezi’nin parazitoidi Anagrus sp.
ergini

Şekil 67. Bağ üvezi’nin parazitli yumurtası

Çizelge 8. Bağ üvezi’nin predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Nabis punctatus L.

Hem.:Nabidae

Orius minutus (L.),

Hem.:Anthocoridae

Orius niger (W)

Hem.:Anthocoridae

Chrysoperla carnea Steph.

Neu.:Chrysopidae

Salticus scenicus (Clerck)

Araneae: Salticidae

Synegeles dalmaticus (Keyserling)

Araneae: Salticidae

Synegeles dalmatensis (Keyserling)

Araneae: Salticidae

Ballus chalybeius (Walckenaer)

Araneae: Salticidae

Evarcha falcata (Clerck)

Araneae: Salticidae

Philaeus chrysops (Poda),

Araneae: Salticidae

Phlegra fasciata (Hahn)

Araneae: Salticidae

Oxyopes lineatus Latreille

Araneae: Oxyopidae

Oxyopes heterophthalmus (Latreille)

Araneae: Oxyopidae

Tibellus oblongus (Walckenaer)

Araneae: Philodromidae

Erigone dentipalpis (Wider)

Araneae: Linyphiidae

Lepthyphantes zimmermanni Bertkau

Araneae: Linyphiidae

Thomisus onustus Walckenaer

Araneae: Thomisidae

Uloborus walckenaerius Latreille

Araneae: Uloboridae

Steatoda grossa (CL. Koch)

Araneae: Theridiidae
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Kimyasal Mücadele
Asmalarda ilk yapraklanmalar görüldükten sonra bağlar kontrol edilmeli, yaprakların
özellikle alt yüzleri kontrol edilerek Bağ üvezi erginleri aranmalıdır. 25 dekarlık alan
için, bu alanı temsil edecek 10 asma seçilir. Her asmanın dört yönünden ve özellikle
iç kısımlarından tesadüfen 10 yaprak alınarak toplam 250 yaprak incelenir. Yaprak
başına ortalama 5 hareketli birey görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
7.1.12. Unlubit
Planococcus citri Risso
Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae)
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Dişi oval ve yassı biçimde olup 3,5 mm uzunluğunda, 2-2,5 mm genişliğindedir.
Aslında vücut rengi sarı veya sarımsı turuncudur. Ancak üzeri un görünümünde beyaz
bir mumsu tabaka ile örtülü olduğu için beyaz renkte görünür. Vücut etrafında 18
adet mumsu çıkıntı olup bunlar kısa ve küt yapıdadır. Abdomenin sonunda bulunan
bir çift çıkıntı diğerlerinden biraz uzuncadır (Şekil 68). Erkek sarı veya kırmızımsı
kahverengidir. Bacak ve antenleri açık renkli olup kanatları şeffaf ve parlaktır.
Yumurta, uzunca oval şekilde ve sarı renktedir. Yumurtalar beyaz mumsu ipliklerden
oluşmuş yığınlar arasında kümeler halinde bulunur. Bir kümede 150-200 adet
yumurta vardır.
Larva açık sarı renklidir, mumsu örtüleri yoktur ve oldukça hareketlidir.
Kışı ergin, yumurta ve çeşitli larva dönemlerinde, asmaların kabukları altında, yarık
ve çatlaklar arasında kök boğazına yakın yerlerde geçirir. Mayıs sonunda kışlağı
terk eden ergin ve larvalar beslenmek üzere asmanın yeşil kısımlarına tırmanırlar.
Taneler tatlanmaya başlayınca salkımlara geçiş başlar ve bu dönemde çoğalmaları
da hızlanır.
Yumurta bırakma süresi uzundur. Bu nedenle, her zaman ergin, yumurta ve larva
dönemlerine rastlanır. Bir dişi 250-600 adet yumurta bırakır.
Unlubit sıcak ve nemli yerleri seven bir zararlıdır. Yumurta ve larvalar yüksek sıcaklık
ve düşük orantılı neme karşı duyarlıdır. Bu nedenle ilkbahar ve yaz mevsiminde,
orantılı nem yüksek olduğu zaman Unlubit popülasyonu yükselmekte, kurak geçen
yıllarda zarar daha az olmaktadır. Bu yüzden bağlarda Unlubit zararı yıldan yıla
değişmekte ve özellikle sık dikilmiş, nemli ve gölgelik bağlarda daha fazla zarar
yapmaktadır. Yılda 2-6 döl verir.
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Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 68. Unlubit ergini

N. ÖZTÜRK

Şekil 69. Unlubit’in salkımdaki zararı

Unlubit, asmanın her tarafına yayılarak yaprak, sürgün, salkım ve gövdede zarar
yapar. Bitki özsuyunu emerek asmanın zayıflamasına, verimden düşmesine neden
olur. Unlubit’in salgıladığı tatlımsı maddeler saprofit fungusların gelişmesi için iyi
bir ortam sağlar. Meydana gelen fumajin asmaların her tarafını kaplayarak siyahlık
yapar, özümlemeye engel olur ve buna bağlı olarak üzümün kalitesi düşer (Şekil 69).
Doğal Düşmanları
Marmara Bölgesi’nde en önemli parazitoidi olarak Anagyrus pseudococci (Girault)
ve Leptomastix dactylopii Howard (Hym.: Encyrtidae) türü saptanmıştır. Bu parazitoit
Unlubit’in gövdesi içine yumurta bırakır. Yumurtalar açılıp larva ile beslenir. Yine
içeride pupa olduktan sonra fıçı gibi şişmiş Unlubit’ten parazitoit erginleri çıkar.
Predatörler ise Çizelge 9’dadır.
Çizelge 9. Unlubit predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Chrysoperla carnea Stephens

Neu.: Chrysopidae

Sympherobius amicus Navas

Neu.: Hemerobiidae

Sympherobius fallax Navas

Neu.: Hemerobiidae

Chilocorus bipustulatus L.

Col.: Coccinellidae

Chryptolaemus montrouzieri Muls.

Col.: Coccinellidae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Çok su tutan taban arazide ve gölgelik yerlerde bağ kurulmamalıdır. Eğer bir
zorunluluk varsa, asmalar seyrek dikilmeli ve yüksek terbiye sistemi kullanılmalıdır.
Bulaşma görülen bağlarda, bulaşık asmaların yaprakları seyreltilmeli, salkımların
havalanması sağlanmalıdır. Ayrıca kışın budama yapılırken kabuklar soyulup
yakılırsa, zararlı yoğunluğu önemli ölçüde azalmış olur.
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Kimyasal Mücadele
Unlubit’e karşı mücadele iki dönemde yapılabilir.
Birinci dönem: Asmanın gövdesindeki kabuklarda ıslaklık görüldüğü ve Unlubit’in
yeşil aksama doğru yürümeye başladığı dönemdir. Bu dönemde taneler yaklaşık
nohut büyüklüğünde olup yalnız Unlubit’in görüldüğü asmalar ilaçlanmalıdır.
İkinci dönem: Unlubit’in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı
dönemdir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde
her iki dönemde de ilaçlama yapılabilir.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
7.1.13. Kahverengi koşnil [(Parthenolecanium corni Bouche) (Hemiptera:
Coccidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Kahverengi koşnil’in ergini 4-5 mm uzunluğunda, 3-4 mm genişliğinde olup üzeri
kubbe şeklinde kahverengi bir kabukla örtülüdür (Şekil 70). Yumurtadan çıkan birinci
dönem larvalar çok küçüktür. Çıplak gözle görmek pek mümkün olamaz. Larvalar
ince vücutlu, oval şekilde ve beyazdır. Çok iyi gelişmiş anten ve bacaklara sahiptirler.
İkinci dönem larvaların vücutlarının üzeri sarı ve kısmen de açık kahverengidir. Her iki
dönem larva da hareketlidir. Ergin hale gelince beslenmek için uygun bir yer arayıp
genellikle iki yıllık dallara kendini sabitler. Erginin üzerinde zamanla kabuk oluşur. Bu
kabuğun rengi kızıl kahverengidir. Dişinin kabuğu altında bırakılan yumurtalar inci
gibi beyaz renktedir. Bir dişi 3000 adet yumurta bırakabilir.
Kahverengi koşnil Ege Bölgesi bağlarında genellikle kışı 2. dönem larva halinde
asmanın gövde ve dallarının kabukları altında geçirir. İlkbaharda beslenmeye
başlar. Mayıs sonu veya haziran başında kabuk altında yumurtalar oluşur. Haziran
içi ve temmuz başlarında da yumurtalar açılmaya başlar ve yumurta açılması eylüle
kadar devam eder. Bu nedenle bu aylarda her dönem Kahverengi koşnil’i görmek
mümkündür. Açılan yumurtalardan çıkan birinci dönem larvalar, asmanın bir yıllık
sürgünlerine, yapraklarına ve salkımlarına geçip beslenmeye başlarlar. Ekim ve kasım
aylarında ise hemen hemen hepsi 2. dönem larva haline gelmiş olur ve böylece kışı
geçirirler. Yılda bir döl verir.
Kahverengi koşnil’in ergin ve larvaları bitki özsuyunu emerek asmayı zayıflatır. Yaprak
ve salkımlarda beslenir ve gezinirken tatlımsı madde çıkarırlar (Şekil 71). Bu tatlımsı
madde üzerinde saprofit fungusların üremesi sonucunda özümleme ve solunumu
engellenen bitki dolaylı olarak zarar görmüş olur. Zarar görmüş olan salkımların
taneleri kararır. Bu durum kurutmalık üzümlerde kurutulduktan sonra da aynı kalır.
Böylece ürün hem miktar ve hem de kalite yönünden etkilenir.
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Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 70. Kahverengi koşnil’in ergini

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 71. Kahverengi koşnil’in salgıladığı tatlımsı
madde ile kaplı taneler.

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Kahverengi koşnil’in bulunduğu yıllık çubuklar ilkbaharda budandığında bağın
yakınından uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca, dallar üzerinde bulunan zararlıyı bulunduğu
yerde ezmek suretiyle popülasyon yoğunluğu düşürülmelidir.
Kimyasal Mücadele
Kahverengi koşnil’in bulunduğu bağlar gözlem altında tutulmalıdır. Yumurtalı
erginlerde yumurta açılma oranı % 60’a ulaştığında mücadelesi yapılmalıdır.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
7.1.14. Kök-ur nematodları [(Meloidogyne spp.) (Tylenchida:
Meloidogynidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Kök-ur nematodları’nın ikinci dönem larvaları (Şekil 72) ve erkekleri iplik şeklinde,
dişileri armut veya limon şeklinde (Şekil 73) mikroskobik canlılardır. Konukçu bitkinin
kökünde irili ufaklı urlar meydana getirmeleriyle kolayca tanınırlar.
Dişi, vücudunun hemen arkasındaki, bir kısmı köke gömülü, bir kısmı kök yüzeyinde
olan jelatinimsi bir kese içine yumurtalarını bıraktıktan sonra ölür. Konukçu cinsine
ve nematod türüne göre değişmekle beraber, bir kese içinde ortalama 400-500
yumurta bulunur, hatta bu sayı 2000’e kadar ulaşabilir.
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E. EVLİCE

Şekil 72. Kök-ur nematodu larvası

E. EVLİCE

Şekil 73. Kök-ur nematodu dişileri

Kök-ur nematodları sadece ikinci larva döneminde bitkiyi enfekte edebilir. Kışı
bitki artıklarında ve toprakta yumurta veya larva halinde geçirebilir. Hafif ve orta
karakterli topraklarda yaşar, ağır toprakları sevmez. Toprak sıcaklığının 15 °C
olması durumunda tüm Kök-ur nematodu türleri aktif hale geçerek bitkiye giriş
yapabilmektedir. Aynı bitki dokularında Kök-ur nematodları’nın birden fazla türü bir
arada bulunabilir.
Etmen, asmanın kök sisteminde urlara neden olarak iletim dokularını bozar, topraktan
su ve besin alışverişini kısıtlar. Asmada gelişme yavaşlar ve bodurlaşma görülür.
Ayrıca yapraklarda sararmalara neden olur. Enfeksiyon ağır ise bitki tamamen
kuruyabilir. Kök-ur nematodları’nın ikincil zararı ise, kılcal köklerde açmış olduğu
yaralardan giren toprak kökenli patojenlerin bitkide oluşturduğu hastalıklardır.
Doğal Düşmanları
Kök-ur nematodları’na karşı, funguslardan Arthrobotrys conoides Drechsler, A.
oligospora Fresenius, Purpureocillium lilacinum (Thom) Luangsa-ard, Houbraken,
Hywel-Jones & Samson, P. fumosoroseus Apopka, Trichoderma harzianum Rifai ve
Verticillium chlamydosporium Goddard; bakterilerden Pasteuria penetrans (Thorne)
Sayre and Starr kullanılmaktadır.
Ülkemizde, Kök-ur nematodları’nın paraziti
Purpureocillium lilacinum tespit edilmiştir.

olan

Pasteuria

penetrans

ve

Mücadelesi
Karantina Önlemleri

•
•

Kök-ur nematodları karantinaya dahildir. Bu nedenle bulaşık
materyallerinin temiz bölgelere bulaştırılmasına engel olunmalıdır.
Yeni bağ tesisinde sertifikalı asma fidanları kullanılmalıdır.
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Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•
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•
•

Yeni bağ tesisi yapılacak alanlardan alınan toprak örnekleri ilgili laboratuvarda
Kök-ur nematodları yönüyle analiz edilmelidir.
Temiz toprağa temiz fidan dikilmelidir.
Üretim yapılacak bağ alanlarından ve kullanılacak üretim materyalinden
örnek alınıp nematolojik yönden analize tabi tutularak temiz olduğundan emin
olunmalıdır.
Dayanıklı anaçların kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Sulama suyunun nematodla bulaşık olmamasına dikkat edilmelidir.
Bulaşık alanlarda kullanılan toprak işleme alet ve makineleri temizlenmeden
kullanılmamalıdır.
Kök-ur nematodları ile bulaşık alanlarda konukçusu olmayan bitkilerle 3-4 yıllık
münavebe uygulanabilir.
Hasat sonunda sıcak yaz aylarında toprak iki üç sefer 30-40 cm derinlikte alt
üst edilerek yakıcı güneş ışınları ve rüzgârın etkisiyle nematod popülasyonunu
oldukça azaltmak olasıdır.
Kadife çiçeği, kenevir, kekik, kuşkonmaz ve susam gibi bitkiler Kökur nematodları’nın kontrolünde uzaklaştırıcı (antagonistik) bitki şeklinde
kullanılabilmektedir.
Yabancı otlar ile mücadele edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Türkiye’de bağda Kök-ur nematodları’ na karşı ruhsatlı herhangi bir preparat yoktur.
7.1.15. Kamalı nematodlar [(Xiphinema spp.) (Dorylaimida:
Longidoridae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Xiphinema cinsine bağlı türlerin boyu oldukça uzun olup ipliksi formda ve bazı türler
5,5 mm kadardır (Şekil 74). Çok uzun ağız iğnesine sahip olmalarıyla tanınırlar.
Köklerin özsuyunu emerek beslenen larvalar olgunlaştıktan sonra çiftleşerek toprağa
yumurtalarını bırakırlar. İlkbaharın ilk aylarında yumurtlamaya hazır pek çok dişi
nematoda rastlandığı halde çok sıcak yaz aylarında bunlara nadiren rastlanır.
Sonbahar aylarında ikinci bir döl verebilmektedir. Üreme hızı bu nematodlarda
oldukça yavaştır. Kamalı nematodlar genellikle orta ve hafif yapıda ve pH’sı 6,5-7,5
olan toprakları tercih ederler. Gelişmeleri için optimum sıcaklık 16-28°C arasında
değişmektedir.
Kamalı nematodlar’ın köklerde beslenmelerinden dolayı, köklerin uç kısımlarında
açılmamış bezelye çiçeğine benzer şişkinlikler, kıvrılma, kısalma, kök hacminin
azalması ve çürüme gibi belirtiler görülür (Şekil 75). Bu zararın yanı sıra, virüs vektörü
olmaları daha büyük önem arz eder.
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İ. KEPENEKÇİ

Şekil 74. Kamalı nematodlar’ın mikroskobik
görünüşü

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 75. Kamalı nematodlar’ın köklerde oluştur
duğu zarar

Kamalı nematodlar’dan X. index, Asma kısa boğum virüs hastalığı (Grapevine
fanleaf nepovirus, GFLV)’ndan başka, Asma krom mozaik virüs hastalığı (Grapevine
crom mosaic virus, GCMV) ve Arabis mozaik virüsünün (Arabis mosaic nepovirus,
ArMV); X. vitaliae, Asma kısa boğum virüs hastalığının taşıyıcılarıdır. Bu nematodların
vektörü oldukları virüs hastalıkları ile birlikte bulunduğu durumlarda, asmaların
yapraklarında sararmalar, çift yaprak, çift sülük, boğum aralarının kısalması,
yelpaze yapraklılık, asmalarda bodurlaşma, çubuklarda yassılaşma, salkımların
ufak, tanelerin irili ufaklı olması gibi belirtiler görülür (Şekil 76 ve 77). Bu virüsler
asmalarda zayıflama, durgunluk ve verimde azalma meydana getirerek, bağlarda
% 30-40’a varan oranlarda zarara neden olur.

İ. KEPENEKÇİ

Şekil 76. Kısa boğum virüs hastalığının taşıyıcısı X.
index’in virüs ile birlikte oluşturduğu zarar

Şekil 77. X. index ve kısa boğum virüs hastalığı
nedeniyle salkımda küçülme

Mücadelesi
Karantina Önlemleri

•
•
•
•

Kamalı nematodlar’dan virüs vektörü olan türler karantinaya dahildir. Bu nedenle
bulaşık üretim materyallerinin temiz bölgelere bulaştırılmasına engel olunmalıdır.
Kültürel önlemler
Yeni bağ tesisinde sertifikalı asma fidanı kullanılmalıdır.
Dikilecek köklü bağ çubuklarının virüs hastalığından ari olması veya nematoda
dayanıklı anaçlar kullanılması gerekir. Çok dayanıklı anaçlar; Dodridge, Salt
Creek (Ramsey), Harmony, 1613C olup orta düzey dayanıklı anaçlar ise,
Rupestris du lot, 1103 Paulsen, 420A, 110R ve Riparia Gloire De Montpellier’dir.
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•
•
•

•
•

Kamalı nematodlar’la taşınan virüslerle bulaşık bağlarda sökümden sonra, yeni
bahçe tesisine kadar, en az 3 yıl süreyle tahıl gibi konukçusu olmayan bitkiler
yetiştirilmelidir.
Hasat sonunda sıcak yaz aylarında toprak iki üç sefer 30-40 cm derinlikte alt
üst edilerek yakıcı güneş ışınları ve rüzgârın etkisiyle nematod popülasyonunu
oldukça azaltmak olasıdır.
Bağların sökümünden sonra, toprak işlemeleri sırasında, eski bitki kökleri (çok
derinde olanlar da dahil) tamamen toplanıp imha edilmelidir. Çünkü eski kök
parçaları uzun yıllar canlılıklarını korumakta, bünyelerinde virüsleri barındırmakta
ve nematodlar için besin kaynağı oluşturmaktadırlar.
Çiftlik gübresi, yeşil gübre vb. organik maddeler toprağa karıştırılarak toprağın
biyolojik aktivitesi artırılmalıdır.
Bağ ve fidanlık tesis edilecek alanlardan ilkbahar ve sonbahar aylarında toprak
örnekleri alınarak ilgili laboratuvarlarda Kamalı nematodlar yönünden analiz
yapılmalıdır.

Kimyasal mücadele
Türkiye’de bağda Kamalı nematodlara karşı ruhsatlı herhangi bir preparat yoktur.
7.2. Hastalıklar
7.2.1. Bağda Ölükol [Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc.]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri:
Phomopsis viticola sürgünler üzerinde 0,2-0,4 mm çapında siyah yuvarlak sert
piknitleri meydana getirir. Piknitler epidermise yarı yarıya gömülmüş durumdadırlar.
Fungus kışı beyazlaşan çubuklar üzerinde siyah renkli piknitler halinde ve sürgünün
enfekte olmuş dip gözleri içinde miselyum halinde geçirir (Şekil 78). Doku içerisindeki
miselyum sonbahar ve kış aylarında aktif haldedir. Dallar üzerinde görülen piknitler
içerisindeki sporlar ilkbaharda oluşurlar. İlkbaharda yağışlar, fazla nem, yoğun
sis, çiğ ve kırağı ile ıslanan olgun piknitlerden krem-bal renkli ipliksi görünümdeki
yoğun bir madde ile birlikte konidiler dışarı çıkar (Şekil 79). Bu olayın gerçekleşmesi
için optimum sıcaklık 12-15°C olmalıdır. Buna karşılık 0-22°C arasında da konidi
çıkışı görülebilir. Konidiler yağmurla yeni oluşan taze dokulara taşınır, bu organların
yüzeyinde yeterli su varsa çimlenir. Alfa konidiler 1-37°C arasında çimlenir. Optimum
çimlenme sıcaklığı ise 23 ºC’dir. Alfa konidiler stomalar ve yara yerlerinden girerek
% 100 orantılı nem koşullarında birkaç saat içinde enfeksiyonu gerçekleştirebilir.
Enfeksiyondan 21-23 gün sonra hastalık belirtileri görülür. Sürgünler 3-10 cm
uzunluktaki devrelerinde enfeksiyonlara çok duyarlıdır. Fungus genellikle kurak ve
sıcak yaz aylarında aktif değildir. Fakat sonbaharda havalar serinleyince yeniden
aktif hale geçebilir.
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Başta sürgünler olmak üzere, yapraklar, yaprak sapları, salkım ve salkım sapları,
taneler hastalığa yakalanabilir. Türkiye’de hastalık daha çok sürgünlerde kendini
göstermektedir. Sürgünün dipten itibaren üçüncü veya beşinci gözüne kadar olan
kısmında, lekeler ve çatlamalar görülür (Şekil 80). Önce ortaları koyu siyah lekeler
meydana gelir. Daha sonra bu lekeler birleşir, düzgün olmayan siyah çatlak ve yaraları
oluşturur (Şekil 81). Yaralar çok derin olup, odun dokusunu da çatlatabilir ve bu tür
sürgünler daha sonra kurur. Hastalık “sürgün kuruması” adıyla da bilinmektedir.
Enfekte olmuş yapraklarda önce toplu iğne ucu büyüklüğünde, etrafı sarı haleli
küçük siyah lekeler meydana gelir. Daha sonra bu yapraklar sararır, buruşur,
kenarları yırtılır ve küçük kalır (Şekil 82). Hastalanmış salkım ve tane saplarında
lekeler oluşabilir. Çatlayan, uzunluğuna yarılan sürgünler, sonbaharda beyazlaşarak
hastalığın tipik şeklini alır. Ölükol hastalığı sonuçta asmanın kurumasına neden
olduğu için ekonomik önemi fazladır.
Ölükol hastalığı ülkemizde bağ yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde görülebilmektedir.

M. ÇELİKER

Şekil 78. Bağda Ölükol’un kışlık çubuklar
üzerindeki belirtileri

Şekil 79. Bağda Ölükol’un piknitleri ve spor çıkışı

M. ÇELİKER

M. ERKAN

Şekil 80. Bağda Ölükol nedeniyle
sürgünlerdeki nekrotik
leke ve çatlaklar

Şekil 81. Bağda Ölükol nedeni
ile sürgün boğum
aralarındaki çatlamalar
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Şekil 82. Bağda Ölükol’un
yapraktaki belirtileri
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
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Asmalarda budama zamanında yapılmalı ve hasta sürgünler dipten kesilmelidir.
Budama artıkları kesinlikle bağın altında bırakılmamalı, uzaklaştırılıp yakılmalıdır.
Budama sırasında aletler % 10’luk sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilmelidir.
Hasta asmalardan aşı kalemi alınmamalıdır.

Kimyasal Mücadele
Bağlarda Ölükol hastalığına karşı kış ve ilkbahar ilaçlamaları yapılır.

•
•

Kış İlaçlaması: Budamadan sonra gözler henüz uyanmadan önce (A devresi)
İlkbahar İlaçlamaları:

1. ilaçlama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda ( D devresi)
2. ilaçlama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda (E devresi)
3. ilaçlama: Sürgünler 25-30 cm olduğunda (G devresi)
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır
7.2.2. Bağda Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea Pers.)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Hastalığa neden olan etmenin eşeyli formu Botryotinia fuckeliana (de Bary ) Whetzel,
eşeysiz formu Botrytis cinerea Pers.’dir.
Etmen kışı hastalıklı tane, tane sapı ve salkım sapı üzerinde miselyum ve/veya sklerot
halinde, geçirir. Sklerotlar ve miselyumdan oluşan konidiosporlar, ilkbahardaki ilk
enfeksiyonlardan sorumludur. Konidiosporların çimlenebilmeleri için optimum 15–
25°C sıcaklık ve %90’ın üstünde nem veya konukçu yüzeyinin ıslak olması gereklidir.
Etmen fakültatif bir parazit olup, hastalıklı bitki artıklarında da saprofit olarak
yaşayabilir. Konidiosporlar rüzgâr ve yağmurla yayılır.
Hastalık, uygun koşullarda çiçeklenme döneminden itibaren çiçek, tane, sap ve salkım
iskeleti gibi bitkinin tüm yeşil kısımlarında görülebilirse de daha çok zararı salkım ve
tanelerde yapar. Taneler üzerinde önce 3-5 mm çapında, yuvarlak, pembemsi, kızıla
yakın lekeler görülür. Daha sonra bu lekeler taneyi kaplar ve rengi de koyulaşır.
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Parmakla bastırıldığında hastalıklı kabuk, etli kısmından kolayca ayrılır (Şekil 83).
Hastalıklı salkım ve taneler üzerinde gri renkte bir küf tabakası meydana gelir. Taneler
çatlar, çok ileri devrede buruşur ve meşinleşmiş gibi bir hal alırlar (Şekil 84). Beyaz
çeşitlerde taneler kahverengi, koyu renkli çeşitlerde ise kırmızımsı renkte olurlar
(Şekil 85). Olgunlaşmış salkımlarda doğrudan ürün kaybına neden olmaktadır. İklim
koşullarının etmen için uygun gittiği yıllarda bu kayıp daha fazla olmaktadır.

D. POYRAZ

Şekil 83. Kurşuni küf hastalığının
beyaz çeşitlerdeki
belirtileri

M. ÇELİKER

Şekil 84. Kurşuni küf hastalığının
siyah çeşitlerdeki belirtileri

M. ÇELİKER

Şekil 85. Kurşuni küf hastalığının
siyah çeşitlerdeki be
lirtileri

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•

Asmalarda güneşlenme ve havalanmayı sağlamak için, yeşil budama yapılmalıdır.
Hasat geciktirilmemelidir.
Bağlar hasada yakın dönemde fazla sulanmamalı, aşırı vejetatif gelişmeyi teşvik
eden gübrelemelerden kaçınılmalıdır.
Bağda sorun olan diğer hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
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.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
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7.2.3. Bağda Kav Hastalığı (Stereum hirsutum (Willd.) Pers., Phellinus
igniarius (L.) Quél., Fomitiporia mediterranea M. Fisch.)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Kav hastalığına neden olan fungal etmenler birden fazladır ve Basidiomycota
şubesinde yer almaktadır.
Özellikle yaşlı bağlarda sorun olan Kav Hastalığı “Black measles, Apoplexy, Esca,
Folletage, White root, Esca proper, Vine decline, Sunstroke” gibi farklı isimlerle
anılmaktadır.
Hastalık tablosunun ana nedeni patojenlerin ürettikleri lakkaz ve peroksidaz
enzimlerinin asmanın odun dokusundaki lignini tahrip etmesi ve böylelikle su
iletiminin sekteye uğraması sonucunda yeşil aksamda solgunluk, gelişme geriliği
ve hatta kuruma belirtilerinin ortaya çıkmasıdır. 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 (inme) adı verilir.
En yaygın ve tipik belirti yapraklarda görülür. Asmada önce gözlerin uyanmasında
bir gecikme fark edilir. Belirtiler çiçeklenmeden sonra, yaz aylarında veya sonbahar
başlangıcında, önce sürgünün alt kısmındaki yaşlı yapraklarda başlar, sonra tüm
yapraklarda ortaya çıkar. Yapraklar doğal yeşilliğini yitirir ve zamanla sararır.
Yapraklarda damar araları önce sararır, daha sonra kızıl kahverengi renge dönüşür.
Damarlar nispeten yeşil kalır. Bu yapraklar kururlar ve vaktinden önce dökülürler
(Şekil 86).
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 87).
Yaprak ve tanelerdeki bu belirtilere etmenlerin ürettikleri toksinler (pulluans, scytalone
ve isosclerone) neden olmaktadır. Bu belirtileri sadece fungal etmenlerin varlığı değil,
asmanın yaşı, çeşidi, üretim materyali, budama, yaraların korunması, iklim koşulları,
toprak yapısı, sulama ve arazinin eğimi de etkilemektedir.
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 88). Bazen çok sıcak yaz aylarında adeta yıldırım çarpmış gibi yaprakların
birden bire solup kuruduğu, genç sürgünlerin bunu izlediği ve asmanın aniden
öldüğü görülür.
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D. POYRAZ

Şekil 86. Kav hastalığının yaprak
belirtileri

D. POYRAZ

Şekil 87. Kav hastalığının üzüm
tanelerindeki belirtileri

D. POYRAZ

Şekil 88. Kav hastalığının odun
dokusu belirtileri

Kav hastalığının yayılışında en büyük faktör budama aletleridir. Bununla birlikte kök
ve bitki artıklarını içeren toprak kümeleri yoluyla da yayılımı mümkündür.
Kav hastalığı ülkemizde bağ yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde görülebilmektedir.
Mücadelesi
Kav hastalığının epidemiyolojisi tam bilinmediğinden mücadelesi zordur. Günümüzde
hastalığın etkili bir kimyasal mücadelesi yoktur. Bu nedenle kültürel önlemler
hastalıkla mücadelede öne çıkmaktadır.
Kültürel Önlemler
Hastalık daha çok yaşlı asmalarda görüldüğünden, çok yaşlı, verimden düşmüş
hastalıklı asmalar sökülmeli ve imha edilmelidir. Toprağı birkaç yıl dinlendirdikten
sonra bu alanlara yeniden dikim yapılmalıdır.

•

•
•
•

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.
Hastalıklı asmalardan üretim materyali alınmamalıdır.
Büyük budama yaraları aşı macunu ve benzeri maddelerle kapatılmalıdır.
Budama artıkları imha edilmelidir.

7.2.4 Bağda Petri Hastalığı (Phaeomoniella chlamydospora Crous & W.
Gams, Phaeoacremonium aleophilum W. Gams, Crous, M.J. Wingf. &
Mugnai, Phaeoacremonium spp.)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Petri hastalığına neden olan etmenler Ascomycota şubesinde yer almaktadır.
Özellikle genç bağlarda kendisini gösteren Petri hastalığı “Young Esca, Young vine
decline, Black goo disease, Slow dieback, Brown wood streaking” gibi farklı isimlerle
anılmaktadır.
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Petri hastalığının belirtileri gelişme geriliği ve geriye doğru ölüm şeklinde daha
çok genç bağlarda kendini göstermektedir. Yaprak ve tanelerdeki belirtiler Kav
hastalığının yaprak ve tanedeki belirtilerine benzemektedir. Asma fidanlarında
yaprak belirtileri ortaya çıkmamaktadır. Gövdenin odun dokusunda yer alan lignin,
Kav hastalığı etmenlerinde olduğu gibi lakkaz ve peroksidaz enzimleri ile değil, Petri
hastalığı etmenlerinin ürettikleri ksilanaz enzimi ile tahrip edilmektedir. Bu etmenlerin
hifleri ksilem, parankima ve öz hücrelerinde yaşarlar ve yayılırlar. Konukçu-patojen
interaksiyonu sonucunda oluşan tylosis, ksilem borularının siyah-kahverengi olmasına
ve tıkanmasına neden olmaktadır (Şekil 89). 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
(Şekil 90). Boyuna kesitler alındığında ise tıkanan ksilem boruları çizgiler halinde
siyah nekrozlar olarak görülmektedir (Şekil 91).

D. POYRAZ

Şekil 89. Petri hastalığının asma
fidanındaki odun dokusu
belirtileri

D. POYRAZ

Şekil 90. Petri hastalığının odun
dokusu belirtileri

D. POYRAZ

Şekil 91. Petri hastalığı nedeniyle
asma fidanında tıkanan
ksilem boruları

Petri hastalığının yayılışında en önemli faktör üretim materyalleridir. Ayrıca
etmenlerin sporları hava, yağmur damlacıkları ve rüzgârla yayılabildiği için budama
yaralarından giriş yapabilmektedirler. Budamada kullanılan aletler de yayılmada
önemli rol almaktadırlar.
Petri hastalığı ülkemizde bağ yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde görülebilmektedir.
Mücadelesi
Günümüzde hastalığın etkili bir kimyasal mücadelesi yoktur. Bu nedenle kültürel
önlemler hastalıkla mücadelede öne çıkmaktadır.
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Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fidanlıklarda temiz üretim materyali (çelik, kalem) kullanılmalıdır.
Fidanlıklarda aşılama gibi işlemlerde kullanılan aletler % 10’luk sodyum
hipoklorit ile dezenfekte edilmelidir.
Sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
Hastalık ile bulaşık asmalardan aşı, kalem ve çelik gibi üretim materyalleri
alınmamalıdır.
Hastalık nedeniyle kuruyan asmalar sökülmeli ve imha edilmelidir. Bu alanlara
yeniden dikim, toprağı birkaç 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.
Budamadan sonra koruyucu uygulamalar yapılmalıdır.
Büyük budama yaraları aşı macunu ve benzeri maddelerle kapatılmalıdır.
Budama artıkları imha edilmelidir.

7.2.5. Armillaria kök çürüklüğü [Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri:
Hastalık etmeni toprak kökenli bir fungus olup, şapkalı mantarlardandır. Şapkalarını
sonbaharın ilk yağmurlarından sonra genellikle ağaçların kökboğazında ve
kökboğazına yakın toprak yüzeyinde oluşturur. Şapkalar sarımsı kahverenginde
(Şekil 92) ve 5-15 cm çapındadır. Bu şapkalar miselyumlardan oluşan rizomorfların
ucunda meydana gelir. Rizomorflar kalın, silindir şeklinde, önceleri beyaz, sonra
koyulaşan miselyum uzantılarıdır.
Fungus hem toprakta, hem de odun dokusunda yaşar,
ölü ağaçlarda ve toprakta kalan kök parçalarında
uzun süre yaşamını sürdürür. Nemli yerlerde iyi gelişme
olanağı bulur. Kabukta gelişen rizomorflar incedir ve
kabuk ile odun dokusu arasında yelpaze şeklindeki
gelişmesi ile Armillaria enfeksiyonunun tanısı için
tipiktir. Etmen kambiyum dokusunu ve kabuğu öldürür.
Toprakta gelişimini sürdüren rizomorf kahverengi-siyah
M. ÇELİKLER
bir kabukla çevrilidir. Yeraltında 5-15 cm derinlikte
nadiren 30 cm derinlikte gelişimini sürdürür ve yılda
Şekil 92. Armillaria kök çürük
lüğü’nün üreme organı
1-2 m uzar. Rizomorflar büyüme ve yayılma sırasında
şapkalı mantarlar
sağlıklı asmalara ulaşarak onları kökten enfekte eder.
Hastalık etmeni asmanın köklerinde çürüklüğe neden olur. Hastalığa yakalanan
asmalarda sürgün oluşumu azalır, yapraklar sararır ve dökülür. Sürgün ve kollar
kurumaya başlar ve sonuçta asmalar tamamen ölür. Şiddetli enfeksiyon koşullarında
1-2 yıl içinde asmalar kuruyabilir. Hastalığa yakalanmış asmaların kökleri
incelendiğinde, ikinci köklerden başlayarak kök boğazına kadar, kabuk dokusu ile
odun dokusu arasında beyaz fungal tabakanın oluştuğu görülür (Şekil 93).
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Hastalığın başlangıcında odun dokusu açık kahverengindedir, daha sonra sarımtrak
veya beyaz süngerimsi dokuya dönüşür.
Hastalık, asmalarda gelişme geriliğine ve asmanın
verimli olduğu dönemde ölümüne neden olduğu
için ekonomik açıdan önemlidir. Hastalık daha çok
orman alanlarına yakın, toprak yapısı ağır, uzun süre
su tutan ve kültürel işlemlerin tekniğine uygun olarak
yapılmadığı bağlarda görülmektedir.
M. ÇELİKLER

Şekil 93. Armillaria kök çürüklüğü
hastalığının kök ve kök
boğazındaki beyaz renkli
fungal gelişimi

Hastalığın yaygın olarak görüldüğü konukçuları asma,
elma, armut, erik, şeftali, kiraz, vişne, kayısı, dut, nar,
zeytin, kestane, ceviz, meşe ve iğne yapraklılardır.

Mücadelesi
Kültürel önlemler

•
•
•
•
•
•

Asmalar sağlıklı yetiştirilmelidir. Köklerin yaralanmamasına dikkat edilmelidir.
Asmalar derin dikilmemeli, yüzey sulaması yapılmamalıdır.
Sonbaharın ilk yağmurlarından sonra oluşan fungusun şapkaları ve oluştukları
yerdeki kök parçaları imha edilmelidir.
Kuruyan asmalar bağdan kökleri ile birlikte sökülerek imha edilmeli ve yerlerinde
kireç söndürülmeli, bu yere en az 3 yıl asma fidanı dikilmemelidir.
Hastalık bağın belli kesimlerinde ise rizomorfların sağlam asmalara ulaşmaması
için hasta olanlar 60 cm derinlik ve 30 cm genişlikteki hendekler ile izole
edilmelidir.
Çevre bağlarda ve bahçelerde hastalığın bulunduğu durumlarda sel sularının
getireceği hastalıklı parçaların girişini önlemek için bağın çevresine 60-70 cm
derinlikte hendekler açılmalıdır.

Kimyasal mücadele
Hastalık yeni başlamış ise hasta kökler kesilip, hasta kısımlar kazındıktan sonra bu
yerlere %5’lik Bordo Bulamacı ya da %2’lik Göztaşı fırça ile sürülmeli, ilaç kuruduktan
sonra da üzerine aşı macunu sürülmelidir veya temizlenen yerlerdeki yaraların üstü
750g ardıç katranı + 250g Göztaşı karışımı ile kapatılmalıdır.
Kökler tamamen hasta ise asma, ince köklere kadar sökülerek, kendi çukurunda
yakılmalı, daha sonra bu çukura sönmemiş kireç veya %2’lik Formalin dökülerek
kapatılmalıdır.
Hastalığın görüldüğü bağdaki sağlam asmaları korumak için, sonbaharda veya
ilkbahar başında ağaçların iz düşümleri %2’lik göztaşı ile m²’ye 10 l ilaçlı su gelecek
şekilde ilaçlanmalıdır.
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7.2.6. Bağda kök uru hastalığı [Agrobacterium vitis (Ophel and Kerr)]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Kök uru hastalığını yapan etmen bakteridir. Optimum gelişme sıcaklığı 25-30°C,
minimum 0°C, maksimum gelişme sıcaklığı ise 37°C’dir. Alkali topraklarda, hafif asit
karakterde olanlara oranla daha çok yayılmaktadır.
Hastalık etmeni sistemik olarak asma bitkisinde, toprağa karışmış urlarda ve kök
parçalarında uzun yıllar canlılığını sürdürebilmektedir. Bulaşık topraklara konukçu
bitki dikildiğinde, kök veya gövdenin toprağa yakın kısımlarında kültürel işlemler,
aşılama, böcek ve nematod beslenmesi gibi nedenlerle açılan taze yaralardan
bitkiye giriş yapar.
Hastalık, asmanın toprağa yakın kısımlarında ve kollarında görülür (Şekil 94).
Köklerde genellikle ur oluşturmaz, fakat lokal nekrozlara ve çürümelere neden
olabilir. Urlar yaz başlangıcında beyaz-krem renkli ve yumuşak görünümlü olup,
yaz sonunda kahverengine dönüşürler (Şekil 95). Sonbaharda ise kuru ve odunsu
bir yapıya bürünürler. Bir sezonda tüm asmayı saracak kadar büyük urlar oluşabilir.
Urlu bitkiler genellikle zayıf sürgün gelişimi gösterir ve sürgünün ur üstünde kalan
kısımları kuruyabilir. Özellikle don olaylarının görüldüğü yerlerde asma üzerindeki
don çatlakları boyunca çok sayıda urlanma olmaktadır. Bu belirtiler halk arasında
“sıraca” ya da “uyuz” olarak adlandırılmaktadır (Şekil 96). Ana kök ve kök boğazında
çok sayıda ur oluştuğunda, asma bitkisinde besin elementleri ve su iletimi sekteye
uğrar. Hasta bitkiler olumsuz çevre koşullarına ve özellikle soğuk zararına daha
duyarlı hale gelirler.
Fidanlıklarda ise, fidanların köklenme noktalarında, köreltilmiş gözlerde ve aşı
noktalarında urlar görülür.
Hastalık etmeninin doğal konukçusu asmadır. Etmen yapay olarak krizantem,
ayçiçeği, tütün gibi bitkilerde de ur oluşturabilmektedir.
Mücadelesi
Kültürel önlemler

•
•
•
•
•

Ağır ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda ve kış-ilkbahar donlarının
yoğun görüldüğü yerlerde fidanlık ve bağ tesisinden kaçınılmalıdır.
Sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır.
Aşılama sırasında anaç kalem uyumuna dikkat edilmeli, yara yerlerinden bakteri
girişini engellemek için aşı yerleri steril parafin ile kapatılmalıdır.
Bakım işlemleri sırasında bitkileri yaralamaktan kaçınılmalıdır.
Budama, aşılama gibi yetiştirme tekniklerinin uygulanması sırasında kullanılan
aletler her kullanım öncesi %10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu) batırılarak
dezenfekte edilmelidir.
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•
•
•
•
•

Fidan üretiminde kullanılacak olan dormant dönemdeki anaç ve kalem çeliklerinin
50°C sıcaklığa ayarlı su banyosunda 30 dakika süreyle sıcak su uygulamasına
tabi tutulmalıdır.
Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmelidir.
Bağdaki ağır bulaşık asmalar sökülüp imha edilmeli, söküm yerinde 40 cm
derinlik ve 20 cm genişliğinde tecrit çukuru açılarak içerisi sönmemiş kireçle
doldurulmalıdır.
Hastalığın görüldüğü bağlar söküldükten sonra en az 5 yıl süreyle yeni bağ
tesis edilmemeli, mısır, buğdaygiller, soğanlı bitkiler, yonca ve kuşkonmaz gibi
bitkilerle 5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
Hastalığa daha az duyarlı çeşitlerin üretimi tercih edilmelidir.

Kimyasal mücadele
Asmalarda ilaçlı mücadele ağustos ve eylül aylarında yapılır. Hasattan sonra
gövdedeki urlar bıçakla iyice temizlendikten sonra % 5 oranında göztaşı eriyiği ve
kuruduktan sonra ardıç katranı sürülmelidir.

K. BENLİOĞLU

Şekil 94. Toprağa yakın kısımlarda
görülen urlar

N. ÜSTÜN

Şekil 95. Bağ kök uru hastalığında
görülen yeni ve eski urlar

Ş. ALTUNDAĞ

Şekil 96. Asmada “sıraca” ya da
“uyuz” olarak
adlandırılan belirti

7.2.7. Sarılık Tipi Hastalıklar (Candidatus Phytoplasma vitis ve
Candidatus Phytoplasma solani)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Bitkilerde sarılık tipi hastalıklara fitoplazma etmenleri neden olmaktadır.
Fitoplazmalar tek hücreli, hücre çeperi olmayan, konukçusu dışında yaşayamayan
ve suni besiyerinde 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.
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FD fitoplazmasının ana vektörü Scaphoideus titanus’dur. BN fitoplazmasının önemli
vektörleri ise Hyalesthes obsoletus (Şekil 97), Reptalus panzeri (Şekil 98) ve R.
quinquecostatus (Şekil 99)’dur. Ülkemizde bu fitoplazmalardan sadece Ca P. solani
ve vektörleri bulunmaktadır.
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.

NTMColl

Şekil 97. Ca P. solani’nin vektörü
Hyalesthes obsoletus

NTMColl

Şekil 98. Ca P. solani’nin vektörü
Reptalus panzeri

NTMColl

Şekil 99. Ca P. solani’nin vektörü
Reptalus quinquecostatus.

Asma fitoplazmalarının 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 beyaz üzüm çeşitlerinde sararır (Şekil 100), kırmızı üzüm çeşitlerinde ise
kızarır (Şekil 101 ve 102). 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.

A. KAYA

Şekil 100. Asma fitoplazmalarının
beyaz üzüm çeşitlerinde
oluşturduğu sararma.
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N. ÜSTÜN

Şekil 101. Asma fitoplazmalarının
kırmızı üzüm
çeşitlerinde oluşturduğu
kızarma

N. ÜSTÜN

Şekil 102. Asma fitoplazmalarının
kırmızı üzüm
çeşitlerinde
oluşturduğu kızarma
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Asma fitoplazmaları Asma yaprak kıvrılma virüs hastalığı (Grapevine leaf rollassociated viruses), Kav hastalığı ve besin dengesizlikleri belirtileri ile makroskobik
olarak karışabilir.
Sarılık tipi fitoplazmalardan FD’nin doğal konukçuları asma (Vitis vinifera) ve yabani
asma (V. riparia)’dır. BN fitoplazmasının konukçuları arasında ise asmanın yanı
sıra patates, domates, biber, tütün, havuç, pırasa, soğan ve ayçiçeği gibi bitkiler ile
Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Solanum nigrum, Tussilago farfara, Urtica
dioica gibi yabancı otlar da bulunmaktadır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•
•

Sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır.
Enfekteli bitkilerden aşı gözü, kalem, anaç gibi çoğaltım materyalleri
alınmamalıdır.
Hastalığa dayanıklı aşı gözü, kalem ve anaçları kullanılmalıdır.
Bağda dengeli bir gübreleme programı uygulanmalıdır.
Hasta asmalar imha edilmelidir.
Vektörlerle mücadele edilmelidir.
Yabancı otlarla mücadele edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
7.2.8. Asma kısa boğum virüs hastalığı (Grapevine fanleaf nepovirus,
GFLV)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Virüsün yol açmış olduğu hastalık “yelpaze yaprak” ve “bulaşık soysuzlaşma” olarak
da bilinmektedir. Virüs; üretim materyallerinden kalem, anaç ve mekanik yolla;
ayrıca vektörü olan kamalı nematodlardan Xiphinema index ve X. italiae ile de taşınır.
Hastalığın asmalardaki belirtisi çeşitlere göre değişmektedir. Asma anaçları ve
bunların melezleri bu virüse karşı herhangi bir dayanıklılık göstermemekle birlikte
bütün Vitis vinifera çeşitleri bu hastalığa karşı duyarlıdır.
Hastalığın yaprak belirtileri erken ilkbaharda gelişir ve vejatasyon boyunca devam
eder, ancak yüksek sıcaklıklarda belirtiler maskelenir. Yapraklarda şekil bozuklukları
görülür; yaprak simetrisi bozulur, yaprak ayası çukurlaşır ve karışır, yaprakta diş
sayısı artar (Şekil 103).
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Sarılık belirtileri, ilkbaharda erken dönemde gelişerek asmanın bütün vejetatif
organlarını (yapraklar, taze sürgün uçları ve salkım taslakları) etkiler. Başlangıçta,
yapraklarda birkaç sarı leke ve damar bantlaşması görülür (Şekil 104). İlerleyen
dönemde ise, damar aralarında çeşitli büyüklükteki benekler yayılarak yaprağın
tümünün sararmasına neden olur (Şekil 105). Bu tip belirtilere GFLV’nin dışında
diğer bazı nepovirüsler de yol açmaktadır.

A. KAYA

Şekil 103. GFLV’nin yaprakta
oluşturduğu asimetrik
yapı

A. KAYA

Şekil 104. GFLV’nin oluşturduğu
damar bantlaşması ve
renk açılması

S. ÖNDER

Şekil 105. GFLV’nin neden
olduğu yaprak
sararması

GFLV, sürgünlerde anormal dallanmaya, boğum aralarında yassılaşma (Şekil 106),
kısalma ve zikzak gelişmelere neden olur (Şekil 107). Bazen de çift boğum oluşumu
ortaya çıkar (Şekil 108). Salkım sayısı azalır ve küçülür, meyve tutumunda azalma,
irili ufaklı tane tutumu ve düzensiz olgunlaşma görülür. Bulaşık asmalar ilkbaharda
uzaktan fark edilebilir. Sıcak bölgelerde yazın gelişen yapraklar normal yeşil renkli
iken, ilkbaharda açan yapraklar yazın beyazlaşır ve erkenden dökülme eğilimi
gösterir. GFLV ile enfekteli asmalarda gelişme geriliği de görülebilir (Şekil 109).
GFLV’nin konukçusu bütün V. vinifera ve asma anaçları ile bunların melezleridir.
Virüsün asma dışında odunsu konukçusu bilinmemektedir.

S. ÖNDER

A. KAYA

Şekil 106. GFLV’nin sürgünlerdeki yassılaşma
belirtisi
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Şekil 107. GFLV’nin boğum aralarındaki kısalma
ve zikzak sürgün oluşumu
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A. KAYA

Şekil 108. GFLV nedeniyle çift sürgün oluşumu

A. KAYA

Şekil 109. GFLV’nin asmalardaki gelişme geriliği
belirtisi

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•

Virüsten ari sertifikalı üretim materyali kullanılmalıdır.
Hastalıklı asmalardan üretim amaçlı materyal alınmamalıdır.
Yeni tesis bağlar, nematodlarla bulaşık olmayan topraklarda kurulmalıdır.
Bu hastalıkla enfekteli 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.

7.2.9. Asma yaprak kıvrılma virüs hastalığı (Grapevine leafrollassociated viruses, GLRaVs)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri:
Bu hastalığa hastalıkla ilişkili 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. Hastalık, ülkemizde
bağ üretimi yapılan hemen her bölgede saptanmış olup hastalıkla ilişkili en yaygın
görülen virüslerin GLRaV-1 ve GLRaV-3 olduğu tespit edilmiştir.
Hastalığın yayılışı, enfekteli aşı kalemi ve virüsü latent olarak taşıyan asma
anaçlarının kullanımı ile olmaktadır. Ayrıca, unlubitlerden Planococcus ficus ve P.
citri ile Kahverengi koşnil (Parthenolecanium corni) GLRaV-3’ün vektörü iken GLRaV1’in vektörü P. corni’dir.
Hastalığın belirtileri, büyüme mevsiminin sonuna doğru görülebilmektedir.
İklim koşullarına bağlı olarak ağustos ve eylül 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 110
ve 111).
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Enfekteli asmalarda meyve salkımları çok kısadır. Üzümler geç ve düzensiz olgunlaşır.
Sağlıklı üzüm çeşitlerinde meyveler olgun renklerini aldığı halde, hastalıklı meyveler
yeşil ve beyazımsı kalır. Kırmızı üzüm çeşitlerinde salkımlarda düzensiz renklenme
görülür (Şekil 112). Bu belirtiler mevsim sonunda sürgün ucuna doğru yayılır.
Beyaz üzüm çeşitlerinde ise yapraklarda beyaz-sarı renk değişimlerine ve yaprak
kenarlarından aşağı doğru kıvrılmalara rastlanır (Şekil 113 ve Şekil 114).
Hastalıklı asmalarda genel bodurluk ve gelişme durgunluğu hemen göze çarpar.
Hastalık asma anaçlarında belirti oluşturmamasına rağmen gelişmeleri zayıflatır.
Bu hastalık, meyve verimini %10–70 oranında azaltabildiği gibi, şeker oranını da
düşürür. Aşı tutumu ve çeliklerin köklenme yeteneği azalır ve soğuk zararına duyarlılık
artar.
Bütün asma çeşitleri ve asma anaçları hastalığın konukçusudur.

A. KAYA

Şekil 110. GLRaV nedeniyle
kırmızı üzüm çeşitlerindeki
yaprak kıvrılması

S. ÖNDER

Şekil 111. GLRaV nedeniyle kırmızı
üzüm çeşitlerindeki
şiddetli yaprak kıvrılması

B. AKBAŞ

Şekil 112. GLRaV’nin kırmızı
üzüm çeşitlerinde
oluşturduğu düzensiz
renklenme

S. ÖNDER

Şekil 113. GLRaV nedeniyle beyaz üzüm çeşitlerinin
yapraklarındaki renk açılması

B. AKBAŞ

Şekil 114. GLRaV nedeniyle beyaz üzüm
çeşitlerindeki yaprak kıvrılması

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
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Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
Hastalıklı asmalardan üretim amaçlı materyal alınmamalıdır.
Hastalıklı anaç ve asmalar derhal sökülmelidir.
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Vektörü olan Unlubit ve Kahverengi koşnil’e karşı mücadele yapılmalıdır.
Hastalığa karşı dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.

7.2.10. Asma gövde çukurlaşması virüs hastalığı (Rugose wood complex)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Asmalarda görülen gövde çukurlaşma hastalığına 7 farklı virüs neden olmaktadır.
Ülkemizde bu virüslerden Grapevine virus A, Grapevine virus B ve Grapevine rupestris
stem pitting associated virus (GRSPaV) saptanmıştır. Virüs asmanın bünyesinde
sistemik olarak yer alır. Hastalık, asmanın tüm kültür ve yabani formlarında (Vitis
spp.) aşıyla taşınmaktadır. Etmenlerin bazıları unlubitlerle (Planococcus ficus ve
Planococcus citri) de taşınmaktadır.
Enfekteli asmalarda göze çarpan ilk belirtiler, bitkilerde gelişme durgunluğu, baharda
gözlerde geç uyanma, sürgünlerde zayıf gelişmedir. Bu hastalık asmanın odunsu
kısmındaki belirtiler ile karakterize edilir. Aşı yerinde anaç ve kalem uyuşmazlığına
benzer şişkinlikler meydana gelir, kalem anaca göre daha geniş çaptadır (Şekil
115). Gövdede kabuk dokuda kavlamalar meydana gelir, aşı noktasındaki kabuk
soyulduğunda odun yüzeyinde görülen yiv benzeri oluşumlar düzgün olmayıp,
girintili çıkıntılıdır (Şekil 116). Kabuğun iç tarafında ise çivi benzeri çıkıntılar
görülmektedir. Bu durum hastalığın en tipik belirtisidir. Bu belirtiler genellikle kabuk
soyulmadan fark edilmez. Şiddetli enfeksiyonlarda ise, konukçuya bağlı olarak bu
yivler çok daha yoğun ve derindir. Anaç ve kalem kombinasyonu arasındaki ilişkiye
bağlı olarak odunsu dokulardaki belirtilerin şiddeti değişebilir. Hastalık asmalarda
gözle görülebilir bir bodurluğa neden olur. Enfekteli asmaların yaprakları daha ufak
olup, meyve verimi az ve salkımları ufaktır. V. vinifera ve asma anaçlarının çoğu
bu hastalığa karşı hassastır. Aşısız asmalarda ve anaçlarda hastalık latent halde
bulunmakta olup aşılı asmalarda belirtiler ortaya çıkmakla birlikte nadiren de olsa
latent enfeksiyonlar görülebilmektedir.
Asmanın tüm kültür ve yabani formları (Vitis spp.) hastalığın konukçularıdır.

www.redagricola.com

Şekil 115. Asma gövde çukurlaşması virüs
hastalığının gövdedeki yiv oluşumu ve aşı
noktasındaki şişkinlik
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Şekil 116. Asma gövde çukurlaşma virüs
hastalığının gövdedeki kabuk kavlaması
ve yiv oluşumu
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•

Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
Hastalıklı asmalardan üretim amaçlı materyal alınmamalıdır.
Hastalıklı anaç ve asmalar derhal sökülmelidir.
Vektörü olan unlubitlere karşı mücadele edilmelidir.
Hastalığa karşı dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.

7.3. Yabancı Otlar
Bağ alanlarında bulunan yabancı otlar; asmaların ışığına, suyuna ve besin
maddelerine ortak olmak suretiyle rekabet oluşturmakta, dolayısıyla verim ve kaliteyi
düşürerek zararlı olmaktadır. Ayrıca yabancı otlar, birçok hastalık etmeni ve zararlıya
konukçuluk veya ara konukçuluk yaparak üzüm verimine ve kalitesine dolaylı zarar
verebilmektedirler.
Özellikle erken dönemde çok yıllık yabancı otların yoğun olarak bulunması, ürün
kayıplarını arttırmaktadır. Bağ ile yabancı otlar arasındaki direkt ve dolaylı etkileşim
sonucu doğan ürün kayıpları üzüm çeşidi, çevre koşulları, yabancı ot türleri ve
yoğunlukları, asma ile yabancı otların gelişme dönemlerine bağlıdır. Ayrıca yabancı
ot yoğunluğunun çok yüksek olduğu alanlarda üzüm hasadı güçleşmekte, işçilik
maliyetleri artmaktadır.
Bağlarda sorun oluşturan önemli yabancı otlar ve mücadele şekilleri aşağıda kısaca
açıklanmıştır.
7.3.1. Bağlarda Küsküt [Cuscuta monogyna Wahl. (Cuscutaceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Tek yıllık parazit bir yabancı ot olan Bağ küskütü’nün gövdesi 1-3 mm kalınlıkta
olup koyu kahverengi ve sert olmasıyla diğer küsküt türlerinden ayrılır. Toprağa
kendiliğinden dökülen küsküt tohumları uygun toprak nemi ve sıcaklık bulunca
çimlenir. Sonradan asmanın gövde renginde 10-15 cm boyunda çimlenme dalı
uzatarak, ucunda bir kıvrılma ile asmaya sarılır. Dallarında bulunan tarak dişi gibi
çıkıntıları ile tutunur, bitkinin öz suyunu emerek büyümeye başlar ve topraktan ilgiyi
keser. Küskütün ikinci bir çoğalma şekli, tutunmasına yarayan tarak gibi çıkıntılı
kısımlarından kopan parçacıkların asma üzerine düşerek tutunup gelişmesi ile olur.
Bitki üzerinde tutunup gelişmiş küskütün iplik dallarında çok sık top şeklinde çiçek
açar.
Çiçekler kümeler şeklinde olup Temmuz’dan Eylül ayına kadar görülürler, renkleri
pembe, menekşe ve bazen de sarıdır. Her bir top yüzlerce tohum taşır. Tohumların
bir kısmı olgunlaşır toprağa düşer ve hemen çimlenir.
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Y. SOKAT

Bir kısmı da toprak yüzeyine yakın
kısımda kalır ve 5-15 yıl durgun bir
halde çimlenme gücünü kaybetmeden
durur. Yozgat ve Şanlıurfa yöresindeki
bağlar toprak yüzünde geliştiğinden,
küsküt topraktan kolayca asmaya ulaşır.
Tohumla çoğaldığı gibi saç ve sarılıcı
dallarının parçaları ile de çoğalır.

Şekil 117. Bağlarda Küsküt

Toprağa düşen tohumları ilkbaharda hava koşullarına göre çimlenir, asmayı yakalayıp
tutunur, topraktan ilişkisini kestikten sonra asma üzerinde ortaklaşa yaşar, daldan
dala uzanır (Şekil 117). Bitkiden bitkiye geçer, bitkinin içinden gıdasını çekerek bitkiyi
zayıflatır, sonunda kurutur.
Yurdumuzda Ankara, Çankırı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Nevşehir, Van ve Yozgat
bağlarının çoğu Bağ küskütü ile bulaşıktır.
Mücadelesi
Kültürel önlemler
Küskütle bulaşık bağlar sık sık gezilerek küskütlü dallar geride kalıntı bırakmayacak
şekilde kesilmeli ve derhal yok edilmelidir. Küskütün tohum bağlamasına meydan
vermeden asmalar üzerindeki küskütler toplanmalı ve imha edilmelidir. İlkbaharda
(Nisan-Mayıs) asmalar yapraklanmadan önce toprağa düşmüş tohumlarının
çimlenmesine veya asma dallarına tutunmasına mani olmak için evvelce küskütlü
olduğu saptanan asmaların altına taç genişliğinden daha geniş olmak üzere 5-10 cm
kalınlıkta saman dökülmeli, küsküt çimlenmesini oluşturduktan ve samana sarıldıktan
sonra samanlar yakılmalıdır. Bağ küskütü ile mücadelede, asmaları tele veya çardağa
almanın da iyi bir önlem olduğu saptanmıştır. Asmaları yükseğe alma ile birlikte
saman yayma daha iyi sonuç verir. Ancak dikkatsizlik sonucu geride kalan ve kültür
bitkisine tutunan bir kaç küskütün çabucak gelişerek asmaları tamamen saracağı
ve onlara zararlı olacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Küskütle bulaşık bağlardan ve
asmalardan üretim gayesiyle çubuk alınmamalı ve bulaşık olmayan sahaların bu
yolla ve diğer şekillerle bulaştırılmasından sakınılmalıdır. Bağ küskütünün yoğun bir
şekilde sardığı bağlar şayet yukarıdaki önlemlerle kurtarılamayacak durumda ise
tamamen imha edilmeli ve parazitin konukçusu olamayacağı bitkiler yetiştirilmelidir.
Kimyasal mücadele
Bağ alanlarında küsküte karşı kimyasal mücadelede kullanılabilecek ruhsatlı
herhangi bir herbisit yoktur.
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7.3.2. Kanyaş [Sorghum halepense (L.) Pers. (Poaceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Çok yıllık, otsu, 50-200 cm boylarında dar yapraklı bir yabancı ottur. Güçlü bir
yapıya sahiptir ve rekabet gücü yüksektir. Gövde bol kardeşli ve yaygın habitusludur.
Sapı dik ve tüysüz olup boğumlar bazen çok kısa tüylüdür. Yaprak ayası tüysüz 2060 cm uzunluk ve 10-30 cm genişliktedir. Orta damar açık renkli, yaprak kenarı
çok ince kesici dişlidir. Yakacık açık yeşil renkte olup kulakçık yoktur. Çiçek kümesi
(başak) 15-40 cm uzunlukta, bileşik başak şeklinde ve kırmızımsı tüylüdür. Tohumlar
yumurta şeklinde, kırmızımsı kahverengi, mat renklidir. Üremesi tohum ve rizomla
olur. Havaların ısınmasına bağlı olarak nisandan itibaren bağlarda görülmeye
başlar ve vejetasyon süresince çoğalmaya devam eder (Şekil 118).

Y. SOKAT

Şekil 118. Kanyaş
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Şekil 119. Köpek dişi ayrığı

7.3.3. Köpek dişi ayrığı [Cynodon dactylon (L.) Pers. (Poaceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Çok yıllık, otsu dar yapraklı bir yabancı ottur. Rizomları yayılıcı ve tüysüzdür. Çok
sayıda rizom, stolon ve ana sürgün yatık şekildeki gövdeyi oluşturur. Genellikle tüysüz,
başakların üst kısmı az tüylüdür. Yapraklar kuşaksı-mızraksı, 5-16 cm uzunluğunda
ve 2-5 mm genişliğinde, yaprak ayası kısa, yaprak kını tüylüdür. Genç yapraklar “V”
şeklindedir. Yakacık zarsı ve kenarı sınırsal tüylüdür. Kulakçık yoktur. Çiçek kümesi,
her biri 3-10 cm uzunluğunda ve bir noktadan çıkan 3-7 başaktan oluşmuştur.
Tohumun her iki ucu sivri ve ortadan kesildiğinde üç köşelidir. Üreme tohum, rizom
ve stolonladır (Şekil 119). Sıcağı ve ışığı sever. Havaların ısınmasına bağlı olarak
nisandan itibaren vejetasyon süresince bağlarda görülür.
7.3.4. Tarla sarmaşığı [Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Tarla sarmaşığı, tohum ve rizomla üreyen çok yıllık bir bitkidir. Bağ alanlarında
ilkbahar toprak işlemesinden sonra sürgünler toprak yüzünde görülmeye başlar.
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Mayıs sonundan itibaren bitkiler çiçeklenme periyoduna girer. Çiçeklenme, ekim
sonuna kadar devam eder. Çiçeklenme başlangıcından hemen sonra bitkilerde
tohumlar meydana gelir. Tohum kabuğu sert olduğundan tohumlar uzun yıllar
toprakta canlı kalabilir.
Tarla sarmaşığı, derin ve etkili kök sistemine sahiptir. Kökler, kesif, horizontal (yatay
uzanan) kök sürgünlerinden gelişir. Kuvvetli kök sürgünleri toprakta 2 m derinliğe
kadar inebilir. Yeni sürgünler, 60 cm’ye kadar olan derinliklerden yüzeye çıkabilir.
Gövdesi tüysüz, ince, yerde sürünücü veya sarılıcı ve tırmanıcıdır. Bunlar 30-100 cm
uzayabildikleri gibi bazen 3 m’ye ulaşabilirler.
Yapraklar basit, uzun saplı, tüysüz veya çok tüylüdür (Şekil 120). Çiçekler 1,5-2,5 cm
büyüklükte, hafif pembemsi veya morumsu beyaz, huni şekilli uzun saplıdır. Çiçek
sapı 5 cm kadardır (Şekil 121). Meyve, 6-8 mm çapında, küresel olup her kapsülde
1-4 tohum bulunur. Tohum, 4-5 mm uzunlukta ve üç köşelidir. Tohum rengi, koyu
kahverengiden siyaha kadar değişir. Tohum kabuğu, sert ve tüysüzdür.
Tarla sarmaşığı, genellikle vejetatif olarak ürer. Kök sürgünleri havaların ısınmasıyla
çimlenirler. Yaz sonunda bitkilerin toprak üstü aksamı öldüğü halde, toprak altı
aksamı çok yıllıktır. Uzun yıllar yaşar ve her yıl yeni sürgünler verir.
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Şekil 120. Tarla sarmaşığı
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Şekil 121. Tarla sarmaşığı
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7.3.5. Diğer önemli yabancı ot türleri
Bağlarda zaman zaman sorun olan diğer önemli yabancı ot türleri Çizelge 10’da
verilmektedir.
Çizelge 10. Bağlardaki diğer önemli yabancı ot türleri
Bilimsel adı

Türkçe adı

Familyası

Dar Yapraklı Yabancı Ot Türleri
Tek Yıllık Dar Yapraklılar
Bromus spp.

Püsküllü çayır

Poaceae

Digitaria sanguinalis (L.) Scop

Çatal otu

Poaceae

Echinochloa crus-galli (L.) P.B.

Darıcan

Poaceae

E.colonum (L.) Link.

Benekli darıcan

Poaceae

Hordeum spp.

Yabani arpa

Poaceae

Poa spp.

Tavşan bıyığı

Poaceae

Seteria spp.

Yapışkan ot

Poaceae

Topalak

Cyperaceae

Çok yıllık dar yapraklılar
Cyperus rotundus L.

Geniş Yapraklı Yabancı Otlar
Tek Yıllık Geniş Yapraklılar
Amaranthus spp.

Horoz ibiği

Amaranthaceae

Anagallis arvensis L.

Fare kulağı

Primulaceae

Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik.

Çoban çantası

Cruciferae

Chenopodium albüm L.

Sirken

Chenopodiaceae

Erodium spp.

Dönbaba

Geranianceae

Euphorbia spp.

Sütleğen

Euphorbiaceae

Lamium amplexicaule L.

Ballıbaba

Labiatae

Malva spp.

Ebegümeci

Malvaceae

Plantago spp.

Sinirotu

Planteceae

Portulaca oleracea L.

Semizotu

Portulaceae

Ranunculus spp.

Düğün çiçeği

Ranunculaceae

Rumex spp.

Labada

Polygonaceae

Senecio spp

Kanarya otu

Astreceae

Solanum nigrum L.

Köpek üzümü

Solanaceae

Stellaria media (L.) Vill.

Kuşotu

Caryophyllaceae

Trifolium spp.

Yabani üçgül

Leguminosae

Tribulus terrestris L.

Demir dikeni

Zygophyllaceae
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Kültürel Önlemler
Yabancı otlarla mücadelede başarı kazanabilmek için öncelikle kültürel önlemlerin
alınması gerekir. Özellikle yeni kurulan bahçelerde, bu alanlara dışarıdan yabancı
ot tohum ya da parçalarının girişinin önlenmesi şarttır. Bu nedenle yabancı otlarla
bulaşık alanda kullanılmış olan tüm tarımsal alet ve makinelerin bahçeye girmeden
önce temizlenmesi gerekir.
Bağ alanlarında hayvan gübresi kullanılacaksa bu gübrenin yeterince yanmış
olmasına dikkat edilmelidir. Bazı yabancı ot tohumlarının koyunun sindirim
sisteminden geçtikten sonra bile %50’nin üzerinde canlılığını ve çimlenme kabiliyetini
koruduğu bilindiğinden yanmamış çiftlik gübresi kullanılması durumunda bahçedeki
yabancı otların tür ve sayısında artış olması kaçınılmazdır.
Uygun sulama sisteminin seçimi oldukça önemlidir. Karık ya da salma sulama yapılan
bahçelerde daha fazla alan sulandığı için, yabancı ot yoğunluğu da fazla olacaktır.
Damla sulamanın kullanımı yabancı ot çıkışını büyük oranda azaltmaktadır
Karık ya da salma sulama yapılıyorsa su kaynağına dikkat edilmeli, sulama suyu ile
yabancı ot tohumlarının taşınmasına engel olunmalıdır. Bu nedenle sulama kanalları
kenarındaki yabancı otların tohum bağlayıp bunların kanal içerisine dökülmesine
engel olunmalı ve kanal kenarındaki yabancı otlar temizlenmelidir.
Mekanik Mücadele
Bağ alanlarında genellikle en fazla tavsiye edilen mekanik mücadele yöntemi
sürümdür. Bu işlemle hem yabancı otlar yok edilmekte, hem de toprağın gevşemesi
ve havalanması sağlanabilmektedir. Ancak sürümün faydaları yanında asmaların
köklerine zarar verme gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bu nedenle asmaların
kök aksamına zarar vermeyecek şekilde sürüm yapılmalı, aşırı ve derin sürümden
kaçınılmalıdır.
Sürümün yapılamadığı alanlarda yabancı ot mücadelesi için tavsiye edilebilecek
yöntemlerden biri de biçmedir. Bu yöntemde, yabancı otlar çiçeklenmeden önce,
belirli aralıklarla biçilir. Böylece hem hayvan yemi elde edilmiş olur hem de yabancı
otların tohum bağlamaları ve aşırı gelişip diğer hastalık ve böceklere konukçuluk
etmesi engellenmiş olur.
Fiziksel Mücadele
Malçlama; Bu yöntemle toprak yüzeyi canlı ya da cansız materyallerle kapatılmakta
ve toprağın nem kaybı ve özellikle toprağa ışık geçmesi önlendiğinden birçok
yabancı ot türü tohumlarının da çimlenmesi engellenmektedir. Bu amaçla siyah
naylon, saman gibi örtü materyalleri kullanılabilmektedir. Malçlama için kullanılan
siyah plastik örtüler hem yabancı otların çıkışını önlemekte, hem de toprak ısısını
3-4°C yükseltebilmektedir.
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Örtücü bitki; Bu uygulamada sıra aralarına bölgeye uygun bir ya da birkaç
çeşit örtücü bitki ekilmekte ve ekilen bu örtücü bitkiler toprak yüzeyini kapatarak
o alanda yabancı otların çıkışını engellemektedir. Örtücü bitki olarak genellikle
Fabaceae (baklagil) familyasından bitkiler tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra
Poaceae (buğdaygil) familyasına ait bazı bitkiler de yetiştirilebilmektedir. Örtücü bitki
seçiminde konu uzmanına başvuru yapılmalı, bölgeye uygun, alanı çabuk kaplayıp
yabancı otların büyümesine ve gelişmesine izin vermeyen bitkiler seçilmelidir.
Kimyasal mücadele
Uygulamasının kolay olması, sonucunun çok kısa sürede alınması ve pahalı bir
yöntem olmaması gibi nedenlerle kimyasal mücadele pek çok kültür bitkisindeki
yabancı otları kontrol etmede çok fazla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu
yöntemin de bazı dezavantajları bulunmaktadır. Sürekli aynı etki mekanizmasına
sahip herbisitin kullanımı, yabancı otlarda dayanıklılığa neden olabilir. Ayrıca sürekli
ve yüksek dozlarda herbisit kullanımı doğayı ve çevreyi kirleteceği gibi yeraltı sularına
karışarak da kirliliğe neden olabilirler.
Kimyasal mücadelede herbisitler su ile karıştırılarak pülverize edilir. Dekara
atılacak su miktarı püskürtücünün tipine göre değişir. Yabancı ot mücadelesi,
basınçlı sırt pülverizatörü veya tarla pülverizatörü kullanılarak yapılabilir. Herbisit
uygulamalarında kalibrasyon oldukça önemlidir. Kalibrasyon yapılmadan uygulama
yapıldığı takdirde herbisitin istenilen dozda uygulanma şansı düşük olur ve bunun
sonucunda da ya fazla ilaç kullanılır ya da az ilaç kullanılarak yabancı otlara karşı
etki düşüklüğü görülür.
Herbisitlerin etkinliğinde hava sıcaklığı da önemli rol oynamaktadır. Uygulamalar
8-25°C hava sıcaklığında yapılmalı, uygulama esnasında havanın sakin ve rüzgârsız
olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılmadan önce herbisitin etiketi dikkatlice
okunmalı ve etiketteki talimatlara uyulmalıdır. Bağ alanlarında herbisitler çıkış sonrası
dönemde uygulanır.
Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otlar çıktıktan sonra ilkbahar sonundan yaz sonuna
kadar olan zaman aralığında uygulama yapılabilir. Çıkış sonrası ilaçlamanın etkinliği
açısından herbisitler etiket bilgilerine bağlı olarak yabancı otların aktif gelişme
gösterdikleri dönemlerde uygulanmalıdır.
Seçici olmayan yani tüm otsu bitkileri öldüren herbisitleri uygularken asmaların
yaprak, sürgün ve meyvelerine ilaçlı karışımın gelmemesine dikkat edilmelidir.
İlaçlamalara hasattan en geç 1 ay önce son verilmelidir.
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.
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7.4. Bağlarda Bitki Besin Maddesi Düzensizlikleri
Bitkilerde besin maddesi noksanlıklarının en sık rastlanan nedenleri arasında;

•
•
•
•

Topraktaki besin maddelerinin belirlenen mutlak noksanlığı,
Alınabilirliği sınırlandıran toprak ve diğer ekolojik çevre faktörleri,
Fazla, yetersiz, orantısız, dengesiz gübreleme koşulları,
Gübrenin alınmasını ve kullanılmasını zorlaştıran bitki genetik özellikleri
sayılabilir.

Asmaların sağlıklı gelişiminde önemli olan makro besin elementleri ve bunların
bitki bünyesine dengesiz alınması durumunda sık karşılaşılan sorunlar aşağıda
özetlenmiştir:
Azot (N)
Azot, bitkide bulunan birçok önemli organik bileşiğin yapısında yer alır. Örneğin,
proteinler, amino asitler, nükleik asitler, enzimler, klorofil, ATP, ADP gibi önemli
organik bileşikler yapılarında azot bulundurmaktadır. Azot bitkilerdeki yeni hücrelerin
oluşumu için en gerekli elementlerden biridir.
Azot noksanlığında yapraklarda görülen kloroz, yaprağın tümünün homojen olarak
sararması şeklinde ortaya çıkmakta ve bu sararma ilk önce yaşlı yapraklarda
görülmektedir (Şekil 122). Azot noksanlığı bitkinin özellikle vejetatif gelişmesini
olumsuz yönde etkiler. Asmanın yaprak ve gövde sistemi oldukça zayıf kalır. Taneler
küçük kalabilir, yapraklardan meyvelere azot taşınması olmadığından salkımlardaki
renk değişimi de karakteristiktir. Uzun süren soğuk ve nemli havanın yarattığı
nekrozlar ile mekanik zararlanmalar ve kök zararlılarının neden olduğu belirtiler
azot eksikliği ile karıştırılmamalıdır.
Azot fazlalığında ise asmadaki yaprak adedi artar. Yapraklar daha iri, kaba (kalın)
yapılı, yaprak damarları çok kalın, yaprak ayası koyu yeşil renklidir. Aşırı azotla
beslenen bağlarda salkımlar gölgede kalacağı için hasat gecikir. Üreticiler fazla veya
tek yanlı azotlu gübre kullanmakla ürün miktarında artış beklerken azalma meydana
gelir.
Fosfor (P)
Bu element asmanın çok önemli bir takım organik bileşiklerinin yapısında yer
almaktadır. Bitkide enerji transferini sağlayan ATP de bu bileşiklerin en önemlilerinden
biri olup fosfor elementi bitkinin genetik özelliklerini belirleyen DNA’nın oluşumu için
en gerekli elementlerden birisidir.
Fosfor, bitkinin generatif organlarında diğer organlarına nazaran daha fazla
miktarda bulunur. Fosfor noksanlığında en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif
organlar zarar görmektedir.
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Eksiklik belirtileri ilk önce yaşlı yapraklarda fark edilmekte olup sürgün büyümesi de
yavaşlamakta, yapraklar küçük kalırken yaprak adedinde azalmalar görülmektedir.
Çok ileri devredeki fosfor noksanlığında yapraklarda erguvanımsı kırmızı renk oluşur
(Şekil 123 ve 124). Salkımlardaki meyve tutum oranı azaldığı için verim de düşer.
Bitkinin kök gelişmesi yavaşlayacağından asmanın genel beslenmesinde de büyük
problemler yaşanır.
Fosfor fazlalığı ise çinko ve demir noksanlıklarında söz konusu olur.
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Şekil 122. Asmada azot noksanlığı

Şekil 123. Asmada fosfor
noksanlığı

Şekil 124. Yaprakta fosfor
eksikliği belirtisi

Potasyum (K)
Bitkinin karbonhidrat metabolizmasındaki şekerlerin oluşumunda, protein sentezinde,
bitkinin su tüketimini ayarlayan gözeneklerin açılıp kapanmasında, bitkinin stres
şartlarına ve zararlı organizmalara karşı dayanıklılığının artmasında, hücre
bölünmelerinde görev alan bir elementtir. Potasyum bitkilerde birçok kalite faktörünü
etkileyen bir besin elementi olduğu için, bitkinin özelliğine göre değişmekle beraber,
eksikliği durumunda genellikle ürün kalitesinde bazı bozulmalar meydana gelir.
Eksiklik belirtileri ilk önce yaşlı yapraklarda ve öncelikle yaprak kenarları ile uçlarında
görülmeye başlar. Yaprak kenarları önce sararır, daha sonra koyu kahverengiye ve
noksanlığın çok şiddetli safhalarında siyaha dönüşerek dökülürler (Şekil 125, 126
ve 127). Potasyum eksikliği salkımlarda uç kurumalarına neden olabilir ( Şekil 128).
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Şekil 125. Asmada potasyum eksikliği

88
Bag Entegre.indd 88

Şekil 126. Asmada potasyum eksikliği
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Şekil 127. Asmada potasyum eksikliği

Şekil 128. Salkımda potasyum eksikliği

Kalsiyum (Ca)
Düşük pH değerli asit topraklar ve kireç ihtiva etmeyen topraklar hariç, kalsiyum
eksikliğine pek rastlanmaz. Bitkinin özellikle kök gelişmesinde, hücredeki metabolizma
olaylarında kalsiyumun önemli derecede rolü vardır.
Eksiklik belirtileri önce bitkinin büyüme noktalarında, sürgün ucundaki yapraklarda
ortaya çıkar. Bunun nedeni kalsiyumun bitki bünyesinde oluşan bazı organik asitlerle
geçici ve kalıcı organik bağlar oluşturması, buna bağlı olarak yaşlı dokulardan genç
dokulara taşınmasının önlenmesidir. Kalsiyum, özellikle hücre çeperlerinin yapısı
ve geçirgenliği üzerine etki ederek yaş üzümlerin raf ömrü üzerine etkili olur. Aşırı
derecede eksikliğinde sürgün ucundaki yapraklarda renk açılması ile birlikte, yaprak
ayasında küçülme ve yapraklarda kıvrılmalar meydana gelir. Çok kireçli topraklarda
ise demir noksanlığının ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden biridir. Kalsiyum
eksikliğinde kalitenin azalmasının yanında verimde de azalma meydana gelmektedir.
Magnezyum (Mg)
Klorofilin merkez atomu olan magnezyum, fotosentezde oynadığı önemli rol nedeniyle
hayatın devamlılığını sağlayan en önemli elementlerden birisidir. Magnezyum
eksikliğinde aniden klorofil miktarı düşerek fotosentez gerilemekte ve bunun doğal
sonucu olarak da bitkide gelişme geriliği ve ürün kaybı oluşmaktadır.
Magnezyumdaki eksiklik belirtileri diğer elementlerde olduğu gibi, yine öncelikli
olarak yaşlı yapraklarda görülmektedir. Eksikliğin en tipik belirtisi, yaşlı yaprakların
sapından itibaren önce damar aralarında renk açılmasıdır (Şekil 129 ve 130).
Yaprağın kenarlarından başlayan noksanlık belirtileri damarlara doğru ilerlerken
yaprağın yeşil rengi, ileri safhalarda yerini kırmızımsı renge bırakmaktadır (Şekil
131).
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Şekil 129. Yaprakta magnezyum
eksikliği

Şekil 130. Yaprakta magnezyum
eksikliği

Şekil 131. Yaprakta magnezyum
eksikliği

Mikro besin elementlerinin makro besin elementlerinden daha az öneme sahip
olduğu şeklindeki görüşün yanlış olduğu günümüzde yapılan çalışmalar sonucu
ortaya konmuştur. Özellikle fizyolojik açıdan mikro besin elementlerinin önemi,
makro elementlerden daha az olmamakla birlikte hangi besin elementi olursa olsun,
ortamda yeterince bulunamaması halinde, bitkinin normal yaşamını sürdürmesi ve
hayat devresini tamamlaması mümkün görülmemektedir.
Demir (Fe)
Bitkinin bünyesinde en çok bulunan mikro besin elementlerinden birisi olup
bitkiye yeşil rengi veren klorofilin yapısında bulunmamasına rağmen, klorofilin
oluşumunda rol oynamaktadır. Bitkinin birçok enzimatik reaksiyonunda ve enerji
metabolizmasında rol oynayan demir eksikliğinin bağlarda ortaya çıkmasının birçok
nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler arasında, toprakta fazla miktarda bulunan
kireç, kirecin ayrışması sonucunda sulama suyu ve toprağa karışan bikarbonat
(HCO3), yüksek pH değeri, toprağın kötü havalanması, toprağın yetersiz organik
madde içermesi ve taban suyunun yüksekliği sayılabilir. Genellikle topraklarda
demir miktarları yeterli olmasına rağmen yukarıda sayılan nedenlerden dolayı
demirin alınması engellenebilmektedir. Özellikle asmanın büyüme noktaları ve genç
yapraklarında demir eksikliği görülebilmektedir.
Eksiklik belirtileri önce damar aralarında yeşil rengin azalması ve daha sonra
sararması ile ortaya çıkarken yapraklar normale nazaran daha küçük ve ince yapıya
sahip olmaktadır. Çok ileri aşamada ise damarlar da sararmaktadır (Şekil 132 ve
133). Demir eksikliği kireçli topraklarda ve özellikle yağışı bol olan yıllarda daha çok
görülürken, neden olarak kirecin çözünmesi sureti ile ortama bol miktarda kalsiyum
(Ca)++ ve (HCO3)- anyonlarının yayılması gösterilmektedir.
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Şekil 132. Asmada demir noksanlığı
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Şekil 133. Yaprakta demir noksanlığı
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Çinko (Zn)
Asmanın bünyesinde demire oranla daha az bulunmasına rağmen ürün miktarı ve
kalitesini en çok etkileyen mikro besin elementlerinden birisidir. Türkiye topraklarında
bitki tarafından alınabilir formda çinko miktarının genellikle yetersiz düzeyde
bulunması ve toprakta fazla kireçten dolayı pH değerinin yükselmesi, gereğinden
fazla fosforlu gübre kullanılması, çinko eksikliğinin hemen hemen tüm bitkilerde ve
bağlarda ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Topraklarda fazla miktarda kalsiyum,
demir ve manganın bulunması yanında yetersiz organik madde varlığı da çinko
eksikliğinin ortaya çıkmasına neden olan diğer faktörlerdir. Çinko besin elementi
bitki bünyesindeki biyokimyasal olayların bir kısmında katalizör görevi yaparken,
karbonhidrat, protein ve yağ oluşumunda, ayrıca demirde olduğu gibi klorofilin
oluşumu ve nişasta sentezinde önemli işlev görmektedir.
Çinkonun eksiklik belirtileri öncelikle genç yapraklarda ortaya çıkmaktadır.
Elementin eksikliği sürgün ucundaki gözlerin ve boğumların birbirine yakınlaşması
ve yaprakların küçülerek rozet şeklini almasına neden olmaktadır (Şekil 134). Sürgün
ucundaki genç yaprakların damar aralarında nokta şeklinde sarımsı-yeşil veya
sarımsı beyaz renk açılmaları görülürken salkımlarda tane tutması azalmakta ayrıca
salkımda “boncuklaşma” olarak bilinen küçük tane oluşumuna neden olmaktadır
(Şekil 135 ve 136).
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Şekil 134: Yaprakta çinko noksanlığı
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Şekil 135. Salkımda çinko noksanlığı (Solda:
Sağlıklı; Sağda: Çinko noksanlığı
gösteren salkım
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Şekil 136. Salkımda çinko noksanlığı (Solda:
Sağlıklı; Sağda: Çinko noksanlığı
gösteren salkım
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Mangan (Mn)
Demir elementinin de desteği ile bitkide klorofil oluşumuna yardımcı olmaktadır.
Genellikle klorofile sahip bütün yeşil bitki organları, yüksek düzeyde mangan
içermektedir. Klorofilin yapısında yer almamakla beraber mangan eksikliği görülen
bitkilerde klorofil oluşumu azalmaktadır. Bu fonksiyonları dışında oluşan birçok
enzimatik ve fizyolojik tepkimelerde mangan elementi katalizör olarak önemli görev
yapmaktadır.
Mangan eksikliği çoğu kez kireçli topraklarda yetiştirilen asmalarda görülmektedir.
Mangan eksikliği belirtileri, magnezyumunkine benzemekle birlikte magnezyum
eksikliğinde belirtiler öncelikle yaşlı yapraklarda, mangan eksikliğinde ise genç
yapraklarda ortaya çıkmaktadır (Şekil 137).
Bor (B)
Diğer mikro besin elementlerine oranla borun eksiklik ve fazlalık durumunda
yapraklarda ortaya çıkan belirtiler birbirine çok benzemektedir. Toprakta bor
miktarının fazla olması durumunda bitkide bor fazlalığı görülebilir. Özellikle denize
yakın arazilerde, sıcak su kaynağı bulunan yörelerde ve kömür çıkarıldıktan sonra
tarıma kazandırılan arazilerde bor miktarı yüksek çıkabilir. Sulama sularındaki bor
miktarının da yüksek olmaması gerekir.
Bor yetersizliği ise düşük pH’lı topraklarda ve yağışı bol olan yörelerde daha çok
görülür. Bitkinin özellikle büyüme noktalarında hücre bölünmesinde (çoğalmasında),
tepe tomurcuklarında meristem dokularının gelişmesinde ve bu kısımdaki hücrelerde
oksin üretiminde olumlu etki yapar. Eksikliğinde, tüm meyve ağaçlarında olduğu
gibi çiçek tozu oluşumunu etkilemesi nedeni ile meyve tutumunda azalma olur. Bor
eksikliğinde sürgündeki boğum araları daralır, sürgün ucundaki yapraklarda yaprak
kıyısından başlayarak iç kısımlara doğru renk açılmaları ve kurumalar görülür,
yapraklar küçülür (Şekil 138). Aşırı bor eksikliğinde kuruyan yapraklar dökülür.
Sürgünlerde kısa fakat sayısı fazla koltuk sürgünü meydana gelir. Yaprağı dökülen
sürgünler çalı formunu alır. Çalılaşma ve yaprak dökümü sürgün ucundan başlar,
aşağıya doğru ilerler. Salkımlarda tane tutumu azalır. Salkımlarda “boncuklaşma”
olarak bilinen tanelerin küçük kalmasının yanı sıra, bu tanelerde renk dönümü
meydana gelmez, taneler yeşil renkli ve olgunlaşmadığı için sert olur (Şekil 139).
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Mücadelesi
Asmaların dengeli beslenmeleri ve gizli kalmış eksikliklerinin belirlenmesi için, yaprak
ve toprak analizlerinin yaptırılması gerekir. Bu analiz sonuçlarına göre önerilen
gübreleme programı uygulanmalıdır.
Şekil bozuklukları
Asmalarda sık görülen şekil bozuklukları arasında yassılaşma, çalılaşma, yapraklarda,
meyvelerde renk ve şekil bozuklukları sayılabilir. Bu bozuklukların şiddeti tomurcuk
içindeki ve meristemdeki mutasyonun şiddetine bağlıdır. Normalden sapma
gösteren bitki kısımlarını budama ile uzaklaştırmak mümkün olmakla birlikte genetik
mutasyonlardan kaynaklananları tamamen yok etmek mümkün değildir.
Salkım kurumaları
Salkım ucundaki tanelerde, temmuz ayında buruşmalar başlar, daha sonra
kurumalarla devam eder. Bu olay bazen salkımların ucundaki bir kaç tane ile sınırlı
kalır, bazen de salkımın yarısına kadar ilerler. Taneler ile birlikte salkım ekseninde
de kurumalar olabilir. Kuruyan salkımların yeri asmada değişmektedir. Bu soruna,
uygun olmayan hava koşulları, beslenme bozuklukları, aşırı vejetatif gelişme,
asmanın aşırı ürünle yüklenmesi, su stresi, bazı kimyasal ve kültürel uygulamalar
neden olabilmektedir.
Çevresel etkiler
Kuraklık, aşırı su, sıcaklık, güneş ışınları, don, dolu, rüzgâr ve kum, tuz toksisitesi
bağcılık yapılan yerlerde asmalarda ve üründe nitel ve nicel kayıplara neden olur
(Şekil 140). Ayrıca endüstriyel gazların ve parçacıkların, egzoz gazlarının, ağır
metallerin neden olduğu hava kirliliği de bağcılığı etkileyen ve üretimi sınırlayan
faktörlerdendir.
Pestisit toksisitesi
Fungisitler, insektisitler, herbisitler ve bitki gelişim düzenleyicileri doğru doz ve
zamanda, doğru uygulanmadıklarında fitotoksiteye neden olurlar (Şekil 141 ve
142). Söz konusu zarar, gelişme dönemine, çevre koşullarına, çeşit duyarlılığına
bağlı olarak artabilmektedir.

A. ALTINDİŞLİ

Ö. ALTINDİŞLİ

Şekil 140. Salkımda güneş yanığı

Şekil 141. Herbisit kullanımının
yaprakta neden olduğu
fitotoksisite
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Şekil 142. Salkımda pestisit
fitotoksisitesi
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8. KİMYASAL MÜCADELE UYGULAMA TEKNİKLERİ
Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik bahçe
pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü, sırt pülverizatörü ve sırt atomizörü
kullanılmalıdır. Uygulamalarda konik hüzmeli meme tipi tercih edilmelidir. Çalışma
basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi ve ilerleme hızı gibi biyolojik
etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler amaca uygun olarak seçilmelidir.
Yabancı otlarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında mekanik veya motorlu tip
sırt pülverizatörü kullanılmalıdır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme tipi tercih
edilmelidir. İlaçlama sırasında ilacın ağaç, yaprak ve dallarına değmemesine dikkat
edilmelidir.
Uygulamalardan önce makina kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalar günün serin
saatlerinde ve Çizelge 11’deki rüzgâr skalası dikkate alınarak yapılmalı ve gerekli
güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Çizelge 11. Beaufort rüzgâr skalası
Traktör
yüksekliğinde
yaklaşık hava
2,0 km/h
0,6 m/s

2,0 – 3,2 km/h
0,6 – 0,9 m/s

Beaufort
Skalası

0

1

Tanımlama

Görülebilir
Belirtiler

İlaçlama hızı

Sakin

Duman dikine
yükselir

Güneşli ve
sıcak günlerde
ilaçlamadan
kaçının

Hafif esinti

Duman hafifçe
yatar

Güneşli ve
sıcak günlerde
ilaçlamadan
kaçının
İdeal ilaçlama
zamanı

3,2 – 6,5 km/h
0,9 – 1,8 m/s

2

Hafif meltem

Yapraklar
hışırdar ve
rüzgâr yüzde
hissedilir

6,5 – 9,6 km/h
1,8 – 2,7 m/s

3

Meltem

Yapraklar ve ince Herbisit
dallar sürekli
ilaçlamasından
hareketlidir
kaçının

Orta meltem

Küçük dallar
Önerilemez
hareketlidir, toz
ilaçlama
kalkar ve kâğıtlar
koşulları
uçuşur

9,6 – 14,5 km/h
2,7 – 4,0 m/s

94
Bag Entegre.indd 94

4

Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı
12.10.2017 13:43:34

8.1. Kalibrasyon
8.1.2. Hidrolik Bahçe Pülverizatörlerinin Kalibrasyonu
Uygulama öncesinde ağacın şekline, yaprak yoğunluğuna ve bahçenin özelliklerine
uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

•
•
•
•

Uygulanacak ilaç normunun seçimi (l/ha),
İlerleme hızının seçimi ve ölçümü (km/h),
Toplam meme verdisinin (debisinin) belirlenmesi (l/dak),
İlaç normunun hesaplanması ve eğer seçilen norm ile ölçülen değerler arasında
farklılık varsa meme tipi ve basıncı ile ilerleme hızının yeniden gözden geçirilmesi.

Kalibrasyon işlem basamakları pülverizatör deposuna Bitki Koruma Ürünü (BKÜ)
katılmaksızın su ile yapılmalıdır.
İlaç normu
Bağlardaki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu için genel bir referans
olarak 150 – 2500 l/ha, yabancı ot ilaçlamalarında ise 200 – 400 l/ha alınabilir.
İlerleme hızının seçimi
İstenen ilaç normunun elde edilebilmesi için, traktörün ilerleme hızının tam olarak
bilinmesi çok önemlidir. Çünkü tekerleklerdeki patinajdan dolayı traktörmetrede
görülen hızdan sapmalar olabilir. Bağ ilaçlamalarında genel bir referans olarak
ilerleme hızı 3-6 km/h arasında seçilmelidir.
Bunun için, 100m’lik bir mesafe belirlenir. Bu mesafe ilaçlama hızında geçilir ve
geçen zaman saniye olarak kaydedilir (Şekil 143).

Şekil 143. İlerleme hızının kontrolü
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Aşağıdaki eşitlikten ilerleme hızı hesaplanır;
			
Mesafe (m) x 3,6
İlerleme hızı (km / h) = ––––––––––––––––––––
Zaman (s)
Örneğin 100 m, 80 saniyede alınmışsa;
				
100 x 3,6
İlerleme hızı (km / h)
= –––––––––––––– = 4,5 km/h olarak belirlenir
80
Toplam meme verdisinin belirlenmesi
İlaçlama makinasının toplam alana atacağı ilaç + su karışımı yani ilaç normu,
makinanın her bir memesinden çıkan sıvı miktarına doğrudan bağlıdır. Uygun meme
tipi ve çalışma basıncı belirlendikten sonra verdi ölçümlerinin mutlaka yapılması
gereklidir. Ayrıca bu ölçümler her ilaçlamadan önce tekrarlanmalıdır. Çünkü
oluşabilecek tıkanmalar, aşınmalar ve memenin yapısındaki fiziksel hatalar verdinin
değişmesine sebep olmaktadır.
Pülverizatör uygun basınçta çalıştırılarak 1 dakika süreyle su püskürtülür. Püskürtülen
su, memelerin altına yerleştirilen kaplarda toplanarak ölçülür. Bu işlem mümkünse
tüm memeler için ya da en azından bumun sağ, sol ve orta kısmından olmak üzere
birkaç meme için yapılmalıdır (Şekil 144).

Şekil 144. Bahçe pülverizatöründe meme verdisinin belirlenmesi
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İlaç normunun belirlenmesi
İlerleme hızı ve meme verdisi belirlendikten sonra aşağıdaki eşitlikten ilaç normu
hesaplanır;
Meme verdisi (l/dak) x Meme sayısı x 600
İlaç normu (l/ha) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sıra arası mesafe (m) x İlerleme hızı ( km/ h)
Örneğin 1 meme için ölçülen verdi 2,5 l/dak ise ve bumda 16 adet meme varsa;
2,5 x 16 x 600
İlaç normu = ––––––––––––––––––– = 1778 l/ha olarak bulunur.
3 x 4,5
Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer ölçülen norm, önerilen normdan
%5 daha yüksek veya daha düşük ise basınç veya ilerleme hızı ya da her ikisinde de
ayarlamalar yapılarak kalibrasyon yenilenir.
İlaç deposuna konulacak ilaç miktarının belirlenmesi
Meme verdisi ayarlanıp, kontrolleri tamamlandığında depoya konulacak ilaç miktarı
aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.
Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha)
İlaç/Depo = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
İlaç normu (l/ha)
Örneğin; 600 l’lik depoya, uygulama dozu 500 ml/ha olan BKÜ’nden, ilaç normu
150 l/ha olacak şekilde yapılacak uygulama için ;
		
600 x 500
İlaç/Depo = –––––––––– = 2000 ml ilaç eklenmelidir.
		
150
Aynı örnek için ilaç normu 2500 l/ha’a çıkarılacak olursa;
		
600 x 500
İlaç/Depo = –––––––––– = 120 ml ilaç eklenmelidir.
		
2500
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Görüldüğü gibi kullanılacak taşıyıcı suyun miktarı arttıkça depoya eklenecek pestisit
miktarı azalmaktadır.
Etkili bir ilaçlama ve ilaçlanan yüzeyler üzerinde kalan pestisit kalıntılarını azaltmak
için pülverizatörün kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır. Çalışma koşulları ve
kullanılan BKÜ’ndeki değişmeler yeni bir kalibrasyon gerektirir. Ayrıca memelerde
oluşan aşınmalar ve tıkanmalar, verdide artışa veya azalmaya neden olduğundan
kalibrasyon çok önemlidir. Verdi arttıkça hedeflenen ilaç normundan daha fazlası
bahçeye uygulanmaktadır. Verdi azaldıkça ise hedeflenen ilaç normundan daha azı
bahçeye uygulanmakta ve ilaçlama etkinliği düşmektedir.
İlaçlamalarda pülverizatör üzerinde yer alan memelerin kataloglarında belirtilen
basınç değerleri kullanılmalıdır.
8.1.2. Sırt pülverizatörleri ve atomizörlerinin kalibrasyonu
Sırt pülverizatörleri veya atomizörleri ile ilaçlama söz konusu ise kalibrasyon aşağıdaki
işlem basamaklarına göre yapılabilir;

•
•

100 m²’lik bir alan işaretlenir.
Depoya ölçülü miktarda su konularak bu alan ilaçlanır ve depoda kalan su
miktarı ölçülür (Püskürtme, ilaçlı su zerreleri bitkide damla oluşturup akmayacak
şekilde olmalıdır). İlaçlama öncesi ve sonrasındaki su miktarı arasındaki fark
kaydedilir. Aşağıdaki formülden ilaç normu (l/ha veya l/da) hesaplanır.
Harcanan su miktarı (l)

İlaç normu=
İlaçlanan alan (da veya ha)

•
•

Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer ölçülen norm, önerilen
normdan % 5 daha yüksek veya daha düşük ise basınç veya ilerleme hızı ya da
her ikisinde de ayarlamalar yapılarak kalibrasyon yenilenir.
Depoya konulacak pestisit miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.
Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha)

İlaç/Depo=
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9. MÜCADELENİN YÖNETİMİ
Entegre mücadele programlarında; bağda mevcut bütün hastalık, zararlı ve yabancı
otların mücadelesi birlikte düşünülür ve mücadelenin yönetimi; ana zararlı (Salkım
güvesi) ve ana hastalığın (Bağ küllemesi, Bağ mildiyösü) mücadelesi esas alınarak
yapılır. Diğer hastalık, zararlı ve yabancıotların mücadelesi ise, bunlara entegre edilir.
Bağlar, hastalık, zararlı ve yabancı otların çıkış zamanları dikkate alınarak düzenli
olarak kontrol edilir. Zararlıların ve doğal düşmanlarının popülasyon yoğunlukları
izlenir. Ekonomik zarar eşiğine ulaşan zararlı ve yabancı otların mücadelesi yapılır.
Mücadelede, öncelikle kültürel tedbirler, fiziksel ve mekanik mücadele, biyolojik
mücadele, biyoteknik yöntemler gibi kimyasal mücadeleye alternatif mücadele
yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler ile önlenemeyen hastalık, zararlı ve yabancı
otların mücadelesi ise, Ek 4’te verilen pestisitlerden biri kullanılmak suretiyle yapılır.
Bağda, ana zararlı ile birlikte, ekonomik zarar eşiğine ulaşmış diğer zararlıların
mücadele zamanlarının çakışması durumunda, bunların hepsine etkili olan bir pestisit
kullanılmalıdır. Yine ana hastalıktan başka hastalıklar mevcut ve bunların mücadele
zamanı çakışıyorsa, bu hastalıkların hepsini kontrol eden fungisitler kullanılmalıdır.
Mücadele zamanları çakışan hastalık ve zararlılara karşı tavsiye edilen pestisitler
farklı ise, bunların birbiriyle karıştırılmasının uygun olup olmayacağına bakılmalıdır.
Pestisitlerin karıştırılması uygun ise karıştırılarak, değil ise ayrı ayrı uygulanmalıdır.
Bağlarda tüketim amaçlı asma yaprağı toplanan dönemlerde kimyasal mücadele
yapılması durumunda Ek-4’te “Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ
alanlarında kullanılmaz.” ifadesi yer alan pestisitler tercih edilmemelidir.
Bağlarda mücadelenin yönetimi, Ek 1 dikkate alınarak yapılmalıdır.
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10. DEĞERLENDİRME
Bağlarda uygulanan Entegre Mücadele Programının başarısı, aşağıdaki şekilde
değerlendirilecektir:
Entegre Mücadele Uygulanan ve Uygulanmayan Bağlardan Elde Edilen
Sonuçların Karşılaştırılması:
Entegre mücadele programının uygulandığı bağ veya bağlardan elde edilen sonuçlar
ile bu bağlara bitişik veya yakın olan; ancak Entegre mücadele uygulanmayan ve
üreticilerin kendi bildikleri gibi mücadelesini yaptığı bağ veya bağlardan elde edilen
sonuçlar karşılaştırılır. Entegre mücadelenin başarısı; hastalık, zararlı ve yabancı
otlarla yapılan mücadelenin etkinliği, toplam ilaçlama sayısı, kullanılan bitki koruma
ürünleri, mücadele masrafları, verim, kalite, ürünün satış fiyatı, toprak işleme,
budama, gübreleme, hasat masrafları vs. yönünden gerekli değerlendirmeler
yapılarak ölçülür. Ayrıca hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bunların doğal
düşmanlarının popülasyonlarındaki değişimler de karşılaştırılır. Elde edilen sağlıklı
veriler ekonomik ve istatistiki analizlere tabi tutulur.
Bu değerlendirmelere esas olmak üzere, entegre mücadele programı uygulanan
bağa veya bağlara bitişik veya yakın olan ve üreticilerin, kendi bildikleri gibi
mücadelesini yaptıkları bağ veya bağlarda; yetiştirilen asma çeşitleri, ilaçlama sayısı
ve zamanı, kullanılan bitki koruma ürünleri, mücadele masrafları, toprak işleme,
gübreleme, hasat masrafları, verim, kalite, satış fiyatı vs. hakkında veriler toplanır ve
gerekli kayıtlar tutulur.
Üreticilerin Mücadelenin Yönetimi ve Mücadeleye
Becerilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi:

Karar

Verme

Entegre mücadele programı uygulanan bağlarda, demonstrasyonlar, anketler ve
yetiştiriciler ile birebir görüşmeler yapılmak suretiyle; üreticilerle ilgili aşağıdaki
değerlendirmeler de yapılmalıdır:

•
•
•
•
•
•
•

Üreticilerin entegre mücadeleye bakış açısındaki gelişmeler,
Bağını düzenli olarak kontrol etme alışkanlığı kazanıp kazanmadığı,
Bağdaki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarını
tanıma becerisindeki değişmeler,
Mücadeleye doğru bir şekilde karar verme ve mücadelenin yönetimi konusundaki
alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler,
Pestisitler, bunların uygulamaları ve seçimine bakış açısındaki değişmeler,
Teknik elemanlar ve komşu üreticilerle işbirliği yapma alışkanlığı,
Resmi tavsiyelere uyma alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler
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11. PESTİSİTLERİN YANLIŞ KULLANIMI SONUCU ORTAYA
ÇIKABİLECEK SORUNLAR
Pestisitlerin, özellikle bilinçsiz ve hatalı kullanıldığında hem insan sağlığına hem
de uygulandığı çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bunun nedeni pestisitlerin
genelde zehirli (toksik) maddelerden oluşmasıdır. Pestisitlerin zehirliliği formülasyon
tipine, vücuda giriş yoluna, yaşa, cinsiyete, ilaca maruz kalma süresine ve kişinin
beslenme durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. İnsan vücuduna giren pestisitler,
akut ve kronik zehirlenmelere neden olurlar. Akut zehirlenme, bir pestisitin bir
kez vücuda alınmasından sonra birkaç saat gibi kısa süre içerisinde ortaya çıkan
zehirliliğidir. Örneğin, pestisitin hazırlanması sırasında kişinin üzerine dökülmesi
veya kaza ile yutulması sonucu oluşabilmektedir. Kronik zehirlenme ise, bir pestisitin
düşük miktarlarda defalarca alımından sonra ortaya çıkan zehirlenmedir. Kronik
zehirlenmenin ortaya çıkması için hafta, ay hatta yılların geçmesi gerekebilir.
Pestisitlerin yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlar aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Doğada canlılar arasında var olan doğal denge üzerine olumsuz etkide
bulunabilirler.
İnsanlarda ve sıcakkanlılarda akut veya kronik zehirlenmeler görülebilir. İlaçlama
sırasında gerekli korunma tedbirleri alınmadığı takdirde, uygulayıcıların sağlık
sorunları yaşamasına neden olabilirler. Zehirlenme riskleri pestisitin dozuna,
toksisitesine, maruz kalma süresine ve hassasiyete bağlı olarak değişebilmektedir.
Bilinçsizce yapılan ilaçlamalar, zararlı popülasyonlarını baskı altına alabilen
faydalı organizmaları olumsuz yönde etkileyerek popülasyonlarının azalmasına
ve doğal dengede değişimlere neden olabilmektedir. Bunun sonucunda zararlı
popülasyonları çoğalacağı için salgın tehlikesi artabilir. Benzer şekilde, bu
ilaçlamalar, balarıları ve tozlayıcı böceklerde önemli kayıplara neden olabilir.
Pestisitlerin bulaşma sonucu, toprakta yaşayan organizmalar üzerine olumsuz
etkileri olabilir, ayrıca topraktaki hareketliliklerine bağlı olarak yeraltı sularına
bulaşabilirler.
Uygulanması sırasında sürüklenerek, yağmur ve sulama suyu ile toprak
yüzeyinden akarak ve drenaj ile akarsu, göl ve diğer su kaynaklarını kirleterek,
balıklar ve algler, su pireleri, sucul bitkiler gibi suda yaşayan canlıların olumsuz
etkilenmesine ve bu canlıların kitle halinde ölümlerine sebep olabilmektedirler.
Buharlaşma yoluyla havaya karışarak çevre kirliliğine yol açabilirler.
Pestisitlerin yanlış kullanımları ile aynı etki mekanizmasına sahip olanların birbiri
ardına uygulanması, hastalık, zararlı ve yabancı otlarda direnç gelişmesine
neden olabilir.
Gereksiz ilaçlamalar mücadele masraflarını ve dolayısıyla ürün maliyetini arttırır.
Tavsiye dışı kullanımlarda kültür bitkilerinde fitotoksisiteye neden olabilirler.
Kuşlar ve yaban hayvanları ilaçlı yemleri yiyerek ya da çevreye uygulanmış
pestisitler ile doğrudan temas ederek olumsuz şekilde etkilenebilirler.
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12. ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA KULLANILACAK
PESTİSİTLERİN SEÇİMİ
Kimyasal mücadele yapılması gerekli olan hastalık, zararlı ve yabancı otların
mücadelesinde Türkiye’de ruhsatlı ve insan sağlığı, çevre ve biyolojik denge üzerine
olumsuz etkisi çok az olan pestisitler tavsiye edilmiştir (Ek 4).
Değerlendirmeler, daha önceki entegre mücadele teknik talimatlarında olduğu
gibi, insan ve çevre sağlığı açısından oluşabilecek riski ortaya koyabilmek amacıyla
aktif maddelerin memeli hayvanlar, balıklar, hedef dışı organizmalar (parazitoitler,
predatörler) ve balarılarına etkileri ile topraktaki kalıcılıkları göz önüne alınarak
yapılmıştır. Bu amaçla her bir aktif madde için yukarıda sıralanan veriler değişik
kaynaklar taranarak elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ve araştırma sonuçları, her
konu bazındaki sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmiş ve az ya da yüksek
riskli olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmayı düzenlemek ve daha anlaşılır hale
getirmek için, balık, hedef dışı organizmalar ve balarılarına olan etkiler toplanarak
üçe bölünmüş ve tek bir değere indirilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veri ile
memeli hayvanlar ve topraktaki kalıcılıklarına ait sınıf değerleri toplanarak “Toplam
Risk Değeri” elde edilmiştir. Sınıflandırma kriterleri ve formül yardımıyla her bir aktif
madde için ayrı hesaplama yapılmıştır (Çizelge 12).
Karışım ilaçların değerlendirilmesinde risk puanı yüksek olan sınıf değerleri dikkate
alınmıştır. Bazı aktif maddelerin faydalı organizmalara yan etkileri ile ilgili yeterli
araştırma sonucu bulunmadığından, bunların değerlendirilmesinde en yüksek
risk puanı esas alınmıştır. Yine yapılan değerlendirmelerde herhangi bir verisi
bulunmayan kriterler için en yüksek risk puanının kullanılmasına karar verilmiştir.
İncelenen tüm aktif madde ve karışımların kanserojen etkileri ile etki mekanizması da
değerlendirmelerde dikkate alınmıştır. Potansiyel kanserojen etkiye sahip olan aktif
maddeler entegre mücadele teknik talimatlarında önerilmemiştir.
Tarım ilaçları elde edilen toplam risk değerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.
Çizelge. 12. Pestisitlerin toplam risk değerine göre sınıflandırılması
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Risk Değeri

Sınıf Değeri

Açıklama

3,0-5,9

1

Güvenli olarak tavsiye edilen
pestisitler

6,0-7,0

2

Kontrollü olarak tavsiye edilen
pestisitler

7,1-10,0

3

Geçici olarak tavsiye edilen
pestisitler

>10,0

4

Entegre mücadele programı
için uygun değildir
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Entegre Mücadele Programlarında yapılacak pestisit tavsiyelerinde güvenli olarak
tavsiye edilen pestisitlere öncelik verilmekle birlikte, kontrollü olarak tavsiye edilen
pestisitler de kullanılabilir. Özellikle ardı ardına yapılacak uygulamalarda, farklı etki
mekanizmasına sahip güvenli gruptan aktif madde alternatifi bulunmaması halinde
kontrollü gruptan aktif madde seçimi yapılmalıdır.
Bazı hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde, Entegre Mücadele
Programları için uygun pestisitin bulunmaması halinde, geçici olarak tavsiye edilen
pestisitler önerilmektedir. Entegre Mücadele Programları için uygun pestisitler
ruhsat aldığında, geçici olarak tavsiye edilenler bu talimattan çıkartılacaktır. Konu
bazında değerlendirilen pestisitler içinde 1, 2 ve 3 sınıf değeri alanlar bulunmadığı
takdirde konu başlığının altında “Entegre Mücadele Programına uygun pestisit
bulunmamaktadır” ifadesi yer almaktadır.
Değerlendirme kapsamında entegre mücadele prensiplerine uygun olarak, direnç
gelişimini azaltmak için pestisit seçimi ve tavsiyesinde dikkate alınmak üzere aktif
maddelerin “etki mekanizması”nı gösteren sütun çizelgelere ilave edilmiştir. Bu konuda
“Insecticide Resistance Action Committee, Fungicide Resistance Action Committee
ve Herbicide Resistance Action Committee” tarafından hazırlanmış listelerden
yararlanılmıştır. Çizelgelerde yer alan etki mekanizması sütununa ait “Pestisitlere
karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki
mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin
seçilmesine özen gösterilmelidir” şeklindeki açıklama, sayfanın altında dip not olarak
verilmiştir.
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13. PESTİSİTLERİN KULLANILMASI VE MUHAFAZASINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
•
•
•
•
•
•
•

Pestisitler, çocukların, evcil hayvanların ve ilaçla ilgisi olmayan kişilerin
ulaşamayacağı yerlerde ve kilit altında muhafaza edilmelidir.
Pestisitler, gıda maddelerinin depo edildiği ve işlendiği yerlerde kesinlikle
muhafaza edilmemelidir.
İlaçlamalardan önce pestisitin etiketi dikkatli bir şekilde okunmalıdır.
İlaçlamalarda doğrudan ya da sürüklenme yolu ile her türlü su kaynağının
bulaştırılmamasına dikkat edilmelidir.
Pestisitler, faydalı organizmaların, balarılarının ve tozlayıcı böceklerin en az zarar
göreceği zamanlarda kullanılmalıdır.
İlacı hazırlarken ve ilaçlama yaparken zehirlenmeyi engellemek için uygulayıcının
eldiven, maske, şapka, çizme, koruyucu giysi gibi ekipmanları mutlaka kullanması
gerekmektedir.
İlaçlama esnasında veya sonrasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi,
göz kararması, aşırı yorgunluk, kusma, yüksek ateş, terleme, konuşma
güçlüğü, görme bozukluğu gibi rahatsızlıklar meydana gelirse, derhal ilaçlama
durdurulmalı, ilaçla bulaşan giysiler çıkarılarak tıbbi yardım istenmelidir. Pestisitin
etiketi ve ambalajı mutlaka doktora gösterilmelidir. Herhangi bir zehirlenme
durumunda, UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)’in 114 nolu telefonundan konu ile
ilgili bilgi alınabilinir.
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Yaprakların üst yüzünde sarımtırak
renkli yağ lekeleri, bu lekelerin
altında ise beyaz renkli fungal
örtü, lekelerin renginin zamanla
kahverengileşmesi, bir süre sonra
yapraklarda kuruma ve dökülme.

3. Bağ mildiyösü

Grimsi beyaz tozlu veya
pudramsı görünüşte kenardan
içe doğru kıvrılan yapraklar, sap
doğrultusunda çatlayan üzüm
taneleri.

2. Bağ küllemesi

Kurtlu tane, kahverengi pisliklerle
kaplı giriş deliği, çekirdeğe kadar
uzanan morumsu renkli galeri

1. Salkım güvesi

Zarar Şekli/Belirtileri

Mart-Haziran

Nisan-Temmuz

Mart-Eylül

Örnekleme
Zamanı

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

Örnekleme
Yöntemi

-

-

100 salkımda Orta
Anadolu’da 1. döl için %20,
diğer döller için % 1 bulaşma,
diğer bölgelerde bütün döller
için %1 bulaşma

Ekonomik Zarar Eşiği

EK 1

Sonbaharda yaprak dökümünden
sonra yere dökülen enfekteli
yapraklar imha edilmeli, yabancı
otlar temizlenmeli, bağlar fazla
sulanmamalıdır.

Bir yıl önceden kalan enfekteli
çubuklar budanır. Vejetasyon
devresinde asmanın iç kısımlarına
kadar iyi bir hava sirkülasyonu ve
güneşlenme önemlidir.

Ovisit kullanılacaksa, eşeysel
çekici tuzaklarda ergin sayısı tepe
noktasına ulaşmadan, larvisit
kullanılacaksa bu tuzaklarda 1.
dölde yakalanan ergin sayısı tepe
noktasına ulaştıktan 5-6 gün sonra,
2. ve 3. döllerde ise tepe noktasına
ulaştığında yumurta kontrolleri
yapılarak ilaçlamaya karar verilir.

Açıklama

Bağlarda Zararlı, Hastalık ve Yabancı otların Zarar Şekilleri / Örnekleme Zamanları, Örnekleme
Yöntemleri ve Ekonomik Zarar Eşikleri
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Şubat-Mayıs

HaziranAğustos

Örnekleme
Zamanı

İlkbahardan itibaren asma
gelişmesinde duraklama, sürgün
ve boğum aralarında kısalma,
sıcak havada yapraklarda
haşlanmış görünüm, asmanın kılcal
Mart-Eylül
köklerinde ufak şişkinlik (nodozite),
kalın köklerinde daha büyük
şişkinlik (tuberozite), emgi sonucu
yaprağın üst yüzünden altına doğru
kabarcıklar.

6. Bağ filokserası

Göz, sürgün ve yapraklarda larva
yenikleri.

5. Bağ çadırtırtılı

Bir yıllık sürgünde dişi
ovipozitorüyle açılan delikler,
sürgünün büyümesiyle genişleyen
5-6 cm’lik çatlaklar, zayıf
ve bodur sürgünler, boğum
aralarında kısalma, normalden
küçük yapraklar, erken yaprak
dökümü, köklerde emgi nedeniyle
siyahlaşma ve çürüme, asmada
çalılaşma.

4. Asma ağustosböceği

Zarar Şekli/Belirtileri

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

Örnekleme
Yöntemi

-

-

-

Ekonomik Zarar Eşiği

Karantina önlemlerine uyulmalıdır.
Dayanıklı Amerikan asma anacı
kullanılmalıdır.

Kimyasal mücadele önerilmez.
Larvalar terk etmeden ağlar toplanıp
imha edilir. Yabancıot temizliği
yapılır.

Kimyasal Mücadele Önerilmez.
Haziran - Temmuz’da sabahları
uyuşuk erginler elle toplanabilir.
Ağustos’ta yumurta bırakılmış dallar
kesilip güneşte bırakılarak imha
edilir

Açıklama

EK 1’in devamı
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Mart-Ağustos

Örnekleme
Zamanı

Mart-Mayıs

Gözler, yapraklar ve filizlerde
yenik, açılmamış gözler ve uzaktan
bakıldığında bağa don vurmuş
görünüm.
Mart

Örnekleme
Yöntemi

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

10. Bağ maymuncukları ve Asma hortumluböceği

Yapraklarda önce odacıklar halinde
emgi lekeleri, sonra sararma,
Nisan-Eylül
kuruma ve dökülme, beslendikleri
yerlerde ağlar, pislikler.

9. İkinoktalı kırmızı örümcek

Asmaların toprakaltı kısımlarında
kemirilme, zamanla bu asmalarda
kuruma

8. Haziranböcekleri ve İzmir Haziranböceği

İlkbaharda içi yenmiş ve açılmamış
gözler, uzaktan bakıldığında don
vurmuş görünüm, 2. döl larvaları
tarafından damar araları yenmiş
iskelet halinde yapraklar.

7. Bağ gözkurdu

Zarar Şekli/Belirtileri

25 asmada 10 yenik göz

Ortalama 8 hareketli birey/
yaprak

Köklerde 1-2 larva

Gözlerde % 5 zararlı ile
bulaşıklık veya zarar belirtisi

Ekonomik Zarar Eşiği

Öncelikle kültürel önlemler ve
silikonize elyaf uygulaması ile
mekanik mücadele önerilir.

Yol tozlarını azaltacak önlemler
alınmalıdır.

Kimyasal mücadele koruyucu olduğu
için toprak işlemesine ve yabancıot
temizliğine ağırlık verilmelidir.

Budama artıkları bağdan
uzaklaştırılmalıdır.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Yaprakların alt yüzünde bitki doku
ve damarla-rında emgi, soluk
renkli lekeler, yaprak kenarlarında
renk açılmaları, emilen yerlerde
zamanla kahverengileşme ve
kuruma.

13. Bağ yaprakpireleri

Emgi yerlerinde önce beyaz renkli
daha sonra kahverengi kadifemsi
iplikçiklerin bulunduğu çukurluklar,
yaprağın üst yüzüne doğru
kabartılar.

12. Bağ yaprakuyuzu

Emgi sonucu genç yapraklarda
kıvrılma ve kurumalar, yapraklarda
beyazlaşma veya gümüşi
lekelenme ve yırtılma, sürgünlerin
büyümesinde duraklama.

11. Bağda Thripsler

Zarar Şekli/Belirtileri

Nisan-Haziran

Nisan-Haziran

Mart-Mayıs

Örnekleme
Zamanı

Darbe

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

Örnekleme
Yöntemi

Ortalama 5 hareketli birey/
yaprak

20-25 asmada ilk zarar
belirtileri.

Açılmakta olan gözlerde
ve yeni oluşan yapraklarda
ortalama 2-3 Thrips.

Ekonomik Zarar Eşiği

Salkım güvesi’nin birinci dölüne
karşı ilaçlama yapılmayan
yerlerde, nimfler bağda görülmeye
başlayınca asmada uç almak
zararlı popülasyonunun azaltılması
ve yararlıları koruma yönünden
önemlidir.

Mücadelesinin Bağ küllemesi ile
denk gelebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır

Zararlı göz içinde gizli kalarak zarar
yapabileceği için ilaçlamada geç
kalınmamalıdır. Bağlarda thripslerle
kimyasal mücadelenin gerekmesi ve
Salkım güvesi’nin 1. döl ilaçlamasına
denk gelmesi durumunda her
iki zararlının mücadelesi entegre
edilebilir.
İhraç edilecek üzümlerde
Frankliniella occidentalis ile
mücadele amacıyla uygun depo
koşullarında ruhsatlı bir fumigant ile
fumigasyon önerilir.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Asmanın kök sisteminde urlar
nedeniyle iletim dokularında
bozulma, topraktan su ve besin
alımının kısıtlanması sonucunda
gelişmede gerileme, bodurlaşma,
yapraklarda sararma

17. Kök-ur nematodları

Yaprak ve salkımlarda beslenir
ve gezinirken salgıladığı tatlımsı
madde üzerinde saprofit mantar
üremesi, salkım tanelerinde
kuruma.

16. Kahverengi koşnil

İlkbahar ve
sonbahar ayları

Mart-Kasım

Asmanın gövdesinden zamanla
yukarı ilerleyen salkım, genç sürgün
ve yapraklara geçen ıslaklık,
Mayıs-Ağustos
salgılanan bu tatlı madde üzerinde
üreyen saprofit mantarlar.

15. Unlubit

Yaprakların alt yüzünde soluk renkli
emgi lekeleri, mevsim ilerledikçe
Nisan-Haziran
lekelerde genişleme, yapraklarda
dökülme, cılız salkımlar.

14. Bağ üvezi

Zarar Şekli/Belirtileri

Mikroskobik
inceleme

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

Örnekleme
Yöntemi

-

Kabuk veya yeşil aksamda
ıslaklık görülür görülmez

Ortalama 5 hareketli birey /
yaprak

Ekonomik Zarar Eşiği

Üretim yapılacak bağ alanlarından
ve kullanılacak üretim materyalinden
örnek alınıp nematolojik yönden
analize tabi tutularak temiz
olduğundan emin olunmalıdır.

Yumurtalı erginlerde yumurta açılma
oranı % 60’a ulaştığında ilaçlama
yapılmalıdır.

Yalnız bulaşık olan asmalarda
1.ilaçlama kabuklarda ıslaklık
görülmeğe ve Unlubit’in yeşil
aksama yürümeye başladığı zaman
yapılmalıdır. 2. ilaçlama Unlubit’in
salkım ve yapraklara geçtiği ve
üzümlerin sulanmaya başladığı
devrede yapılmalıdır.

Bağ kenarlarında parazitlerin
kışladığı yabani gül ve böğürtlenler
korunmalı veya yoksa yetiştirilmelidir.
Zorunlu olmadıkça ilaçlama
önerilmemektedir.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Şubat-Mayıs

Tanelerde yuvarlak pembemsi kızıl
lekeler, parmakla bastırıldığında etli
kısımdan kolayca ayrılan hastalıklı
Ağustos-Kasım
kabuk, gri renkte küf tabakasıyla
kaplı salkımlar.

20. Bağda Kurşuni küf

Yazın sürgünün dipten beşinci
gözüne kadar olan kısmında
koyu siyah lekeler ve çatlamalar,
sararmış, buruşmuş, yırtık kenarlı
küçük yapraklar, sonbahar ve kış
mevsiminde beyazlaşıp üzerinde
küçük siyah piknitler taşıyan
çubuklar.

19. Bağda Ölükol

Kök uçlarında açılmamış bezelye
çiçeğine benzer şişkinlikler,
kıvrılma, kısalma, kök hacminin
azalması ve çürümeler, virüs
hastalıklarının vektörü olmaları
İlkbahar ve
nedeniyle yapraklarda sararma, çift
sonbahar ayları
yaprak, çift sülük, boğum aralarının
kısalması, yelpaze yapraklılık,
bodurlaşma, çubuklarda
yassılaşma, irili ufaklı tane ve ufak
salkımlar.

18. Kamalı nematodlar

Zarar Şekli/Belirtileri

Laboratuvar
testleri

Göz ile inceleme

Göz ile inceleme

Mikroskobik
inceleme

Örnekleme
Yöntemi

-

-

-

Ekonomik Zarar Eşiği

Kültürel önlemler kimyasal mücadele
kadar önemli olduğu için dikkat
edilmelidir.

Budama artıkları kesinlikle
bağda bırakılmamalıdır. Kış
budamasından sonra gözler
uyanmadan önce muhakkak bir
kış ilaçlaması yapılmalıdır. İlkbahar
ilaçlamalarında sürgün uzunluğu
çok dikkatli takip edilmeli ve
fenolojiye göre ilaçlama zamanı
kaçırılmamalıdır.

Üretim yapılacak bağ alanlarından
ve kullanılacak üretim materyalinden
örnek alınıp nematolojik yönden
analize tabi tutularak temiz
olduğundan emin olunmalıdır.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Özellikle genç asmalarda gelişme
geriliği ve geriye doğru ölüm,
Kav hastalığına benzer şekilde
yapraklarda
damarlar
arası
sararma ve tanelerde lekeler, odun
dokusundan enine kesit alındığında
Temmuz-Eylül
siyah noktacıklar ve birkaç dakika
içinde meydana çıkan boncuk
şeklinde koyu amber-siyah renkli
akıntı, boyuna kesit alındığında ise
ksilem borularında çizgiler halinde
siyah nekrozlar.

22. Bağda Petri Hastalığı

Gözlerin uyanmasında gecikme,
yaz aylarında yapraklarda sararma,
damarlar yeşil kalacak şekilde
damar aralarında önce sararma
sonra
kızıl
kahverengileşme,
kuruma
ve
vaktinden
önce
dökülme, tane bağlamadan sonra,
tüm salkımda ya da dağınık olarak
tanelerin yüzeyinde önce koyu mor Temmuz-Eylül
noktalar, sonra birleşerek tüm taneyi
kaplayan lekeler, asmaların gövde
ve kalın dallarının enine kesitinde,
merkezin çevresinde koyu renkli sert
dokulu bir kuşakla çevrili açık renkli
yumuşak dokulu hastalıklı kısım,
hastalık şiddetine bağlı olarak
asmada ani ölümler olabilir.

21. Bağda Kav Hastalığı

Zarar Şekli/Belirtileri

Laboratuvar
testleri

Göz ile inceleme

Laboratuvar
testleri

Göz ile inceleme

Örnekleme
Yöntemi

-

-

Ekonomik Zarar Eşiği

Hastalığın etkili bir kimyasal
mücadelesi yoktur. Bu nedenle
kültürel önlemler, özellikle bağa
hastalığın bulaşmasını ve budama
sırasında yayılmasını önleyici
tedbirler uygulanmalıdır.

Hastalığın etkili bir kimyasal
mücadelesi yoktur. Bu nedenle
kültürel önlemler, özellikle bağa
hastalığın bulaşmasını ve budama
sırasında yayılmasını önleyici
tedbirler uygulanmalıdır.

Açıklama

EK 1’in devamı

112

Bag Entegre.indd 112

Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı

12.10.2017 13:43:34

Örnekleme
Zamanı

Laboratuvar
testleri

Göz ile inceleme

Örnekleme
Yöntemi

Laboratuvar
testleri

Göz ile inceleme

Kasım-Şubat
(dormant
Göz ile inceleme
dönemde
gövde ve
Laboratuvar
sürgün belirtileri
testleri
daha kolay
görülür)

Yapraklarda çeşide göre sararma
veya kızarma, yaprak kenarlarında
aşağı doğru kıvrılma, meyve
tutumunda azalma, sürgünlerde
odunlaşamama,
sarkma
ve
Temmuz-Ekim
kırılganlaşma,
çiçeklerde
kahverengileşme (veya kuruma),
büzüşme, çiçek saplarında kuruma,
bazı çeşitlerde hafif dokunuşla
meyvelerde dökülme

25. Sarılık Tipi Hastalıklar

Asmanın toprağa yakın
kısımlarında ve kollarda urlar,
köklerde lokal nekroz ve çürümeler,
urlu bitkilerde zayıf sürgün gelişimi
ve sürgünün ur üstünde kalan
kısmında kuruma, özellikle don
olayı görülen yerlerde asma
üzerindeki don çatlakları boyunca
“sıraca” denen çok sayıda urlanma.

24. Bağda kök uru hastalığı

Köklerde kuruma ve geriye doğru
ölüm, kök boğazı ve köklerde
kabuk dokusu ile odun dokusu
arasında tipik beyaz fungal tabaka,
sürgün
oluşumunda
azalma, Mart-Kasım
yapraklarda sararma ve dökülme,
kol ve sürgünde kuruma ve ölüm,
süngerimsi odun dokusu, zamanla
asmada tamamen kuruma.

23. Armillaria kök çürüklüğü

Zarar Şekli/Belirtileri

-

-

-

Ekonomik Zarar Eşiği

Sertifikalı
üretim
materyalleri
kullanılmalı; enfekteli bitkilerden
aşı gözü, kalem, anaç gibi çoğaltım
materyalleri alınmamalı, hastalığa
dayanıklı veya tolerant aşı gözü,
kalem ve anaçları kullanılmalı,
bahçede dengeli bir gübreleme
programı
uygulanmalı,
hasta
asmalar imha edilmeli, vektörlerle ve
yabancı otlarla mücadele edilmelidir.

Kültürel önlemler titizlikle
uygulanmalı, bulaşık bağlarda
ağustos ve eylül aylarında hasattan
sonra dallardaki urlar bıçakla iyice
temizlendikten sonra %5 oranında
göztaşı eriyiği ve kuruduktan sonra
ardıç katranı sürülmelidir.

Kültürel önlemler titizlikle
uygulanmalı, bulaşık bağlarda
sağlam asmaları korumak için
sonbaharda veya ilkbaharda,
ağaçların taç izdüşümleri, m² ye
10 l ilaçlı su düşecek şekilde %2’lik
Göztaşı ile sulanmalıdır

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Kırmızı üzüm çeşitlerinin yaşlı
yapraklarında
ayayı
kaplayan
kırmızımsı lekeler, yeşil renkli ana
damarlar, tüm çeşitlerde yaprak
ayasında kalınlaşma, kırılganlık ve
aşağı doğru kıvrılma, belirtilerin
sürgün ucuna yayılması, beyaz Dormant
üzüm
çeşitlerinde
yapraklarda dönemde ve
beyaz-sarı renk değişimleri ve Ağustos-Eylül
yaprak kenarlarından aşağı doğru
kıvrılma, asmada bodurluk ve
gelişme durgunluğu, salkımlarda
kısalık, üzümde geç ve düzensiz
olgunlaşma, yeşil ve beyazımsı
kalan taneler

27. Asma yaprak kıvrılma virüs hastalığı

Asmada gelişme zayıflığı, yaprak
simetrisinde
bozulma,
ayada
çukurluk ve kırışma, yaprak diş
sayısında artış (yelpaze yapraklılık),
Dormant
sarılık,
yaprak
damarlarında
dönemde ve
bantlaşma,
sürgün
boğum
Nisan-Mayıs
aralarında yassılaşma, kısalma ve
zikzak gelişme, çift boğum oluşumu,
salkım sayısı ve meyve tutumunda
azalma, irili ufaklı tane tutumu,
düzensiz olgunlaşma

26. Asma kısa boğum virüs hastalığı

Zarar Şekli/Belirtileri

Laboratuvar
testleri

Göz ile inceleme

Laboratuvar
testleri

Göz ile inceleme

Örnekleme
Yöntemi

-

-

Ekonomik Zarar Eşiği

Virüsten ari sertifikalı üretim
materyali kullanılmalı, hastalıklı
asmalardan üretim amaçlı materyal
alınmamalı, hastalıklı anaç ve
asmalar derhal sökülmeli, vektörü
olan unlubit ve Kahverengi koşnil’e
karşı mücadele yapılmalı, hastalığa
karşı dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.

Virüsten ari sertifikalı üretim
materyali kullanılmalı, hastalıklı
asmadan üretim materyali
alınmamalı, nematodla bulaşık
olmayan topraklarda bağ kurulmalı,
bulaşık alanda vektör nematodlarla
mücadele için en az 3 yıl konukçusu
olmayan bitkiler yetiştirilmelidir.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Nisan-Mayıs

Asmaların topraktan alacağı su
ve besin maddesine ortak olmak,
İlkbahar ve
hastalık ve zararlılara konukçuluk
sonbahar
etmek suretiyle verim ve kalitede
düşüşe neden olurlar.

30. Diğer Yabancı otlar

Asma üzerinde iplik şeklinde sarılıcı
küsküt dalları, bitkide zayıflama,
kuruma

29. Bağ Küskütü

Gelişme durgunluğu, baharda
gözlerde geç uyanma, sürgünlerde
zayıf gelişme, aşı yerinde anaç
ve kalem uyuşmazlığına benzer
Dormant
şişkinlikler, aşı noktasındaki kabuk
dönemde ve
altında odun yüzeyindeki düzenli
Nisan-Mayıs
olması gereken oluklarda tipik
girinti çıkıntılar, asmada bodurluk,
yaprakta ve salkımda ufalma,
meyve veriminde azalma.

28. Asma gövde çukurlaşması virüs hastalığı

Zarar Şekli/Belirtileri

Gözle inceleme

Çerçeve ile sayım

Gözle inceleme

Çerçeve ile sayım

Dormant
dönemde ve
Nisan-Mayıs

Örnekleme
Yöntemi

m²’de 10-15 yabancı ot veya
% 15’den fazla kaplama alanı

Küsküt tohumları
çimlenmeden önce

-

Ekonomik Zarar Eşiği

Yabancı otlar çiçek açıp tohum
bağlamadan önce biçilerek, toprak
işlemesi veya çapalama yapılarak
yok edilmeli, iyi yanmış çiftlik gübresi
kullanılmalı, zorunlu olmadıkça
kimyasal mücadele yapılmamalıdır.

Küskütlü dallar gövdede kalıntı
bırakmayacak şekilde kesilip imha
edilmelidir. Asmalar üzerindeki
küskütler tohum bağlamadan
toplanmalıdır. Asmaların dibine taç
izdüşümü genişliğinde ve 10 cm
kalınlığında saman serilip küsküt
tohumları çimlendikten sonra
toplanıp yakılmalıdır.

Virüsten ari sertifikalı fidan
kullanılmalı, hastalıklı asmalardan
üretim amaçlı materyal alınmamalı,
hastalıklı anaç ve asmalar derhal
sökülmeli, vektörü olan unlubitlere
karşı mücadele edilmeli, hastalığa
karşı dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Asmanın tüm organlarında (kök,
gövde, dal, sürgün, çiçek, salkım,
tane) gelişme geriliği; renk, şekil
bozuklukları, nekrozlar, ileri
devrelerinde ölüm.
Çiçeklenme
devresi veya
tanelere ben
düşme devresi

31. Bitki Besin Maddesi Eksiklikleri

Zarar Şekli/Belirtileri

Yaprak ve toprak
örneği alımı

Örnekleme
Yöntemi

-

Ekonomik Zarar Eşiği

Analiz sonuçlarına göre gereken
zaman ve dozda uygulama.

Açıklama

EK 1’in devamı
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B-Pamuklanma

F-Salkımların görülmesi

J-Tane tutumu

A-Kış gözleri

E- Yaprakların ayrılması

I- Çiçeklenme

Asmanın Fenolojik Dönemleri (Baillot ve Baggiolini’ye göre)

K-İnce koruk

G-Salkımların ayrılması

C-Yeşil uç

L-M-Olgunluk başlangıcı
(ben düşme) N-Olgunlaşma

H-Çiçek tomurcuklarının ayrılması

D-Yaprakların görülmesi

EK 2
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Armillaria kökçürüklüğü

Bağda Petri Hastalığı

Bağda Kav Hastalığı

Bağda Kurşuni Küf

Bağda Ölükol

Kamalı nematodlar

Kök-ur nematodları

Kahverengi koşnil

Unlubit

Bağ üvezi

Bağ yaprakpireleri

Bağ yaprakuyuzu

Bağda thripsler

Bağ maymuncukları

İkinoktalı kırmızıö.

Haziranböcekleri

Bağ gözkurdu

Bağ filokserası

Bağ çadırtırtılı

Asma ağustosböceği

Bağ mildiyösü

Bağ küllemesi

Salkım güvesi

Zararlı,Hastalık ve
Yabancı Otlar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz Ağustos

A Y L A R
Eylül

Ekim

Bağda Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Zararlı Olduğu Dönemler
Kasım

Aralık

EK 3
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Diğer yabancı otlar

Küsküt

Asma yaprak kıvrılma v.

Asma kısa boğum virüsü

Bağda kök uru hastalığı

Zararlı,Hastalık ve
Yabancı Otlar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz Ağustos

A Y L A R
Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

EK 3’ün devamı
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