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İÇİNDEKİLER 

Sayfa No 
 ANTEPFISTIĞINDA FUSARIUM SOLGUNLUĞU Fusarium solani (Martius) Appel & Wollenweber 

emend. Snyder & Hansen Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg Fusarium oxysporum 
(Schlechtendahl emend. Snyder & Hansen) Fusarium redolens Wollenweber                                      1 

 ANTEPFISTIĞINDA KARAZENK Pseudocercospora pistacina (Allesch) Crous, Quad.& Sarpkaya
                                                                                                                                                                      4 

 ANTEPFISTIĞINDA MEYVE KARARMALARI Alternaria alternata (Fr) Keissle.                        7 

 ARMUTTA GERİYE DOĞRU ÖLÜM Canditatus phytoplasma pyri                                                  11 

 ARMUT KARALEKESİ Venturia pirina Aderh.                                                                               14 

 ARMUT VE ELMADA MEMELİ PAS Armut memelipası (Gymnosporangium fuscum D.C.) Elma 
memelipası (Gymnosporangium confusum Plowr.)                                                                               16 

 ASMA GÖVDE ÇUKURLAŞMA VİRÜSLERİ Rugose Wood Complex                                                  19 

 ASMA KISA BOĞUM VİRÜSÜ Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV)                                                  20 

 ASMA YAPRAK KIVRILMA VİRÜSLERİ Grapevine leafroll-associated closteroviruses (GLRaVs)
                                                                                                                                                                    22 

 ATEŞ YANIKLIĞI Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.                                                                 24 

 AVOKADODA PHYTOPHTHORA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ Phytophthora cinnamomi Rands        30 

 AVRUPA SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE SARILIĞI FİTOPLAZMASI Candidatus Phytoplasma 
prunorum (Syn. European Stone Fruits Yellows Phytoplasma)                                                                34 

 AYVA VE ARMUTTA KAHVERENGİ LEKE Diplocarpon mespili (Sor.) Sutton (=Fabraea maculata 
Atk.)                                                                                                                                                     38 

 AYVA MONİLYASI Sclerotinia linhartiana Prill. et Del.                                                                40 

 BADEM DAL KANSERİ Pseudomonas amygdali Psallidas and Panagopoulos                                    42 

 BADEM ET LEKESİ Polystigma ochraceum (Wahlenb.) Sacc.                                                                44 

 BADEMDE PHOMOPSİS KANSERİ Phomopsis amygdali (Delacr.) Tuset & Portilla                      46 
 BAĞDA KARABACAK Cylindrocarpon spp. Campylocarpon spp., Cylindrocladiella spp. ve Ilyonectria 

spp.                                                                                                                                                                   48 

 BAĞDA KAV Stereum hirsutum (Willd.) Pers., Phellinus igniarius (L.) Quél., Phellinus spp., 
Fomitiporia mediterranea M. Fisch., Fomitiporia spp.                                                                               51 

 BAĞDA KURŞUNİ KÜF Botrytis cinerea Pers.                                                                               54 

 BAĞ KÜLLEMESİ Erysiphe necator (Schw.) Burr.                                                                               57 

 BAĞDA PETRİ Phaeomoniella chlamydospora Crous & W. Gams, Phaeoacremonium aleophilum W. 
Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai Phaeoacremonium scolyti L. Mostert, Summerb. & Crous, 
Phaeoacremonium spp.                                                                                                                         61 

 BAĞDA SARILIK TİPİ FİTOPLAZMALAR                                                                                            64 

 BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA Pseudomonas syringae pv. syringae (vanHall) Young et. 
al. Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young et al.                                                  67 

 CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIĞI Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Pierce) Vauterin et al.
                                                                                                                                                                    71 

 CEVİZDE MİCROSTROMA YAPRAK LEKESİ Microstroma juglandis(Berenger) Sacc.        74 

 CYTOSPORA KANSERİ Cytospora spp.                                                                                             76 

 ÇİÇEK MONİLYASI Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey (= Sclerotinia laxa)                      78 
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 ÇİLEKTE ANTRAKNOZ Colletotrichum fragariae A. N. Brooks, C. gloeosporioides (Penz.) Penz.& 
Sacc. in Penz, C. acutatum J. H. Simmonds                                                                                             82 

 ÇİLEK, AHUDUDU VE BÖĞÜRTLENDE KURŞUNİ KÜF Botrytis cinerea Pers.                      85 
 ÇİLEKTE PHYTOPHTHORA KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ Phytophthora cactorum (Lebert & 

Cohn) J. Schröt.                                                                                                                                       89 

 ELMADA ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ Alternaria alternata (Fr.) Keissler (=Alternaria 
tenuis Ness.)                                                                                                                                                      92 

 ELMA ÇOKLU SÜRGÜN FİTOPLAZMASI Candidatus Phytoplasma mali (Syn. Apple proliferation 
phytoplasma)                                                                                                                                       95 

 ELMA KARALEKESİ Venturia inaequalis (Cke) Wint.                                                                98 
 ELMA VE ARMUTTA PSEUDOMONAS ÇİÇEK YANIKLIĞI Pseudomonas syringae pv. syringae 

(van Hall) Young et. al.                                                                                                                       102 

 FINDIK DAL KANSERİ Nectria galligena Bres.                                                                             105 

 FINDIKTA KÜLLEME Phyllactinia guttata (Wallr.: Fr.) Lev., Erysiphe corylacearum U. Braun & S. 
Takam.                                                                                                                                                   107 

 İNCİR ÇELİK MARAZI Phomopsis cinerescens (Sacc.) Traverso                                                111 
 İNCİR İÇ ÇÜRÜKLÜĞÜ Fusarium spp.                                                                                           113 

 İNCİR MOZAİK HASTALIĞI                                                                                                         116 

 İNCİRDE PAS Cerotelium fici (Castagne) Arthur                                                                             118 

 İNCİRDE SÜRME Aspergillus niger                                                                                                         121 

 KİRAZ YAPRAK KIVRILMA VİRÜSÜ Cherry leafroll nepovirus (CLRV)                                  123 

 KÖK KANSERİ Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend) Conn                                  126 
 MEYVE AĞAÇLARINDA PHYTOPHTHORA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Phytophthora spp.                                                                                                                                     129 

 MUZDA FUSARİUM SOLGUNLUĞU Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. cubense (E.F. 
Sm.)W.C. Snyder&H.N. Hans.                                                                                                         133 

 MUZDA MYCOSPHAERELLA YAPRAK LEKESİ (SİGATOKA) Mycosphaerella fijiensis M. 
Morelet, Mycosphaerella musicola R. Leach ex J.L. Mulder                                                               136 

 NARDA CONIELLA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ Coniella granati (Sacc.) Petrak & Sydow                    139 

 NARDA EUTYPA GERİYE DOĞRU ÖLÜM Eutypa lata (Pers: Fr.) Tul. & C. Tul.                    141 

 NARDA FUSARİUM KURU ÇÜRÜKLÜĞÜ Fusarium spp.                                                              143 

 NARDA PHYTOPHTHORA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ Phytophthora spp.      145 

 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ Monilinia spp., Botrytis cinerea, Alternaria 
alternata, Penicillium expansum, Rhizopus stolonifer, Cladosporium spp.                                                147 

 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE HASAT SONRASI DEPO YANIKLIĞI                                  150 

 SERT ÇEKİRDEKLİLERDE PAS HASTALIĞI Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel 
Tranzschelia discolor (Fuckel.) Tranz. &Litv.                                                                                           152 

 ŞARKA HASTALIĞI Plum pox potyvirus (PPV)                                                                             154 
 TRABZON HURMASINDA YAPRAK LEKESİ Mycosphaerella nawae Hiura&Ikata                    160 

 TURUNÇGİL DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ Yeşil küf çürüklüğü [Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc.] 
Mavi küf çürüklüğü (P. italicum Wehmer)                                                                                           163 

 TURUNÇGİLDE KAHVERENGİ LEKE Alternaria alternata f.sp. citri                                                166 

 TURUNÇGİL MEYVELERİNDE KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMKLANMASI 
Phytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leonian                                                                             168 
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 TURUNÇGİL KLOROTİK CÜCELİK VİRÜSÜ Citrus chlorotic dwarf associated virus (CCDaV)
                                                                                                                                                                  171 

 TURUNÇGİLDE KURŞUNİ KÜF Botrytis cinerea Pers. ex Fr.                                                               173 

 TURUNÇGİL SARI DAMAR AÇILMASI VİRÜSÜ Citrus yellow vein clearing virus                    175 

 YAPRAK KIVIRCIKLIĞI (GLOK) Taphrina deformans (Berk) Tull.                                                177 

 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ Penicillium spp., Botrytis 
cinerea Pers., Monilinia fructigena Honey, Phytophthora cactorum Lebert&Cohn, Phytophthora 
syringae Klebahn, Alternaria alternata (Fr.)Keissl., Nectria galligena Bres., Colletotrichum spp.      180 

 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE HASAT SONRASI DEPO YANIKLIĞI                    183 

 ZEYTİNDE ANTRAKNOZ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. (syn. Gloeosporium 
olivarum Alm.)                                                                                                                                     185 

 ZEYTİNLERDE HALKALI LEKE Spilocaea oleaginea (Cast.) Hughes (= Cycloconium oleaginum 
Cast.)                                                                                                                                                    188 
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ANTEPFISTIĞINDA FUSARIUM SOLGUNLUĞU 

Fusarium solani (Martius) Appel & Wollenweber emend. Snyder & Hansen 

Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg 

Fusarium oxysporum (Schlechtendahl emend. Snyder & Hansen) 

Fusarium redolens Wollenweber 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Antepfıstığında Fusarium solgunluğu hastalığına Fusarium solani, F. proliferatum, F. 
oxysporum ve F. redolens fungal etmenleri neden olmaktadır. 10 yaşına kadar olan henüz 
verime ulaşmamış yeni tesis edilen bahçelerde Fusarium türleri solgunluk ve kurumalara 
neden olmaktadır.  
F. solani (Telemorf: Haemanectria haematococca): Sporodochialar krem renklidir. 
Makrokonidilerin düz veya silindir gibidir ve uçları genel olarak yuvarlak olup çentiklidir. 5-7 
bölme içerir. Mikrokonidiler ise oval, elips, böbrek ya da iğ şeklindedir. Genellikle bölmesiz 
veya tek bölmelidir, çok nadiren 2 bölmelidir. Klamidospor üretir.  
Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg (Telemorf: Gibberella intermedia (Kuhlman) 
Samuels, Nirenberg & Seifert.): Makrokonidileri silindir şeklinde, hemen hemen düz ve 
genellikle 3-5 bölmelidir. Mikrokonidiler ise zincir şeklinde genellikle polifialidler ve nadiren 
de monofialidler üzerinde oluşur. Mikrokonidiler bazal kısım düz olmak üzere armut 
şeklindedir. Klamidosporları yoktur.  
Fusarium oxysporum (Schlechtendahl emend. Snyder & Hansen) (Telemorf bilinmiyor): 
Sprodochiumlar açık turuncu renklidir. Makrokondileri nispeten kısadır. Düz olup uçtan 
eğiktir. Genellikle 3 bölmelidir. Mikrokonidileri oval, eliptik veya böbrek şeklinde olup 
genellikle bölmesizdir. Mikrokonidiler kısa monofialidler üzerinde üretilir.  
Fusarium redolens Wollenweber (Telemorf bilinmiyor): Sporodochiaları küçüktür ve krem 
renginden açık kahverengine kadar değişir. Makrokonidleri 3-5 bölmelidir. Yukarıya doğru 3. 
bölmeden sonraki kısım daha geniştir. Uç kısımları kanca şeklindedir. Mikrokonidileri oval 
yada silindirik, bölmesiz yada en fazla 1 bölmeli ve monophialidler üzerinde üretilir.  
Antepfıstığında solgunluk ve kurumalara neden olan Fusarium türleri toprak kökenlidir. Bazı 
türleri kışı toprakta dayanıklılık yapıları olan klamidosporlar olarak geçirirler. Ayrıca etmen 
hastalıklı bitki artıkları üzerinde yaşamını uzun yıllar sürdürebilir ve tohum ile de taşınabilir. 
Fungusun bitkinin iletim demetlerinde oluşturduğu tıkanmalar ve salgıladığı toksinler 
sonucunda topraktan su ve besin alınımı engellendiği için bitkide solgunluğa, ilerleyen 
dönemlerde de kurumalara neden olmaktadır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Hastalık belirtileri sararma ve solgunluk ile başlayabildiği gibi, özellikle sıcak geçen 
Temmuz-Ağustos aylarında ani kurumalar şeklinde de kendini göstermektedir (Şekil 1-a ve 
1-b). Hastalık belirtisi gösteren bitkilerin kök boğazı enine kesildiğinde, iletim demetlerinin 
tıkanması sonucu oluşan renk değişimi görülebilmektedir (Şekil 2). 
Farklı dönemlerde görülen solgunluk ve kurumalar, dikim sonrası 3-4 yıl içerisinde ani olarak 
görülebildiği gibi, 4-5 yaşından sonra aşılama gibi bazı kültürel işlemlerin bitkide oluşturduğu 
stres koşulları sonrasında da görülebilmektedir. 
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Bitki yaşı ile kurumalar arasında bir ilişki vardır ve erken yaşlarda solgunluk ve kurumalar 
daha fazla görülmektedir.  

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

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

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

4. MÜCADELESİ 

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

@K. Sarpkaya @K. Sarpkaya a b 
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4.1. Kültürel Önlemler 
- Sertifikalı fidanlar ile bahçe tesisi yapılmalıdır. 
- Dikimde açılan kepçe çukurları iyi doldurulmalı ve derin fidan dikimi yapılmamalıdır.  
- Fusarium türlerine hassas bitkilerle (biber, kavun, karpuz vd) ara tarımı yapılmamalıdır.  
- Aşılama tekniğine uygun yapılmalı, aşılama sonrası aşırı dal kesimi ile bitki strese 
sokulmamalıdır.   
- Farklı konukçularda (biber, kavun vb.) hastalığın sorun olduğu alanlarda bahçe tesis 
edilecekse en az 4-5 yıl beklenmeli, sonrasında antepfıstığı bahçesi tesis edilmelidir.  
- Hastalık sonrası kuruyan bitkiler söküldükten sonra imha edilmeli ve söküm çukurlarında 
kireç söndürülmelidir.  
- Sulama tekniğine uygun yapılmalı ve sulama sırasında fidan/ağaçların gövdelerine su 
değmemesine dikkat edilmelidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele 
Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.  
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ANTEPFISTIĞINDA KARAZENK 

Pseudocercospora pistacina (Allesch) Crous, Quad.& Sarpkaya 

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

  
Şekil 1. Yaprak ve meyvede oluşan piknidiumlar 

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

  
Şekil 2. Pseudocercospora pistacina sporlarının mikroskobik görünümü 

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

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

  
Şekil 3. Karazenk hastalığının yaprak ve meyvede belirtileri  

Karazenk hastalığı yapraklarda asimilasyon yüzeyini azaltır, fotosentezi engeller. Hastalıkla 
bulaşık ağaçlarda enfeksiyonlar nedeniyle antepfıstığı tam olarak iç dolduramaz ve verim 
kayıpları yaşanır. Ürünün olmadığı yıllarda görülen şiddetli enfeksiyonlarda bir sonraki yılın 
ürün verecek meyve gözlerinde (karagöz) dökülmelere neden olmaktadır. 
Hastalık şiddeti “Uzun grubu” antepfıstığı çeşitlerinde daha yüksektir. Siirt çeşidi gibi 
"Yuvarlak grup" antepfıstığı çeşitleri Karazenk hastalığına daha az hassastır. 
Hastalık ülkemizde antepfıstığı yetiştirilen bütün alanlarda görülmektedir. 

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

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Aşırı azotlu gübreler ile yapraktan uygulanan yüksek azot içerikli besin elementleri hastalık 
şiddetini arttırdığından, bunlardan kaçınılmalıdır. 
Gübreleme uygulamaları, analiz sonuçlarına göre yapılmalı ve doz aşımından kaçınılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
1. ilaçlama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk 
enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle 
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mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı 
dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme 
kadar uygulama yapılabilir. 
2. ilaçlama ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilaçların özelliği, etki süreleri ve yağış durumu 
dikkate alınarak yapılır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava 
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.  

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama ağacın tüm yeşil aksamını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ANTEPFISTIĞINDA MEYVE KARARMALARI 

Alternaria alternata (Fr) Keissle. 

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

 
Şekil 1. Alternaria alternata sporları 

Alternaria alternata toprakta uzun yıllar canlı kalabildiği gibi, herhangi bir hastalık belirtisine 
sebep olmadan, bitki yüzeyinde ya da bitki dokusunda da canlı kalabilir. Fungus ağaçların 
kabuk altlarında miselyum veya konidiospor olarak kışı geçirir. Fırsatçı bir patojen olan A. 
alternata, bitki zayıfladığında ya da stres koşullarında da enfeksiyon yapar. 
İlkbaharda iklimsel duruma göre, yağışlarla birlikte meyvede ilk enfeksiyonlar başlar. Bunu 
takiben, salkımda bulunan diğer meyvelerde de vejetasyon dönemi boyunca ikincil 
enfeksiyonlar meydana getirir. Ülkemiz şartlarında A. alternata sadece meyvelerde 
kararmalara neden olmakta, yaprakta enfeksiyon meydana gelmemektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Antepfıstığı üretimi yapılan alanlarda ilk enfeksiyonlar Mayıs ayının ortası ve Haziran ayı 
başlarında meyvelerde kararmalar şeklinde başlar. Ortaya çıkan bu belirtiler zamanla dokuda 
çöküntüler meydana getirir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Antepfıstığı meyvelerinde A. alternata nedeniyle meydana gelen 
kararmalar 

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

  
Şekil 3. Sert kabukta meyve kararmaları lezyonları 

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

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

 
Şekil 5. Uzun çeşidinde geç dönem enfeksiyonları 

3. KONUKÇULARI 
Ülkemizde belirlenen konukçuları arasında kültür antepfıstığı (Pistacia vera) çeşitleri ile 
doğada yabani olarak bulunan diğer Pistacia türleri (P. terebinthus, P. khinjuk, P. atlantica) 
bulunmaktadır. Etmen, bunların yanı sıra geniş bir konukçu dizine sahiptir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Toprak altı sulama sistemleri tercih edilmelidir. 

T 
A 

G 
E 

M



Meyve Hastalıkları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 
   

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 10 

- Enfeksiyonlara bağlı olarak meyve kabuğunda oluşacak lekelenmeyi en aza indirmek için 
hasat geciktirilmemelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Birinci ilaçlama bir yıl önce hastalığın görüldüğü yerlerde ilk enfeksiyonlardan önce, 
antepfıstığı meyvelerinde perikarbın tam iriliğini aldığı, ancak kemik dokunun sertleşmediği 
dönemde yapılmalıdır. Hastalığın gelişimi için uygun koşullar devam ettiği sürece 
ilaçlamalara devam edilmelidir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava 
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.  

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ARMUTTA GERİYE DOĞRU ÖLÜM 

Canditatus phytoplasma pyri 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeni fitoplazmadır. Henüz kültür ortamında geliştirilemeyen etmen ipliksi ve 
genelde dallanmış yapıda olup hücre çeperinden yoksun, ancak üç katmanlı hücre zarına sahip 
prokaryotik organizmadır. 
Etmen ağacın sadece floem demetlerinde bulunmaktadır. Diğer bitki dokularında 
yaşayamamaktadır. Floem demetlerini, özellikle aşı noktasında bulunanları tıkaması 
nedeniyle köklere besin iletimi engellenmektedir. Geriye doğru ölüm belirtileri yavaş 
seyrettiğinde kök sisteminin bir kısmı genelde ölmekte ve geriye doğru ölüm belirtileri bir 
sonraki yıl şiddetlenmektedir. Fitoplazma Pyrus anacı üzerine aşılı enfekteli ağaçların 
köklerine yerleşmekte ve burada yıl boyunca bulunmaktadır, ancak ayva anacı kullanıldığında 
köklere yerleşememektedir. Kışın ağacın toprak üstü aksamında yoğunluğu azalmaktadır, 
İlkbaharda tekrar ağacın toprak üstü aksamına yayılmaktadır.  
Etmenin taşınması ve yayılması, enfekteli üretim materyalleri (aşı gözü, kalem, anaç, fidan 
vb.) ve armut pisillidleri Cacopsylla pyricola, C. pyri ve C. pyrisuga ile gerçekleşmektedir. 
Tohumlar ise etmeni taşıyamamaktadır. Ayva anacı kullanıldığında aşı yoluyla taşınma 
mümkün olmamaktadır. 
Armut pisillidleri etmenin kısa mesafelere taşınması ve yayılmasını sağlamaktadır. 
Fitoplazma, bu vektörler tarafından persistent olarak taşınmaktadır. Armut ağacının 
tomurcukları, sürgünleri ve genç yaprakları üzerinde bitkinin özsuyunu emerek beslenen 
pisillid, fitoplazmayı birkaç saat içinde almakta ve en az 3 hafta süreyle vücudunda muhafaza 
ederek bulaştırma yeteneğini korumaktadır. Genç ağaçlarda (1-3 yaşında) belirti, pisillid 
inokulasyonunun gerçekleştiği yılda veya bir sonraki yılda görülmektedir. Yaşlı ağaçlarda ise 
inkubasyon süresi daha uzun olmaktadır. Beslenme sırasında pisillid fitoplazmayı bahçe 
içindeki diğer ağaçlara veya yakındaki bahçelerde bulunan ağaçlara bulaştırmakta ve böylece 
hastalığın taşınma ve yayılmasında etkin bir rol oynamaktadır. Ergin pisillidler genelde armut 
üzerinde kışlamakta, ancak bazen bahçe dışına göç edip orada da kışlayabilmektedir. 
Ülkemizde, hastalığın görüldüğü yerlerde, etmen C. pyri vektörü ile taşınmaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık etmeni, bitkide geriye doğru ölüme neden olmaktadır. Anacın duyarlılığına ve alınan 
kültürel önlemlere, özellikle de pisillid mücadelesine bağlı olarak hastalık ani veya yavaş 
geriye doğru ölüm olmak üzere iki farklı şekilde görülebilmektedir.  
Ani geriye doğru ölüm durumunda, vejetasyon dönemi boyunca tomurcuk bölgesindeki floem 
dokusu kökleri besleyemeyecek kadar çok zarar gördüğünde meyve oluşumu durmakta, hızla 
yapraklar solmakta ve meyveler pörsümektedir. Bu durumu takiben ağaçlar genelde birkaç 
hafta içinde ölmektedir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Hastalığın “ani ölüm’’ belirtileri 
(http://www.eppo.org/QUARANTINE/bacteria/Pear_
decline/PHYPPY_images.htm) 

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

Şekil 3. Yavaş geriye doğru ölümde görülen yapraklarda 
erken kızarma  

http://www.eppo.org/ QUARANTINE/bacteria/Pear_decline/PHYPPY_images.htm 

Hastalık önemli ürün, kalite kayıplarına ve bitki ölümlerine yol açmaktadır. 
Ülkemizde ilk olarak Marmara Bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen Deveci armut çeşidinde 
saptanmıştır. 

3. KONUKÇULARI 
Etmenin konukçuları armut, ayva ve diğer Pyrus türleridir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
- Hastalıktan ari sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır. 
- Etmenin vektörü olan armut pisillidleri ile mücadele edilmelidir. 
- Hastalığın görüldüğü bahçelerdeki hasta bitkiler yakılarak imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. 
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ARMUT KARALEKESİ 

Venturia pirina Aderh. 

 
 

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

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

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

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

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

3. KONUKÇULARI 
Bu hastalığın tek konukçusu armuttur. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

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

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında, (Dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce 
yapılır) 
2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde, 
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 
4. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan fungisitlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ARMUT VE ELMADA MEMELİ PAS 

Armut memelipası (Gymnosporangium fuscum D.C.) 

Elma memelipası (Gymnosporangium confusum Plowr.) 

 
 

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

 
Şekil 1. Ardıç ağacının sürgünlerinde 
telial tümörler. 

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

Şekil 3. Memeli pasın elma yaprağının üst 
yüzünde oluşan piknitleri (S. Kaymak). 

 

 

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

 
 

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

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

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

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Armut bahçelerinde: 

1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce, 
2. ilaçlama: Çiçekler beyaz rozet devresinde, 
3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının %80-90’ı döküldüğü zaman, 

Genellikle 3 ilaçlama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, 
ilacın etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer ilaçlamalara devam edilebilir. 
Elma bahçelerinde: 

1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra (Kırmızı rozet dönemi başlangıcında), 
2. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce, 
3. İlaçlama: 2. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada yüksek basınçlı motorlu pülverizatör kullanılmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ASMA GÖVDE ÇUKURLAŞMA VİRÜSLERİ 

Rugose Wood Complex 

 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Asmalarda görülen gövde çukurlaşma hastalığı (Rugose Wood Complex)’na 5 farklı virüs 
neden olmaktadır. Ülkemizde bu virüslerden: Grapevine virus A saptanmıştır. 
Etmenler, asmanın bütün aksamında bulunur. Bu hastalık, indikatörlerinde oluşturdukları 
belirtilere göre dört farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Rupestris gövde çukurlaşması 
(Rupestris stem pitting), Mantarımsı kabuk (Corky bark), Kober gövde çukurlaşması (Kober 
stem grooving) ve LN 33 gövde çukurlaşması (LN 33 stem grooving)’dır. Hastalık, asmanın 
tüm kültür ve yabani formlarında (Vitis spp.) aşıyla taşınmaktadır. Etmenlerin bazıları 
unlubitlerle de [Planococcus ficus (Signoret) ve Pseudococcus longispinus (Targioni)] 
taşınmaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Bu hastalık asmanın odunsu kısmındaki belirtiler ile karakterize edilir. 
Bulaşık asmalarda göze çarpan ilk belirti, bitkilerde gelişme durgunluğu, baharda gözlerde 
geç uyanma, sürgünlerde zayıf gelişmedir. 
Aşı yerinde anaç ve kalem uyuşmazlığına benzer şişkinlikler meydana gelmektedir. Kalem 
anaca göre daha geniş çaptadır. Aşı noktasındaki kabuk soyulduğunda odun yüzeyinde 
görülen oluklaşmalar düzgün olmayıp, girintili çıkıntılıdır. Bu durum hastalığın en tipik 
belirtisidir. Bu belirtiler genellikle kabuk soyulmadan fark edilememekle birlikte, alışkın bir 
göz kabuktaki oluşumları kolaylıkla ayırt edebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda ise, konukçuya 
bağlı olarak bu oluklar çok daha yoğun ve derindir. Anaç ve kalem kombinasyonu arasındaki 
ilişkiye bağlı olarak, odunsu dokulardaki belirtilerin şiddeti değişebilir. 
Virüs, hastalandırdığı asmalarda gözle görülebilir bir bodurluğa neden olur. Bulaşık asmaların 
yaprakları daha ufak olup, meyve verimi az ve salkımları ufaktır. 
Vitis vinifera ve Amerikan anaçlarının çoğu bu hastalığa karşı hassas olup, bazı asma çeşitleri 
belirti göstermezler. 

3. KONUKÇULARI 
Asmanın tüm kültür ve yabani formları (Vitis spp.) hastalığın konukçularıdır. 

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

Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV) 

 
 

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

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın asmalardaki etkisi çeşitlere göre değişmektedir. Amerikan asma türleri ve bunların 
melezleri bu virüse karşı herhangi bir dayanıklılık göstermezler. Bütün Vitis vinifera çeşitleri 
bu hastalığa karşı duyarlıdır. 
Yaprak belirtileri ilkbaharda erken dönemde gelişir ve vejetasyon boyunca devam eder, ancak 
yüksek sıcaklıklarda belirtiler maskelenir. 
Asmalarda kısa boğum dejenerasyonu GFLV’nin biyolojik olarak birbirinden farklı üç farklı 
izolatının neden olduğu üç tip belirti ile tanımlanır: Yelpaze yaprak (bulaşık soysuzlaşma-
fanleaf), sarılık ve damar bantlaşması. 
GFLV ile enfekteli asmalar zayıf gelişir. Yapraklarda çeşitli şekil bozuklukları görülür; 
yaprak asimetrisi bozulur, yaprak ayası çukurlaşır ve kırışır, yaprakta diş sayısı artar (Şekil 1, 
2). Bazen yaprak deformasyonu ile birlikte sarı benekler de görülebilir. Bu tip belirtilere 
GFLV’nin dışında diğer bazı nepovirus’lerin de yol açtığı bildirilmektedir. 
Sarılık izolatlarının neden olduğu sarı mozaik, asmalarda ilkbaharda erken dönemde gelişir ve 
asmanın bütün vejetatif organlarını (yapraklar, taze sürgün uçları, sülükler ve salkım 
taslakları) etkiler. Yapraklarda birkaç sarı benek, halka ve çizgiden oluşan belirtiler 
görülebildiği gibi, damar aralarında çeşitli büyüklüklerde beneklerden başlayarak yaprağın 
tümüyle sararmasına kadar değişen belirtiler görülür (Şekil 3). 

 
Şekil 1. GFLV’nin neden 
olduğu yapraktaki asimetrik 
yapı belirtisi (A. Kaya). 

 
Şekil 2. GFLV’nin neden 
olduğu yaprak damarlarında 
bantlaşma ve renk açılma 
belirtileri (A. Kaya). 

 
Şekil 3. GFLV’nin neden 
olduğu yapraklardaki 
sararma belirtileri (S. Önder). 

Sürgünler anormal dallanır; çift boğum, farklı uzunluklarda veya aşırı derecede kısa boğum 
araları, yassılaşma ve zigzag gelişmeler görülür (Şekil 4,5,6). Salkım sayısı azalır ve 
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salkımlar küçülür, meyve tutumunda azalma, irili ufaklı tane tutumu ve düzensiz olgunlaşma 
görülür. 

 
Şekil 4. GFLV’nin sürgünlerde 
neden olduğu yassılaşma belirtisi 
(A. Kaya). 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

3. KONUKÇULARI 
GFLV’nin konukçusu bütün V. vinifera ve Amerikan asma türleri ile bunların melezleridir. 
Virüsün asma dışında odunsu konukçusu bilinmemektedir. 
4. MÜCADELESİ 

- Virüsten ari sertifikalı üretim materyali kullanılmalıdır. 
- Hastalıklı asmalardan üretim materyali (aşı gözü, kalem ve çelik) alınmamalıdır. 
- GFLV, vektörü olan nematodlarla (Xiphinema index, X.italiae) taşındığı için, yeni bağlar, 
bu nematodlarla bulaşık olmayan topraklarda kurulmalıdır. 
- Bu hastalıkla bulaşık eski bağlar söküldükten sonra, aynı yerde yeni bağ tesis etmek için, 
nematod vektörlerden temizlenmesi amacıyla, en az 3 yıl süreyle tahıl gibi konukçusu 
olmayan bitkiler yetiştirilmelidir. 
- Vektörleri ile ilgili alınacak tedbirler “Kamalı nematodlar Xiphinema spp. Zirai Mücadele 
Teknik Talimatı” doğrultusunda yapılmalıdır. 
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ASMA YAPRAK KIVRILMA VİRÜSLERİ 

Grapevine leafroll-associated closteroviruses (GLRaVs) 

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

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Bu hastalık bağlarda yelpaze yaprak virüs hastalığından sonra en fazla ekonomik öneme sahip 
virüs hastalığıdır. Bağlarda görülen en tehlikeli virüs hastalıklarından biri olup, dünyada bağ 
yetiştirilen bütün ülkelerde yaygın olarak bulunur. 
Hastalığın belirtileri, büyüme mevsiminin sonuna doğru görülebilmektedir. İklim koşullarına 
bağlı olarak haziran veya temmuz başlarından itibaren kırmızı üzüm çeşitlerinin yaşlı 
yapraklarında kırmızımsı lekeler gelişir. Bu lekeler genişler ve birleşir, yaz sonunda veya 
sonbaharda kırmızımsı ve sarımsı renk, yaprak ayasının tamamını kapladığı halde, ana 
damarlar yeşil olarak kalır. Kırmızı ve beyaz üzüm çeşitlerinin her ikisinde de yaprak ayası 
kalınlaşır, kırılganlaşır ve aşağı doğru kıvrılır (Şekil 1,2). Bu belirtiler mevsim sonunda 
sürgün ucuna doğru yayılır Hastalık çoğu durumlarda, kırmızı üzüm çeşitlerinde haziran-
temmuzdan sonbahara kadar arazideki belirtiler incelenerek tanılanabilir. 
Sultani çekirdeksiz ve parmak gibi beyaz üzüm çeşitlerinde ise, yapraklarda beyaz-sarı renk 
değişimlerine ve yaprak kenarlarından aşağı doğru kıvrılmalara rastlanır (Şekil 4,5). 
Enfekteli asmalarda meyve salkımları çok kısadır. Üzümler geç ve düzensiz olgunlaşır. 
Sağlıklı asmaların meyveleri olgun renklerini aldığı halde, hastalıklı asmaların meyveleri 
yeşil ve beyazımsı kalır (Şekil 3). 
Hastalıklı asmalarda genel bodurluk ve gelişme durgunluğu hemen göze çarpar. Hastalık 
Amerikan asma anaçlarında belirti oluşturmamasına rağmen gelişmeleri zayıflatır. 

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

 
Şekil 2. GLRaV’nin 
kırmızı üzüm çeşitlerinin 
yapraklarında oluşturduğu 
şiddetli kıvrılma belirtisi 
(S. Önder). 

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

 
Şekil 5. GLRaV’nin beyaz üzüm çeşitlerinin 
yapraklarında oluşturduğu aşağı doğru 
kıvrılma belirtisi (B. Akbaş). 

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

3. KONUKÇULARI 
Bütün asma çeşitleri ve asma anaçları hastalığın konukçusudur. 

4. MÜCADELESİ 
- Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır. 
- Hastalıklı asmalardan üretim materyali (aşı gözü, kalem ve çelik) alınmamalıdır. 
- Hastalıklı anaç ve asmalar derhal sökülmelidir. 
- Vektörü olan unlubitlere karşı mücadele edilmelidir (Bkz. Bağda Unlubit Zirai Mücadele 
Teknik Talimatı) 
- Hastalığa karşı tolerant çeşitler kullanılmalıdır. 
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ATEŞ YANIKLIĞI 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

 
 

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

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın isminden de anlaşıldığı gibi en tipik belirtisi, enfekteli bitki aksamının ateşten 
yanmış bir görünüm almasıdır. Bu görünüm elma ve ayvada kızılımsı kahverengi (Şekil 1,2), 
armutta ise siyaha yakın koyu kahverengidir (Şekil 3). Nemli havalarda enfekteli kısımlarda 
krem rengi sütümsü bir akıntı oluşur ve bu akıntı kuruduğunda elmada amber rengi, armutta 
ise kahverengi bir renge dönüşür. Bu akıntı hastalık etmeninin en karakteristik işaretidir. 
İlk belirtiler genellikle tek bir çiçek veya tüm çiçek demetinde görülür. Başlangıçta enfekteli 
kısımlar suda haşlanmış gibi bir görünüm alır, solar, büzüşür ve kahverengileşir. Zamanla 
ateşte yanmış gibi siyahlaşır (Şekil 4). Enfeksiyon çiçek tablasına doğru ilerler ve çiçek 
tablası koyu yeşil renkte suda haşlanmış gibi bir görünüm alır. Ilık ve nemli havalarda çiçek 
sapı üzerinde damla şeklinde bakteriyel akıntı oluşur (Şekil 5). Çiçek enfeksiyonunu genç 
meyve enfeksiyonları takip eder. Genç meyveler kurur, buruşur ve genelde dökülmeden dalda 
asılı kalır (Şekil 6,7). Hastalık ilerledikçe tüm sürgün, ana dallar ve gövdeye kadar yayılabilir. 
Dip sürgünleri de dahil olmak üzere genç sürgünler hastalığa duyarlıdır. Enfekteli sürgünler 
ve yapraklarda renk değişikliği görülür. Armutlarda enfekteli sürgünler koyu kahve-siyah 
renk alır, elma ve ayvalarda ise açıktan koyuya kadar değişen kahverengidir. Taze sürgünler 
enfekte olduğunda siyahlaşır ve uç kısımları geriye doğru 180 derece kıvrılır. Bu belirti 
“Çobandeğneği” olarak adlandırılır (Şekil 8,9). Ilık ve nemli havalarda, çiçek sapında olduğu 
gibi, sürgün üzerinde de damla şeklinde bakteriyel akıntı oluşur (Şekil 10,11). 
İlerleyen dönemde meyve enfeksiyonları, daha çok yazın dolu yağışından sonra meydana 
gelen yaralardan bakterinin giriş yapmasıyla oluşabilir. Armut meyvelerinde enfekteli kısım 
önce koyu yeşil veya su emmiş görünümü alır, daha sonra kahverengileşir veya siyahlaşır. 
Elma meyvelerinde ise enfekteli alanı çevreleyen sınır dokularında zamansız kızarma görülür. 
Meyve üzerinde damla şeklinde bakteriyel akıntı oluşabilir. Enfekteli meyveler renk 
değiştirir, buruşur ve mumyalaşarak dalda asılı kalır (Şekil 12). 

T 
A 

G 
E 

M



Meyve Hastalıkları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 
   

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 25 

Dal ve gövdelerdeki enfekteli kısımlarda dokular içeriye doğru çöker ve başlangıçta 
kırmızımsı-kahverengi bir hal alır. Kabukta küçük yarıkların oluşması ve koşullar uygun 
olduğunda bu kısımlardan bakteriyel akıntıların çıkması enfeksiyonun ilk işaretidir (Şekil 
13,14,15). Hastalıklı kısımlarda kabuk bir bıçakla kaldırıldığında kabuk dokusunun 
kahverengileştiği ve bu kahverengileşmenin sağlam doku içine doğru ilerlediği görülür (Şekil 
16). 
Hastalığın bir diğer belirtisi kök boğazı ve kök yanıklığı şeklinde görülür. Kök boğazında 
enfekteli alan koyu, su emmiş görünümlü ve morumsu bir renk alır. Enfekteli alanın kenarları 
önceleri belirsiz veya kabarık olur, daha sonraları oluşan çatlak veya yarıklarla kenar kısımları 
belirginleşir. Kabuk kaldırıldığında enfekteli alandaki iç dokularda kızıl-kahverengi çizgiler 
görülebilir. Kök boğazı yanıklığı, hastalığın diğer belirtilerini taşımayan ağaçlarda da 
görülebilir ve bu nedenle diğer kök ve kök boğazı hastalıkları ile karışabilir. 

 
 

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

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

  
Şekil 3. Enfekteli armut ağacında siyahımsı 
koyu kahve renk değişikliği (N. Üstün). 

Şekil 4. Solmuş ve renk değiştirmiş enfekteli 
armut çiçek demeti (N. Tunalı) . T 
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Şekil 5. Elma çiçeğinin sapında sütümsü 

bakteriyel akıntı (A. Karahan). 
Şekil 6. Elmada mumyalaşmış meyve 

(N. Üstün). 

  
Şekil 7. Armutta mumyalaşmış meyve 

(S. Kaymak). 
Şekil 8. Armutta “Çobandeğneği” belirtisi  

(N. Üstün). 

 
 

Şekil 9. Ayva sürgününde “Çobandeğneği” 
belirtisi (S. Kaymak). 

Şekil 10. Ayva sürgününde sütümsü 
bakteriyel akıntı (N. Üstün). 
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Şekil 11. Armut sürgününde bakteriyel akıntı 
(N. Üstün). 

Şekil 12. Renk değiştirmiş, mumyalaşmış, 
bakteriyel akıntı oluşmuş armut meyvesi  
(S. Kaymak). 

  
Şekil 13. Armut sürgününde çökük, renk 
değiştirmiş kanser belirtisi. 

Şekil 14. Armut dalında çökük, renk 
değiştirmiş kanser belirtisi (N. Üstün). 

  
Şekil 15. Elma gövdesinde kanser ve 
bakteriyel akıntı (N. Üstün). 

Şekil 16. Gövdede kabuk altında renk 
değişikliği (N. Üstün). 

Ateş yanıklığı hastalığı tüm dünyada karantinaya tabi olup, yumuşak çekirdekli meyve 
ağaçlarının en tahripkâr hastalığıdır. Sadece o yılın ürününü etkilemekle kalmayıp, ağaçlarda 
sürgün, ana dal ve gövdeyi hastalandırarak gelecek yıllardaki ürüne de etki edip ağacı 
kurutabilir. 
Ülkemizde Orta Anadolu Bölgesi’nde 1985 yılında saptanmış olup, günümüzde ülkemizin 
hemen her bölgesine yayılmış durumdadır. 
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3. KONUKÇULARI 
E. amylovora Rosaceae familyasından Malus ve Pyrus cinslerinin yanı sıra 37 cinsi ve 129 
türü enfekte eder. Özellikle armut, elma ve ayvalarda çok zararlıdır. Ayrıca yenidünya ve 
muşmula ağaçlarında da ciddi enfeksiyonlar oluşturur. Ahlât da (Pyrus elaeagnifolia) 
konukçusudur. Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları dışında dağ muşmulası (Cotoneaster 
spp.), ateş dikeni (Pyracantha spp.), Diaspyros spp., ak diken (Crataegus spp.), üvez (Sorbus 
spp.) ve Photinia davidiana gibi bazı süs ve orman florası konukçuları arasındadır. 
4. MÜCADELESİ 
Ateş yanıklığı hastalığına karşı etkin bir mücadele için başlıca üç önemli esas üzerinde 
durulmalıdır. Bu önlemlerin birlikte uygulanması gerekir. 

a) Bahçede inokulumu en aza indirgemek. 
b).Yetiştiricilik tekniklerinden yararlanarak konukçudaki duyarlılığı asgari seviyeye 
indirmek. 
c) Doğru zamanda kimyasal uygulaması yaparak enfeksiyonun yayılmasını ve oluşmasını 
önlemek. 

4.1. Kültürel Önlemler 
- Sertifikalı fidan kullanılmalıdır. 
- Hastalıkla bulaşık alanlardaki konukçu bitkilerden çelik, aşı gözü, aşı kalemi, gibi üretim 

materyali alınmamalıdır. 
- Yeni kurulacak fidanlıklar, hastalıkla bulaşık olduğu bilinen elma, armut ve ayva 

bahçelerinin yakınlarında tesis edilmemelidir.  
- Özellikle hastalıkla bulaşık illerde bulunan resmi ve özel fidanlık ve anaçlıklar sürekli 

denetlenerek hastalık saptandığı takdirde yakılarak imha edilmelidir. 
- Fidanlıklarda bulunan üretim materyallerinde yara açılmamasına özen gösterilmeli, 

fidanlar üzerinde bulunan çiçekler enfeksiyon riskini minimuma düşürebilmek için 
uzaklaştırılmalı ve hastalığın yayılmasında etkili olan vektör böcekler ile fidanlıklarda 
düzenli olarak mücadele edilmelidir. 

- Büyük dallar kesildiğinde budama yerlerine %10’luk Sodyum hipoklorit sürülmeli ve aşı 
macunu ile kapatılmalıdır. Budamada kullanılan bıçak, testere, makas vs. %3 lük lizol 
eriyiği veya %10’luk sodyum hipoklorit çözeltisine daldırılarak dezenfekte edilmelidir. 

- Enfekteli bahçelerde hastalık temizliği amacıyla yapılan budamalar yaz aylarında kuru 
havalarda yapılmalı, büyük dalların budamasında hastalık etmeninin aktif olmadığı kış 
ayları tercih edilmeli, budama yerlerine %10’luk sodyum hipoklorit sürülmeli ve aşı 
macunu ile kapatılmalıdır. 

- Vejetasyon döneminde ağaçlar devamlı kontrol altında tutulmalı, hastalıklı çiçek demeti, 
sürgün ve dallar enfeksiyon noktasının en az 30-40 cm altından kesilip çıkarılmalı ve 
hemen bahçeden uzaklaştırılarak yakılmalıdır. Bu işlemlerde kullanılan aletler, her 
seferinde daha önce belirtilen dezenfektanlardan birine batırılarak budama işlemleri 
sürdürülmelidir. 

- Bahçede dengeli gübreleme yapılmalı, aşırı vejetatif gelişmeyi sağlayan gübrelemelerden 
kaçınılmalı, ayrıca bahçe toprağının pH’sı 5.5-6.5 seviyelerinde tutulmalıdır. 

- Yağmurlama sulama uygulanmamalı, damla sulama tercih edilmelidir. 
- Farklı dönemlerde çiçek açmaları nedeniyle hastalık için uygun olan koşullarla çiçek 

döneminde karşılaşma şansları yüksek olan ve hastalığın yayılmasında önemli olan ateş 
dikeni, dağ muşmulası, akdiken, üvez, süs bitkisi olarak yetiştirilen elma, armut ve ayva 
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bitkileri ile yabani konukçusu olan ahlat bitkileri sürekli kontrol edilmeli, mümkünse 
bahçe kenarlarından veya içinden sökülerek uzaklaştırılmalıdır. 

- Birçok böcek türü, etmenin vektörü olması nedeniyle, zararlılarla (özellikle Cacopsylla 
pyricola, C. pyri, Lygus lineolaris) mutlaka mücadele edilmelidir. Ayrıca hastalıkla 
bulaşık alanlarda hastalığın yayılmasında arılar rol oynadığı için, arı kovanları bahçede 
bulundurulmamalıdır. 

- Hastalığa karşı dayanıklı çeşit ve anaçlar seçilmelidir. Ülkemizde genelde yaygın olan 
armut çeşitleri hastalığa karşı duyarlıdır. Elmalardan en çok duyarlı olanlar klon anaçları 
M9, M26, M27 ve Mark isimli anaçlardır. M7, Novole ve Robusta 5 isimli elma anaçları 
ise en dayanıklı elma anaçlarıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Ateş yanıklığı hastalığına karşı kimyasal mücadele konukçunun 2 farklı gelişme döneminde 
uygulanmalıdır. 
a) Durgun dönem uygulaması: 
Budamadan sonra, gözlerin kabardığı, ancak yeşil uçların tam olarak çıkmadığı dönem içinde 
%1.5’luk Bordo bulamacı uygulanmalıdır. 
b) Çiçek dönemi uygulamaları: 
Tahmin-uyarı modellerinin (Maryblyt Version 4.3 veya BIS 95) uygulandığı yörelerde 
çiçek dönemi uygulamaları: Kullanılan modele göre enfeksiyon riski uyarısı yapıldığında en 
geç 24 saat içinde ruhsatlı preparatlardan biri ile ilaçlama yapılmalıdır. Çiçeklenme dönemi 
içinde ikinci bir uyarı yapıldığı takdirde ilaçlama tekrarlanmalıdır. Aksi takdirde ilaçlamalara 
son verilmelidir.  
Ayrıca kültürel önlemlerde bahsedildiği gibi, bahçe devamlı kontrol altında tutulmalı, şiddetli 
sürgün ve dal enfeksiyonları görüldüğünde hastalıklı kısımlar 30-40 cm aşağıdan kesilip 
çıkarılmalı ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 
Tahmin-uyarı modeli uygulanmayan yörelerde çiçek dönemi uygulamaları: Çiçeklenme 
başlangıcından (beyaz rozet) itibaren ılık (günlük ortalama sıcaklık 15°C ve üzeri), yağmurlu 
ve nemli koşullar devam ediyorsa, 5’er gün ara ile ilaçlama yapılmalıdır. Çiçek petal 
yapraklarının dökülmesiyle birlikte çiçek enfeksiyon riski ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle 
çiçeklenme sonrası ilaçlama yapılmamalıdır. Ancak, çiçeklenme dönemi veya çiçeklenme 
sonrası aktif sürgün gelişiminin devam ettiği dönemde don, dolu, kum fırtınası gibi ağaçta 
yaralanmaya neden olan iklim olayları gerçekleşirse 18 saat içinde ilaçlama yapılmalıdır. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 
4.2.3 Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada yüksek basınçlı motorlu pülverizatör kullanılmalıdır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Vejetasyon döneminde yapılan bakır uygulamaları bazı elma ve armut çeşitlerinin 
meyvelerinde ciddi oranda paslanmaya neden olduğundan, ağaçlar üzerinde ıslaklığın olduğu 
saatlerde ve hava neminin yüksek olduğu koşullarda ilaçlama yapmaktan kaçınılmalı veya 
bakır içermeyen preparatlar tercih edilmelidir. 
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AVOKADODA PHYTOPHTHORA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Phytophthora cinnamomi Rands 

 

 

TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Phytophthora cinnamomi, fungus bezeri bir organizma olup, orman ağaçlarında odunsu süs 
bitkilerinde ve avokado başta olmak üzere bazı meyve ağaçlarında çok yıkıcı bir etkiye 
sahiptir. Phytophthora cinnamomi'nin neden olduğu kök çürüklüğü, tüm dünyada avokadonun 
en yaygın ve tahripkâr hastalığı olarak kabul edilmektedir.  
Phytophthora cinnamomi heterotallik bir türdür. Etmen papillasız, genellikle ovoid, bazen 
obpyriform veya elipsoit sporangium üretir (Şekil 1a). Optimum gelişme sıcaklığı 24–
28°C’dir. Toprak nemliyse, hastalıklı veya ölü küçük köklerde canlılığını sürdürür. 
Phytophthora cinnamomi bolca klamidospor (Şekil 1b) oluşturur ve bu klamidosporlar, 
termitlerin ve kuşların bağırsak yollarından geçerek yayılabilir. Etmen toprak ve su 
hareketleriyle de kolayca yayılabilir. 

 
Şekil 1. Phytophthora cinnamomi'nin sporangium (a) ve klamidosporları (b). (Fotoğraf: Dr. İlker 
KURBETLİ) 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın ilk belirtileri yeşil aksamda görülür. Yapraklar normalden küçük, açık yeşil, 
genellikle solmuş durumdadır ve kolayca dökülürler (Şekil 2a). Sürgünler uçtan geriye doğru 
kurur ve sonuçta ölmekte olan dallara sahip olan ağaçlar çıplak kalır (Şekil 2b). Ağaç 
ölümleri, toprak özelliklerine, kültürel uygulamalara ve çevresel koşullara bağlı olarak birkaç 
aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Hastalığın ileri dönemlerinde ağaçların saçak kökleri 
bulunmayabilir, bulunsa bile genellikle çürümüş ve siyahlaşmış olup, kolayca koparlar.  
Hastalık gelişimi, pH'ı 6.5 olan ıslak topraklarda ve yaklaşık 24°C sıcaklıkta optimumdur. 
Etmen, nemli topraklarda araç-gereç, alet-ekipman ve ayakkabılarla kolayca yayılabilir. 
Ayrıca yüzey sulama, yüzey altı drenajı veya akan yağmur suyu ile de sağlıklı bölgelere 
taşınır. 
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Şekil 2. Phytophthora kök çürüklüğüne yakalanmış ağaçlar; a) Sararma ve solma belirtileri; b) Yaprak 
dökülmeleri ve geriye doğru ölüm belirtileri. 
 

Etmen dünyanın birçok bölgesinde avokado üretimini etkilemiş, ABD, Avustralya, Güney 
Afrika, İspanya, İsrail ve Meksika'da üretimde başlıca sınırlayıcı faktör haline gelmiştir. 
Hastalık dünyada bölgeye bağlı olarak %5–90 arasında yaygınlığa sahiptir. Hastalık, ülkemiz 
avokado üretiminin yaklaşık %90’ının yapıldığı Antalya ili Alanya ve Gazipaşa ilçeleri ile 
Mersin ili Anamur ilçesinde yaygın olarak tespit edilmiştir. 

3. KONUKÇULARI 
Phytophthora cinnamomi çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Avokado dışında ananas, 
badem, ceviz, erik, kestane, kiraz, kivi ve şeftali gibi meyve ağaçları ile çam, meşe, okaliptüs 
ve tarçın ağacı başta olmak üzere birçok orman ağacı ve süs bitkileri konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel önlemler  
- Yeni bahçe kurulurken, kök çürüklüğüne elverişli olan zayıf drenajlı, tuzluluğu yüksek veya 
hastalık bulaşmış arazilerden kaçınılmalıdır. 
- Bahçeler kurulurken drenaj kanalları açılmalı ya da sırta dikim yapılmalıdır. 
- Yaşlı bahçelerde aşırı nem birikmemesi için toprak dikkatlice işlenmelidir. 
- Özellikle yeni bahçeler kurulurken sertifikalı, hastalıktan ari fidanlar kullanılmalıdır. 
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- Tohumlar 48–50°C’deki suya 30 dakika batırılıp daha sonra hızlı bir şekilde soğutma 
işleminden geçirilerek hastalıktan arındırılan üretim materyali ile fidanlıklar kurulmalıdır. 
- Fidanlıklarda hastalık etmeninin bulaşmasını ve yayılmasını önlemek için, pastörize toprak 
karışımı, derin kuyulardan veya dezenfekte edilmiş yüzey suyu gibi temiz sulama suyu 
kullanılmalıdır. 
- Kök çürüklüğüne daha toleranslı anaçlar (Dusa, Latas, Uzi ve Zentmyer gibi) tercih 
edilmelidir. 
- Phytophthora kök çürüklüğüne maksimum dirençli anaç elde etmek için klonal yöntem 
kullanılarak üretim yapan fidanlıkların anaçları tercih edilmelidir. 
- Hastalıklı bir alan sağlıklı bir korudan geçiyorsa yüzey akışını yönlendirmek için su 
geçirmez tahliye kanalları kullanılmalıdır. 
- Toprak yüzeyi ıslakken bulaşık bahçelerde çalışılmamalıdır. 
- Bahçelerde, toprak ile bulaşık olmayan temiz ekipman kullanılmalıdır. 
- Toprak işlemesi sırasında kök ve kökboğazının yaralanmamasına dikkat edilmelidir. 
- Hasat ve diğer faaliyetlere bahçenin sağlıklı alanlarından başlanmalı, patojen hareketini en 
aza indirmek için en son hastalıklı bölgelerde çalışılmalıdır. 
- Toprak solarizasyonu uygulanmalıdır. 
- Phytophthora kök çürüklüğü bahçenin yalnızca bir bölgesinde meydana gelmişse ve 
yüzeysel akış veya drenaj suyunda yokuş aşağı yayılamayacaksa, insanların ve etkinliklerin 
hastalığı korunan alanlara yaymasını önlemek için fiziksel bir bariyer kurulmalı ve uyarı 
işaretleri asılmalıdır. 
- Toprak nemi izleme cihazları kurularak sulama sıklığı ve miktarı programlanmalıdır, 
- Yüksek miktarda tuz, bor, klor veya sodyum içeren su ile sulama yapılmamalıdır. 
- Meyve bahçesi kurulurken toprağa odun cipsi veya alçı uygulanmalı, periyodik olarak ek 
uygulamalar yapılmalıdır. 

a) Her hasta ağacın taç izdüşümü ile gövdesi arasına, örneğin orta büyüklükteki bir 
ağacın altına, Phytophthora sporlarının oluşumunu baskılayan kalsiyumu sağlamak için 
10-12 kg alçı uygulanmalıdır. 
b) Malçlama, malç içerisindeki kök gelişimini teşvik edip, P. cinnamomi'ye karşı faydalı 
mikroorganizmaların gelişimini arttırdığı ve tuzlu toprağın ve suyun olumsuz etkilerini 
azalttığı için her ağacın taç izdüşümü ile gövdesi arasına en az 10-15 cm kaba ahşap 
yonga malç uygulanmalıdır. Fakat malçlar ağaç gövdesinden birkaç cm uzakta 
tutulmalıdır.  

- Orta miktarda azot kök gelişimini teşvik ederek avokadonun hastalığı tolere etmesine 
yardımcı olur. Aşırı gübrelemeden kaçınılmalıdır, özellikle çok fazla miktarda hayvan 
gübresi, amonyak veya tuz içeren diğer ürünler kullanılmamalıdır.  
- Bulaşık toprağa birkaç yıl dayanıklı bitkiler dikmek, topraktaki inokulumu azaltır. 
Çerimoya, narenciye ve Trabzon hurması gibi bitkiler P. cinnamomi'ye oldukça dayanıklıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  
İlaçlama, koruyucu olarak dikimle birlikte yapılabilir. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ise 
toprak, yaprak veya gövde uygulamaları şeklinde yapılır. 

4.2.1. İlaçlama Zamanı  
Toprak uygulamaları (tedavi edici/koruyucu): 
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1. İlaçlama : İlkbahar başlangıcında 
2. İlaçlama : Sonbaharda olmak üzere yılda 2 kez yapılır.  
Yeşil aksam uygulamalarına ise ilkbaharda başlanır. Uygulamalar vejetasyon süresince 
tekrarlanabilir. 
Eğer iletim demetlerinde hem aşağı hem yukarı hareket edebilen bir ürün kullanılacaksa, yeni 
kök gelişiminin başlamasından önce, yeni yaprakların sertleştiği ilkbahar sonu (mayıs) ve yaz 
sonu (ağustos) uygulanır. 

4.2.2. Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri ve Dozları  
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması”nda yayımlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılmalıdır.  

4.3.3. Kullanılacak Alet ve Makineler  
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe 
pülverizatörü kullanılmalıdır. İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama 
sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca pülverizatör, süzgeçli kova vb. ekipmanlar da 
kullanılabilir. Gövde uygulamaları ise uygun bir enjeksiyon aparatı yardımıyla yapılabilir. 

4.2.4. İlaçlama Tekniği  
Toprak üstü/Yeşil aksam uygulamalarında ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgârsız havada 
ilaçlama yapılmalıdır. Topraktan uygulamalar ise damla sulama yoluyla veya ağacın taç 
izdüşümüne gelecek şekilde yapılmalıdır. 
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AVRUPA SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE SARILIĞI FİTOPLAZMASI 

Candidatus Phytoplasma prunorum (Syn. European Stone Fruits Yellows Phytoplasma) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fitoplazmalar tek hücreli, hücre çeperi olmayan, konukçusu dışında yaşayamayan ve suni 
besiyerinde kültüre alınamayan prokaryotik etmenlerdir. Bitkilerin sadece floem iletim 
dokusunda bulunurlar. Enfekteli bitkiden başka bitkiye taşınmaları floem özsuyu ile beslenen 
vektör böcekler aracılığıyla gerçekleşir. 
Bu fitoplazmanın ana vektörü olan Cacopsylla pruni isimli psyllid ergin olarak kışı ibreli 
bitkiler (koniferler)’de geçirir. Kışın sonunda bu bitkilerden sert çekirdekli meyve türlerine 
geçiş yapar ve burada yumurta bırakır. Yeni nesil mayıs-temmuz ayları arasında sert 
çekirdeklilerde beslenir. Gelişimleri tamamlandığında erginler sert çekirdekli ağaçları terk 
eder. Erginler fitoplazmayı yaşamları boyunca taşıyabilir. Fitoplazma kışlayan erginlerde bir 
sonraki ilkbahara kadar canlılığını sürdürür. Bir sonraki yıl enfekteli erginler sert çekirdekli 
ağaçlara ulaştığında fitoplazmayı bitkiye nakleder. Taşınma, enfekteli vektör sert çekirdekli 
meyve ağaçlarında bulunduğu sürece devam eder. Vektörle taşındıktan 4-5 ay sonra belirtiler 
gözlenir. Fitoplazma, kış döneminde dormant Prunus cinsine ait bitkilerin gövdelerinde 
canlılığını sürdürebilir. Kara diken (Prunus. spinosa), kiraz eriği (Prunus cerasifera) gibi 
yabani Prunus türlerinde gerek fitoplazma, gerekse vektör yaşayabilir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın belirtileri bitki türüne, çeşide ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişir. Bazı 
konukçularda belirti gözlenmez, ancak bunlar enfeksiyon kaynağı olabilir. 
Kayısı ve Japon eriği hastalığa en duyarlı türlerdir. Bu bitki türlerindeki ilk belirtiler su ve 
besin maddesi eksikliğine benzemektedir. Ancak ilerleyen dönemde bitkide genel bir sarılık 
(Şekil 1), erken tomurcuklanma, çiçeklenme ve yapraklanma (Şekil 2,3) ile yapraklarda 
kıvrılma ve kaşıklaşmalara (Şekil 4) neden olur; ayrıca tek dal kurumaları ve floemde renk 
koyulaşması da görülür. 
Şeftalide enfekteli bitkilerin yaprakları erken kızarır (Şekil 5), şiddetli biçimde yukarıya 
doğru kıvrılır (Şekil 6), yaprak ana damarları kalınlaşır. Yapraklar genelde daha gevrek ve 
kırılgan olur. Sonbaharda yan gözlerden sürgünler gelişir. Bu sürgünlerden çıkan yapraklar 
küçük, cılız ve sarıdır. Bazen sonbaharda zamansız çiçeklenme ve erken yaprak dökümü 
görülür. Fitoplazma, kışın çiçek ve sürgün gözlerini etkileyerek ilerleyen vejetasyon 
döneminde meyve oluşmasını engeller ve yaprakların sararmasına neden olur. 
Hasta bitkiler, uyku döneminden erken çıkar ve bu durum don zararı olasılığını arttırır. 
Hastalık sadece birkaç sürgünde başlar ve ilerledikçe tüm ağacı etkiler. Enfekteli sürgünlerin 
boğum araları kısalır, yaprakları daha küçük ve şekilsizdir. Ayrıca erken yaprak dökümü ve 
sürgünlerde geriye doğru ölüm belirtileri gözlenebilir. Genelde hastalıktan etkilenen ağaçların 
dallarındaki meyve tutumu azalır, oluşan meyveler ise zayıf gelişir ve erkenden dökülür. 
Hastalık ilerledikçe vektörlerin de bulunması durumda şiddetli ve ilerleyen doku ölümleri, 
tüm bitkide gelişme geriliği ve bitki ölümleri görülür. 

 T 
A 

G 
E 

M



Meyve Hastalıkları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 
   

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 35 

  
Şekil 1. Kayısı ağaçlarında genel sarılık belirtisi 
(B. Altan). 

Şekil 2. Kayısı ağaçlarında erken 
yapraklanma belirtisi (B. Altan). 

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

Şekil 4. Kayısı ağaçlarında yapraklarda 
kaşıklaşma belirtisi (B. Altan). 

 

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

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

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

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

4.2. Kimyasal Mücadele 
Hastalığın kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.  
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AYVA VE ARMUTTA KAHVERENGİ LEKE 

Diplocarpon mespili (Sor.) Sutton (=Fabraea maculata Atk.) 

 
 

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

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık yaprak, meyve ve genç sürgünlerde görülür. Fungus, ayva ve muşmula yapraklarında 
ortası siyah, şişkin ve dairesel koyu kahverengi lekeler oluşturmaktadır. Bu lekelere yaprak 
saplarında da rastlanır. Oluşan lekeler çoğalarak erken yaprak dökümüne neden olur. 
Fungus genç sürgünlerde uzun, hafif içe çökük, kahverengi lekeler oluşturur. Lekeler 
çoğalınca genç sürgünleri kurutur. 
Meyvelerinde oluşan lekeler kahverengi, kenarları dişli olup, ortalarında siyah aservuluslar 
vardır (Şekil 1). Lekeler büyümekte olan meyvenin herhangi bir yerinde meydana gelir. Bu 
lekeler çoğaldıkça meyve deforme olur, çatlar ve meyvenin diğer mikroorganizmalarla 
enfekte olmasına olanak sağlar (Şekil 2). Meyve enfeksiyonları büyüme sezonu boyunca 
görülür. 
Fidanlıklarda yaprak dökümü ve sürgün enfeksiyonları önemlidir. Fidanlarda bodurlaşmaya 
neden olur. 
Yurdumuzda ayva yetiştirilen bölgelerde, özellikle Marmara Bölgesi’nde görülmektedir. 
Yazları sıcak ve rutubetli olan bölgelerde daha yaygındır. 
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Şekil 1. Kahverengi leke hastalığının armut 
meyvesindeki belirtileri 
(https://blogs.cornell.edu/acimoviclab/funga
l-diseases-symptoms-2/). 

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

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

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

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

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlk ilaçlama çiçek açmadan yapılmalı ve çiçek açtıktan sonra kullanılan preparatın etki süresi 
dikkate alınarak enfeksiyon riski sona erinceye kadar ilaçlamalar tekrarlanır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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AYVA MONİLYASI 

Sclerotinia linhartiana Prill. et Del. 

 
 

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

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

3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmenini tek konukçusu ayvadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
- Enfekteli yaprak, çiçek ve sürgünler budanmalı ve mumyalaşmış meyvelerle birlikte 
toplanarak imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
a) Askospor uçuşlarının saptandığı yerlerde: 
Askospor uçuş başlangıcını saptamak için, sonbaharda mumyalaşmış meyveler toplanır. 
Tabanı çıkartılmış ve üzerine tel kafes gerilmiş kasaların altına bu meyveler yerleştirilir. 
Şubat sonundan itibaren mumyalaşmış meyveler üzerinde apotesyum oluşumu gözlenir ve 
alınan kesitlerle, askuslar içindeki askosporların durumları mikroskopta incelenir. Askusların 
olgunlaşma döneminde sandık üzerine yerleştirilen vazelinli lam tuzaklarının mikroskopta 
incelenmesiyle askospor uçuş başlangıcı saptanır. 
1. ilaçlama: Askospor uçuşu başladığında,  
2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan preparatın etki süresine göre doğada askospor uçuşu sona 
erinceye kadar yapılmalıdır. 

b) Askospor uçuş başlangıcının saptanamadığı yerlerde: 
1. ilaçlama: Çiçeklerin %5’i açtığında, 
2. ilaçlama: Çiçeklerin %50’si açtığında, 
3. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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BADEM DAL KANSERİ 

Pseudomonas amygdali Psallidas and Panagopoulos 

 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

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

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

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

Ülkemizde Badem dal kanseri, özellikle Ege Bölgesinde görülebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI  
Hastalığın konukçusu sadece badem çeşitleridir.  

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
- Hastalıktan ari fidan kullanılmalıdır. 
- Aşı kalemlerinin ve aşı aletlerinin temiz olması gereklidir.  
- Hastalık ile bulaşık bahçelerde budama işlemi ağustos-eylül aylarında yapılmalıdır. Budama 
aletleri sık sık %3’lük lizol eriyiğine veya %10’luk sodyum hipokloride batırılmalıdır. 
Budama artıkları hemen yakılmalıdır. 

- Hastalık ile bulaşık bahçelerde hasat sırıkla değil elle yapılmalıdır.  

©Nursen ÜSTÜN ©Nursen ÜSTÜN 
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- Budama yerlerine %5’lik göztaşı eriyiği sürülmeli, göztaşı kuruduktan sonra da aşı macunu 
ile kapatılmalıdır.  

- Yeni bahçe tesis ederken hastalığa dayanıklı badem çeşitleri dikilmelidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 

1. ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %75 oranında döküldüğünde, 
2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcuklarının patladığı ve kırmızı uçların görüldüğü 

pembe dönemde yapılır.  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Ağaçlar, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava akımlı 
hidrolik bahçe pülverizatörü ile ilaçlanmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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BADEM ET LEKESİ 

Polystigma ochraceum (Wahlenb.) Sacc. 
 

 

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

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

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

3. KONUKÇULARI 
Etmenin konukçusu bademdir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel önlemler  
- Hastalığın yoğun görüldüğü yerlerde dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir. 
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- Ağaçlar, hava akımına izin verecek şekilde uygun aralıklarla dikilmeli ve taçlandırılmalıdır. 
- Sonbaharda yere dökülen yapraklar toplanarak imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele  
4.2.1. İlaçlama Zamanı  
1. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğünde, 
2. ve diğer ilaçlamalar: Hastalık koşullarının devam etmesi durumunda ve kullanılan ilacın etki 
süresi göz önünde bulundurularak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar devam edilir. 

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

4.3.3. Kullanılacak Alet ve Makineler  
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe 
pülverizatörü kullanılmalıdır.  

4.2.4. İlaçlama Tekniği  
İlaçlama, bitkinin tüm yüzeyinde iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. 
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BADEMDE PHOMOPSİS KANSERİ 

Phomopsis amygdali (Delacr.) Tuset & Portilla 

 

 

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Bademde Phomopsis Kanseri hastalığına Phomopsis amygdali fungal etmeni neden 
olmaktadır. Fungus kışı hastalıklı dokularda miselyum veya piknidyum şeklinde geçirir. 
Kanserli alanın yüzeyinde oluşan bu piknidlerden, yağışlı ve nemli havalarda beyaz ve 
yapışkan konidiosporlar çıkar. Etmenin alfa (α) (4.9-9.9 x 3.8 μ) ve beta (β) (15.3-23.1 x 1.1-
1.9 μ) formunda iki tip konidiosporu vardır. Bu formların her ikisi birlikte veya bazen sadece 
birisi görülebilir.  
Hastalık etmeninin sporları yağmur ve budama ekipmanları yardımıyla etrafa yayılır. Bu 
sporlar sonbaharda yaprak dökülme yerlerinden, gelişme sezonunda ise meyve ve yaprak 
gözleri, meyve kopma noktası gibi doğal açıklıklardan ya da yeni gelişmekte olan sürgünleri 
direkt olarak enfekte ederek bitkiye giriş yapar. Ayrıca budamadan kaynaklanan yara yerleri 
de etmenin enfeksiyon yaptığı diğer önemli bir noktadır. Konidiosporların çimlenmesi ve 
enfeksiyon yapabilmesi için yüksek nem ve 5-36oC (optimum 27-29oC) sıcaklık aralığı 
yeterlidir. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın ilk belirtileri ilkbaharda veya yaz başında görülebilir ve yaz mevsiminin sonlarına 
doğru daha belirgin bir hal alır. Yaprak, meyve, sürgün ve dalda belirti gösterebilir. 
Yapraktaki belirtiler 3-14 mm çapında düzensiz, kuru kahverengi noktalar şeklindedir. 
Sürgünlerde daha tipik belirtiler göstermektedir. Hastalık meyve ağaçları üzerinde yanık 
sürgünler şeklinde kendini gösterir. Enfekteli dal ve sürgünler başlangıçta solgunluk gösterir 
ve sürgünlerde eliptik uzun, kahverengi ve çökük lekeler ortaya çıkar (Şekil 1 a ve b). Bu 
lekeler zamanla sürgün ya da dalı sararak üst kısmın ölmesine ve yanıklık belirtilerinin 
oluşmasına neden olur. Etmenin salgıladığı toksin (fusicoccin) nedeniyle kanserli alanın 
yukarısındaki tüm bir dal ya da sürgün ölebilir. Phomopsis kanseri bu yönüyle diğer 
hastalıklardan ayrılabilir (Şekil 2). Bu durum ağaçta önemli verim kayıplarına neden 
olabilmektedir. Hastalık nemin yüksek olduğu badem üretim alanlarında yaygın olarak 
görülebilir. 

  
Şekil 1a ve b: Bademde Phomopsis kanserinin sürgünlerde belirtisi. 
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Şekil 2 Phomopsis kanserinin 
ağaç üzerinde genel görüntüsü. 

3.KONUKÇULARI 
Hastalığın konukçuları badem, şeftali ve kayısıdır. 

4.MÜCADELESİ 
4.1.Kültürel Önlemler 
- Hastalıklı dal ve sürgünler kesilerek imha edilmelidir. 
- Budama sırasında kullanılan alet ve ekipman %10’luk sodyum hipokloritle dezenfekte 
edilmelidir. 
- Budamada oluşacak yaralar aşı macunuyla kapatılmalıdır. 
- Hasta ağaçlardan aşı kalemi alınmamalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama Zamanı  

1. ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra yapılır. 
2. ve diğer ilaçlamalar: Erken ilkbaharda gözler kabarmadan önce başlanır ve kullanılan 
ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar 
devam edilir.  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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BAĞDA KARABACAK 

Cylindrocarpon spp. Campylocarpon spp., 

Cylindrocladiella spp. ve Ilyonectria spp. 

 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Karabacak hastalığına Cylindrocarpon, Campylocarpon, Cylindrocladiella ve Ilyonectria 
cinslerine ait Cylindrocarpon macrodidymum, Cylindrocarpon liriodendri, Cylindrocarpon 
pauceptatum, Campylocarpon fasiculare, Campylocarpon pseudofasciculare, 
Cylindrocladiella parva ve Cylindrocladiella peruviana fungal etmenler neden olmaktadır. 
Bu etmenlerden her biri tek başına hastalığa neden olabildikleri gibi bir arada da hastalığa 
neden olabilirler. Ülkemizde bu etmenlerden Campylocarpon fasciculare, Cylindrocarpon 
macrodidymum ve Ilyonectria liriodendri’nin varlığı bilinmektedir. 
Özellikle fidanlarda ve 2-10 yaşları arasındaki genç asmalarda görülmektedir. 
Hastalığa neden olan fungal etmenler toprak kökenlidir, hem patojenik hem de saprofitik 
özelliktedirler. Toprakta ve hastalıklı bitki artıklarında makrokonidi ve klamidospor olarak 
uzun süre canlılığını sürdürebilirler. Klamidospor nemli topraklarda daha yoğun 
bulunmaktadır ve bu nedenle aşırı sulama yapılan topraklarda canlı kalma oranları daha 
yüksektir. Etmenlerin en uygun gelişme sıcaklığı 20-25oC arasındadır. Etmenler için uygun 
koşullar oluştuğunda, özellikle toprakla temas noktalarında açılan yara yerlerinden sporlar 
giriş yaparak bitki dokusunda gelişimlerine devam eder. Hastalık bazen latent halde (belirti 
göstermeden) asmada ya da fidanlarda bulunabilmektedir. Sağlıklı gibi görünen fidan ya da 
asma dokularından hastalığı izole etmek mümkündür. İletim demetlerinin tıkanmasına neden 
olmaktadır. Fırsatçı bir patojendir, bitki dokusu içinde bulunmakta ve bitki strese (su stresi, 
sel, yüksek sıcaklıklar, yetersiz drenaj, genç asmalara aşırı yük bindirilmesi, yetersiz bitki 
besleme vb. gibi) girdiğinde hastalık belirtileri ortaya çıkmaktadır. 
Karabacak hastalığının yayılışında en önemli faktör üretim materyalleri ve topraktır. 

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

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

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

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

Karabacak hastalığı ülkemizde bağ yetiştiriciliği yapılan alanlarda görülebilmektedir.  

3. KONUKÇULARI 
Konukçuları arasında asma, çilek, süs bitkileri, kivi, birçok meyve ve orman ağaçları yer 
almaktadır.  
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Sertifikalı fidan kullanılmalıdır.  
- Hastalığa karşı dayanıklı anaç kullanılmalıdır. 
- Fidanlıklarda sağlıklı üretim materyali (anaç, çelik, kalem) kullanılmalıdır.  
- Hastalık ile bulaşık asmalardan aşı gözü, kalem ve çelik gibi üretim materyalleri 
alınmamalıdır.  
- Fidanlıklarda fidan topraklarının dezenfeksiyonu yapılmalıdır. 
- Fidanlıklarda aşılama gibi işlemlerde kullanılan aletler %10’luk sodyum hipoklorit ile 
dezenfekte edilmelidir.  
- Fidanlıklarda kullanılacak çelik, kalem gibi üretim materyallerine koruyucu uygulamalar 
yapılmalıdır. 
- Hastalık nedeniyle kuruyan asmalar ve hastalıklı asmalar sökülmeli ve imha edilmelidir. 
Bu alanlara yeniden dikim, toprağı en az 3 yıl dinlendirdikten sonra yapılmalıdır.  
- Budamada, çelik ve kalem gibi üretim materyallerinin alınması sırasında kullanılan alet 
ve ekipmanlar %10’luk sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilmelidir.  
- Geç dönemde budamalar yapılmalı ve budama yaraları mutlaka aşı macunu vb. 
malzemeler ile kapatılmalıdır.  
- Budama artıkları bahçeden uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 
- Fidanlıklarda ve genç bağlarda aşırı sulama yapılmamalıdır.  
- Salma sulama yapılmamalı, damlama sulama yapılmalıdır. 
- Fidanların ve genç asmaların strese girmesi önlenmelidir.  
- Yeni tesis edilen asmalarda ilk üç yıl asmada aşırı yük bırakılmamalıdır.  

4.2. Kimyasal Mücadele 
Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.  
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BAĞDA KAV 

Stereum hirsutum (Willd.) Pers., Phellinus igniarius (L.) Quél., Phellinus spp., 

Fomitiporia mediterranea M. Fisch., Fomitiporia spp. 

 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Kav hastalığına neden olan fungal etmenler Basidiomycota bölümünde yer almaktadır. Söz 
konusu hastalığa birden fazla etmen neden olur. Bu etmenlerden her biri tek başına hastalığa 
neden olabildikleri gibi bir arada da hastalığa neden olabilirler. Ülkemizde bu etmenlerden 
Stereum hirsutum, Phellinus igniarius ve Fomitiporia mediterranea’nın varlığı bilinmektedir. 
Özellikle yaşlı asmalarda sorun olan Kav Hastalığı “Black measles, Apoplexy, Esca, 
Folletage, White root, Esca proper, Vine decline, Sunstroke” gibi farklı isimlerle de 
anılmaktadır.  
Hastalığa neden olan fungal etmenler odun dokusunda misel olarak yıl boyunca canlılığını 
sürdürebilir. Etmenler için uygun koşullar oluştuğunda etmenler odun dokusunda 
gelişimlerine devam eder. Ancak etmenlerin odun dokusu içindeki miselyal gelişimleri 
yavaştır, bu nedenle bitkideki belirtileri çok geç ortaya çıkmaktadır. Etmenlerin en uygun 
gelişme sıcaklığı 20-30oC arasındadır. Yara paraziti olan bu etmenler bitkiye yara yerlerinden 
giriş yaparak odun dokusunda enine ve boyuna yayılabilirler. 
Hastalığa neden olan etmenler, hastalığın son aşamasında odun dokusu üzerinde nadiren de 
olsa basidiocarp oluşturabilir. Basidiosporlar ile hastalığın yayılımı oldukça düşük bir 
ihtimaldir. Etmenlerin yayılışında en büyük faktör budamada kullanılan alet ve ekipmanlardır. 
Bununla birlikte hastalıklı kök ve bitki artıklarını içeren toprak kümelerinin taşınması yoluyla 
da hastalık yayılabilir. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, asmanın odun dokusunda etmenlerin ürettikleri enzimlerinin lignini tahrip etmesi ve 
böylelikle iletim demetlerinin görevlerinin sekteye uğraması sonucunda yeşil aksamda 
solgunluk, gelişme geriliği ve hatta kuruma belirtileri ile ortaya çıkar. Belirtiler asmanın 
tamamında veya yalnızca bir kısmında görülebilir. 
Hastalığın iki belirti tipi vardır. Birincisinde hastalık kronik seyreder ve yapraklardaki 
belirtilerle kendisini belli eder. İkincisinde ise akut bir seyir vardır ve asma aniden ölür. Buna 
apoplexy (İnme) adı verilir. 
Yaprak ve tanelerdeki belirtilere etmenlerin ürettikleri toksinler neden olmaktadır. En yaygın 
ve tipik belirti yapraklarda görülür. Belirtiler çiçeklenmeden sonra, yaz aylarında veya 
sonbahar başlangıcında, önce yaşlı yapraklarda, sonra tüm yapraklarda görülebilir. 
Yapraklarda damar araları önce sararır, daha sonra kızıl kahverengi renge dönüşür. Damarlar 
nispeten yeşil kalır. Bu yapraklar kururlar ve vaktinden önce dökülürler (Şekil 1). 
Taneler üzerindeki belirtiler tane bağlama ile olgunlaşma arasındaki herhangi bir zamanda, 
tüm salkımda ya da dağınık olarak tanelerin yüzeyinde önce koyu mor noktalar şeklinde 
ortaya çıkar. Daha sonra bu lekeler birleşerek tüm taneyi kaplayabilir (Şekil 2). 
Kav hastalığının yaprak ve tanelerdeki belirtileri Petri hastalığının belirtileri ile benzerdir. 
Ancak odun dokusundaki belirtileri ile farklılığı ortaya çıkar.  
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Şekil 1. Kav hastalığının asma yaprağındaki 
belirtileri (D. Poyraz). 

Şekil 2. Kav hastalığının üzüm tanelerindeki 
belirtileri (D. Poyraz). 

Hastalıklı asmaların gövde ve kalın dallarının enine kesitinde, merkezin çevresinde açık renkli 
yumuşak dokulu hastalıklı kısmın, daha koyu renkli sert dokulu bir kuşakla çevrilmiş olduğu 
görülür. Yıldan yıla asmanın içi kavlar, kavlama içten dışa doğru olur (Şekil 3). 
Odun dokusu belirtilerini taşıyan bazı asmalarda çok sıcak yaz aylarında adeta yıldırım 
çarpmış gibi yaprakların birden bire solup kuruduğu, genç sürgünlerin bunu izlediği ve 
asmanın aniden öldüğü apoplexy (İnme) belirtisi görülebilir (Şekil 4). 

  
Şekil 3. Kav hastalığının asmanın odun 
dokusu kesitlerindeki belirtileri  
(D. Poyraz). 

Şekil 4. Kav hastalığı nedeniyle asmadaki ani kuruma 
belirtisi (D. Poyraz). 

Kav hastalığı ülkemizde bağ yetiştiriciliği yapılan Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu ve Marmara bölgelerindeki bağlarda özellikle yaşlı asmalarda görülmektedir. 
Asmanın ölümüne neden olduğu için ekonomik öneme sahiptir. 
3. KONUKÇULARI 
Konukçuları arasında asma, birçok meyve ve orman ağaçları yer almaktadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Fidanlıklarda sağlıklı üretim materyali (çelik, kalem) kullanılmalıdır. 

T 
A 

G 
E 

M



Meyve Hastalıkları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 
   

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 53 

- Hastalık ile bulaşık asmalardan aşı gözü, kalem ve çelik gibi üretim materyalleri 
alınmamalıdır. 
- Fidanlıklarda aşılama gibi işlemlerde kullanılan aletler %10’luk sodyum hipoklorit ile 
dezenfekte edilmelidir. 
- Sertifikalı fidan kullanılmalıdır. 
- Hastalık nedeniyle kuruyan asmalar sökülmeli ve imha edilmelidir. Bu alanlara yeniden 
dikim, toprağı en az 3 yıl dinlendirdikten sonra yapılmalıdır. 
- Kav hastalığının bulunduğu bağlarda, hastalığın sağlıklı asmalara bulaşmasını önlenmek 
için hastalıkla bulaşık olduğu şüphesi bulunan asmalar işaretlenerek en son budanmalı ve bir 
asmadan diğerine geçerken budama alet ve ekipmanları %10’luk sodyum hipoklorit ile 
dezenfekte edilmelidir. 
- Büyük budama yaraları aşı macunu ve benzeri maddelerle kapatılmalı ve budama artıkları 
imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. 
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BAĞDA KURŞUNİ KÜF 

Botrytis cinerea Pers. 

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

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

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

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

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Hastalıkla mücadelede kültürel önlemler çok önemli bir yer tutar. Hatta kimyasal mücadele 
kadar önemlidir. 

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

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde; 

1. ilaçlama: Tanelerin olgunluk başlangıcında, 
2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son 
ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir. 

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde; 
1. ilaçlama: Çiçeklenmeden hemen önce, 
2. ilaçlama: Kapalı salkım döneminde,  
3. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son 
ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir. 

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalar havanın çok sıcak olmadığı sabah erken saatlerde veya akşamüzeri yapılmalıdır. 
Asmanın iç tarafındaki yaprak ve salkımların ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Yaprakların 
özellikle alt yüzeylerinin ilaçla kaplanması sağlanmalıdır. 
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BAĞ KÜLLEMESİ 

Erysiphe necator (Schw.) Burr. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Küllemeye neden olan fungus obligat bir parazittir. Miselyumu bölmelidir. Çok bölmeli 
konidioforlar üzerinde zincir şeklinde dizilmiş, şeffaf, fıçı biçiminde konidiosporları vardır. 
En yaşlı konidiospor, zincirin en sonunda yer alır. Fungusun eşeysiz formu Oidium tuckeri 
Berk’dir. 
Kışı genel olarak tomurcuk pulları arasında ve çubuklarda miselyum halinde geçiren etmen 
tomurcuklar patladıktan sonra aktifleşir. Bazı ekolojilerde ise sonbaharda kleistotesyum da 
oluşturur (Şekil 1). Kleistotesyum 84-105 µm çapında, küresel yapıda, koyu kahverenginden, 
beyazımsı yeşile kadar değişen renktedir. Her bir kleistotesyum üzerinde uçları kanca 
şeklinde içeri kıvrık, 10-30 kadar tutunucuları vardır. İçinde 4-8 adet askospor bulunur. 
Hastalık etmeni, özelliği gereği sıcak ve kurak iklim koşullarında her yıl görülür. Optimum 
gelişme sıcaklığı 20-27°C’dir. Konidiosporların çimlenmesi 35°C’de durur ve 40°C’de 24 
saat içinde ölürler. Konidiyumlar 25°C’de yaklaşık 5 saat içinde çimlenirler ve inkübasyon 
süresi 7-14 gündür. Ancak 23-30ºC arasında bu süre 5-6 güne iner. 
Çimlenmede rol oynayan diğer faktör nemdir. Genellikle gündüzleri sıcak, akşam serin 
havalarda hastalık artışı görülür. Akşam saatlerinde nispeten nemli ve güneş ışığından 
korunmuş salkımlar üzerinde sporlanan fungus gündüz saatlerinde bu sporlarını 
(konidiyumlarını) doğaya salar. Akşam saatlerinde bu konidiyumlar çimlenme fırsatını 
bulurlar. Yağmur, konidiyumları yıkar veya miselyumu tahrip ederek hastalık gelişimini 
engeller. 
Genelde %40-100 orantılı nem konidiyumların çimlenmesi için yeterlidir. Nemin sporulasyon 
üzerine olan etkisi çimlenmeden daha önemli görülmektedir. Güneş ışığının az olduğu bulutlu 
günler hastalık gelişimini teşvik edicidir. Güneş ışığı altında yalnızca %16 oranında çimlenme 
görülürken, gölgeli ışık altında bu oran %47 olarak belirlenmiştir. Hastalık rüzgârla yayılır 
(Şekil 1). 

 
Şekil 1. Bağ küllemesi (Erysiphe necator)’nin hayat çemberi (Compendium of Grape Diseases, 1988). 
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Külleme hastalığı, omcanın tüm yeşil organlarında (yaprak, sap, sürgün, salkım) görülür. 
Yaprakların her iki yüzeyi de her yaşta enfeksiyona duyarlıdır. Konukçu dokusu üzerindeki 
miselyumlar, konidioforlar ve konidiosporlar grimsi beyaz tozlu veya pudramsı bir 
görünüştedir. Başlangıçta enfekteli yaprakların üst yüzeyinde yağ lekesine benzeyen klorotik 
renk açılması şeklinde parlak lekeler görülür. Bu lekeler genellikle zor fark edilir. Hastalıklı 
yapraklar kenardan içe doğru kıvrılır, yaşlandıkça kalınlaşır ve gevrekleşir (Şekil 2 a,b). 

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

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

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

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

a S. Albayrak b S. Albayrak 

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

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

3. KONUKÇULARI 
Konukçusu asmadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

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

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 

1. ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 
2. ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 
3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde 
olduğu dönemde, 
4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, 
tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır. 

a b 

c d 

N. Güngör Savaş   N. Güngör Savaş 

S. Albayrak Ü. Eser  
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4.2.2 Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (motorlu, otomatik, mekanik), motorlu bahçe pülverizatörü 
veya hidrolik bahçe pülverizatörü; toz kükürt için tozlayıcı kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Asmanın tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanmasına özen gösterilmelidir. 
Külleme ilaçlaması mildiyö ilaçlaması ile birlikte yapılacaksa, karışım tablosuna göre 
preparatlar karıştırılmalıdır. 

Toz kükürt uygulamalarında; 
- Kükürt uygulamaları akşam serinliğinde veya sabah çiğ kalktıktan sonra, rüzgârsız havada, 
omcaların her tarafını ince bir tabaka oluşturacak şekilde yapılmalıdır. 
- Topaklanma yapabilen toz kükürdün iyi dağılımı ve yakma yapmaması için (4 birim 
kükürt, 1 birim dolgu) sönmüş toz kireç veya kül dolgu maddesi olarak karıştırılmalıdır 
(Sadece %98’lik kükürtler için). 
- Kükürt uygulamalarının optimal sıcaklık aralığı 25–30°C’dir. Fungisitin 18°C altında 
etkisi azalabilmektedir, 30°C’nin üstündeki sıcaklıklarda ise fitotoksisite riski artar. 
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BAĞDA PETRİ 

Phaeomoniella chlamydospora Crous & W. Gams, 

Phaeoacremonium aleophilum W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai 

Phaeoacremonium scolyti L. Mostert, Summerb. & Crous, Phaeoacremonium spp. 

 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Petri hastalığına neden olan fungal etmenler Ascomycota bölümünde yer almaktadır. Söz 
konusu hastalığa birden fazla etmen neden olur. Bu etmenlerden her biri tek başına hastalığa 
neden olabildikleri gibi bir arada da hastalığa neden olabilirler. Ülkemizde bu etmenlerden 
Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum ve P. scolyti’nin varlığı 
bilinmektedir. 
Özellikle genç bağlarda kendisini gösteren Petri hastalığı “Young Esca, Young vine decline, 
Black goo disease, Slow dieback, Brown wood streaking” gibi farklı isimlerle de 
anılmaktadır. 
Hastalığa neden olan fungal etmenler odun dokusunda misel ve spor olarak yıl boyunca 
canlılığını sürdürebilir. Etmenler için uygun koşullar oluştuğunda etmenler odun dokusunda 
gelişimlerine devam eder. Etmenlerin en uygun gelişme sıcaklığı 20-30oC arasındadır. 
Petri hastalığının yayılışında en önemli faktör üretim materyalleridir. Hastalık aynı zamanda, 
etmenlerin sporları ile yayılır. Sporlar yağmur damlacıkları, rüzgar, böcekler ve kuşlar ile 
taşınarak budama yaralarından giriş yapabilir ve odun dokusunda enine ve boyuna 
yayılabilirler. Budamada ve aşılamada kullanılan aletler de yayılmada önemli rol 
almaktadırlar. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Petri hastalığının belirtileri gelişme geriliği ve geriye doğru ölüm şeklinde daha çok genç 
asmalarda kendini göstermekle birlikte asma fidanlarında da hastalık görülmektedir. 
Yaprak ve tanelerdeki belirtiler Kav hastalığındaki belirtilere benzemektedir. Petri 
hastalığının yaprak belirtileri asma fidanları ve genç asmalarda her zaman ortaya 
çıkmayabilir. Yapraklarda damar araları önce sararır, daha sonra kızıl kahverengi renge 
dönüşür. Damarlar nispeten yeşil kalır. Bu yapraklar kurur ve vaktinden önce dökülür (Şekil 
1). Tanedeki belirtiler salkımın tamamında ya da dağınık olarak tanenin yüzeyinde önce koyu 
mor noktalar şeklinde ortaya çıkar. Daha sonra bu lekeler birleşerek tüm taneyi kaplayabilir 
(Şekil 2). 
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Şekil 1. Petri hastalığının asma 
yaprağındaki belirtileri (D. Poyraz). 

Şekil 2. Petri hastalığının üzüm 
tanelerindeki belirtileri (D. Poyraz). 

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

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

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

Petri hastalığı ülkemizde bağ yetiştiriciliği yapılan Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgesindeki 
bağlarda görülebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Konukçuları arasında asma, birçok meyve ve orman ağaçları yer almaktadır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Fidanlıklarda sağlıklı üretim materyali (çelik, kalem) kullanılmalıdır.  
- Hastalık ile bulaşık asmalardan aşı gözü, kalem ve çelik gibi üretim materyalleri 
alınmamalıdır.  
- Fidanlıklarda aşılama gibi işlemlerde kullanılan aletler %10’luk sodyum hipoklorit ile 
dezenfekte edilmelidir. 
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- Sertifikalı fidan kullanılmalıdır. 
- Hastalık nedeniyle kuruyan asmalar sökülmeli ve imha edilmelidir. Bu alanlara yeniden 
dikim, toprağı en az 3 yıl dinlendirdikten sonra yapılmalıdır. 
- Petri hastalığının bulunduğu bağlarda, hastalığın sağlıklı asmalara bulaşmasını önlenmek 
için hastalıkla bulaşık olduğu şüphesi bulunan asmalar işaretlenerek en son budanmalı ve 
bir asmadan diğerine geçerken budama alet ve ekipmanları %10’luk sodyum hipoklorit ile 
dezenfekte edilmelidir. 
- Budamadan hemen sonra hastalık etmeninin girişini engelleyecek koruyucu uygulamalar 
yapılmalı, büyük budama yaraları aşı macunu ve benzeri maddelerle kapatılmalı ve 
budama artıkları imha edilmelidir. 

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

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

 
 

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

Şekil 2. Bois noir fitoplazmasının vektörü 
Hyalesthes obsoletus ergini 
(http://gallery.kunzweb.net/main.php?g2_vie
w=core.DownloadItem&g2_itemId=43314&
g2_serialNumber=3). 
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Asma sarılık tipi fitoplazmaların belirtilerini birbirinden gözle ayırt etmek zordur. Bu 
etmenler bitkilerin sürgünlerinde, yapraklarında, çiçek ve meyvelerinde belirti oluşturur. 
Belirtiler çeşide, iklim koşullarına ve bitkinin yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 
Enfekteli bitkilerin sürgünleri odunlaşamaz, zayıf, esnek (lastik gibi) ve aşağı doğru sarkık 
olur, sonradan bu sürgünler kırılganlaşır, kış döneminde ise odunlaşamayan sürgün ve dallar 
siyahlaşır ve ölür. Enfekteli sürgünlerin yapraklarında renk bozukluğu ve yaprak kenarlarında 
aşağı doğru kıvrılma görülür. Bu yaprakların ana damarları ve ayaları renkli üzüm çeşitlerinde 
kızarır (Şekil 3), beyaz üzüm çeşitlerinde ise sararır (Şekil 4). Erken vejetasyon döneminde 
enfekte olan asmalarda meyve tutumu azalır, çiçekler kuruyup düşer. Geç enfeksiyonlarda 
çiçek demetleri kahverengileşir ve büzüşür, çiçek sapları ise kurur. Bazı çeşitlerin meyveleri 
hafif bir dokunuşla dökülür. 
Asma sarılık tipi fitoplazmalar, Asmalarda sararmalara neden olan virüs hastalıkları, odun 
dokusu hastalıkları ve besin elementi dengesizlikleri belirtileri ile makroskobik olarak 
karışabilir. 

  

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

 

 
Şekil 4. Asma sarılık tipi 
fitoplazmaların beyaz üzüm 
çeşitlerinde oluşturduğu sararma 
belirtileri (A. Kaya). 
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3. KONUKÇULARI 
Sarılık tipi fitoplazmalardan FD’nin konukçuları asma (Vitis vinifera) ve yabani asmalardan 
V. riparia’dır. Ayrıca Clematis vitalba (yaban sarmaşığı), Alnus glutinosa (Adi kızılağaç) ve 
Ailanthus altissima (Kokar ağaç) bitkileri de konukçuları arasında yer alır. 
BN fitoplazmasının konukçuları arasında ise asmanın yanı sıra patates, domates, biber, tütün, 
havuç, pırasa, soğan ve ayçiçeği gibi bitkiler ile tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis), çit 
sarmaşığı (Calystegia sepium), köpek üzümü (Solanum nigrum), devetabanı (Tussilago 
farfara), ısırgan (Urtica dioica) gibi yabancı otlar da bulunmaktadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

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

4.2. Kimyasal Mücadele 
Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. 
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BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA 

Pseudomonas syringae pv. syringae (vanHall) Young et. al. 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young et al. 

 

 

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

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

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

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

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

c b a 

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

 
 

 
 

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

Ülkemizde P. s. pv. syringae, tüm bölgelerimizde; P. s. pv. morsprunorum ise özellikle 
Marmara ve Ege Bölgelerinde görülebilmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
P. s. pv. syringae geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Başta kiraz ve kayısı olmak üzere 
şeftali, erik gibi 80 kadar sert çekirdekli meyve türünde ve bunun yanında turunçgiller, armut, 
badem, ceviz, gül, leylak, zakkum, karakavak, dişbudak, meşe, söğüt gibi çeşitli bitkilerde ve 
pek çok otsu bitki türünde zarar yapmaktadır. 
P. s. pv. morsprunorum ise kiraz, erik ve bademde zarar oluşturmaktadır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Fidan üretiminde sağlıklı çöğür ve gözler kullanılmalıdır. 
- Bahçelerde don zararına karşı önlemler alınmalıdır.  
- Ağır enfekteli ağaçlar sökülüp yakılmalıdır. 
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- Ağaçlar üzerindeki kurumuş veya belirti bulunan dallar ve gövde üzerinde bulunan 
kanserler, sonbaharda ilaçlamadan önce, enfekteli kısmın 30-60 cm altından kesilerek 
yakılmalıdır. 
- Budamada kullanılan aletler her seferinde %10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu) 
daldırılarak dezenfekte edilmelidir. 
- Bahçede yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 

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

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Ağaçlar hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava akımlı 
hidrolik bahçe pülverizatörü ile ilaçlanmalıdır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağaçların her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIĞI 

Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Pierce) Vauterin et al. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Xanthomonas arboricola pv. juglandis, gram negatif, aerobik bir bakteridir. Bakterinin 
gelişebildiği optimum sıcaklık 28-32°C olup maksimum 37°C, minimum 5-7°C'dir. 
Etmen, kışı enfekteli uyur (dormant) gözlerde, sonbaharda yaprak dökümü sırasında enfekte 
olan yaprak izlerinde ve odun dokusunda geçirir. Bakteri yaprak yüzeyindeki stoma gibi 
doğal açıklıklardan yada bitki yüzeyinde oluşan yaralardan girerek enfeksiyonu gerçekleştirir. 
İlk enfeksiyonlar ilkbaharda bakterinin enfekteli dokularda çoğalarak, yeni oluşan erkek ve 
dişi çiçeklere geçmesiyle oluşur. İkincil enfeksiyonlar ise etmenin yağmur damlaları ile 
yapraklara ve meyvelere yayılmasıyla gerçekleşir. Genç sürgünler aktif olarak yeşil renkli ve 
sulu yapıda oldukları dönem boyunca etmen tarafından enfekte edilebilir. Yapraklarda 
hücreler arası boşlukta bulunan bakteri, nemli havalarda sızıntı halinde yaprak yüzeyine çıkar. 
Hastalık bu sızıntı içerisindeki bakterilerle yayılır. Kuru havalarda bakteriyel sızıntının 
kuruması ile hastalığın yayılması da durur. Etmen bitki dokusuna girdikten sonra 10-15 gün 
içerisinde hastalığın tipik belirtileri oluşur.  
Hastalık etmeni cevizde zararlı olan Chromaphis juglandicola (Ceviz küçük yaprak biti) ve 
Eriophyes erineus (Ceviz yaprak gal akarı) tarafından yayılabilir. 

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

 
Şekil 1. Hastalığın dişi çiçeklerde oluşturduğu 
yanıklık belirtisi 

 
Şekil 2. Hastalığının yaprakta oluşturduğu lekeler 

 
Şekil 3. Hastalığın sürgünlerde oluşturduğu 
belirtiler 

 
Şekil 4. Hastalığın meyvelerde oluşturduğu 
belirtiler 
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Şekil 5. Meyve içinde kahverengileşme ve çürümeler 

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

Microstroma juglandis(Berenger) Sacc. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Ceviz mildiyösü hastalığına Microstroma juglandis etmeni neden olmaktadır. Hastalık etmeni 
havai kökenli bir fungus olup, özellikle nemli ve yağışlı geçen ilkbahar aylarında ceviz 
alanlarında yaygın olarak görülmektedir. Fungusun hifleri genellikle yaprak damarları 
boyunca görülür ve yaprağın alt yüzünde beyaz renkte basidium kümeleri üretirler. 
Basidiosporlar oval, renksiz, tek hücreli olup basidium’un üzerindeki sterigmanın ucunda 
oluşmaktadır. Enfeksiyon için 25°C sıcaklık ve %75-80 nisbi nem en iyi koşullardır. 
Dökülen yapraklarda bulunan inokulum ilkbaharda yeni enfeksiyonlara neden olur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık belirtileri yaprakların üst yüzeyinde açık sarıdan parlak sarıya kadar değişen, yaprak 
damarları arasında sınırlanmış, kısmen köşeli lekeler şeklinde görülür (Şekil 1). Bu 
yaprakların alt yüzeyinde lekelerin bulunduğu alanlarda beyaz fungal örtü gözlenir (Şekil 
2,3). Yaprak üzerindeki lekeler ilerleyen zamanda kahverengileşir ve hasta yapraklar 
dökülebilirler. 

  
Şekil 1.Yaprağın üst yüzeyinde oluşan 
sarımsı köşeli lekeler (S. Toker Demiray) 

Şekil 2. Yaprağın alt yüzeyinde oluşan beyaz 
fungal örtü (S. Toker Demiray) 

 

  
Şekil 3. Etmeninin çoğalma ve yayılma 
yapıları (S. Toker Demiray) 

Şekil 4. Yaşlandıkça renkleri koyulaşan 
lekeler (S. Toker Demiray) 

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

  
Şekil 5. Meyvenin yeşil kabuğunda görülen 
küçük, yuvarlak, çökme belirtileri (S. Toker 
Demiray) 

Şekil 6. Hastalıktan dolayı normal şeklini 
kaybetmiş ve düzleşmiş meyveler (S. Toker 
Demiray) 

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

4. MÜCADELESİ  
4.1. Kültürel Önlemler  

- Hastalıktan ari fidan kullanılmalıdır. 
- Yeni kurulacak bahçelerde iyi bir hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde sıra üzeri ve sıra 
arası mesafeler verilmelidir. 
- Enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı veya 
gömülmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele  
Ülkemizde bu hastalığa karşı ruhsatlı Bitki Koruma Ürünü bulunmamaktadır. 
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CYTOSPORA KANSERİ 

Cytospora spp. 

 
 
1.TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Cytospora spp. orman ve meyve ağaçlarında zarara neden olan bir hastalık etmenidir. Meyve 
ağaçlarında farklı Cytospora türleri tespit edilmiştir. Badem ağaçlarında C. ambiens (Pers.) 
Sacc. (eşeyli formu Valsa ambiens (Pers.) Fr. elma ağaçlarında C. cincta, C. schulzeri, C. 
leucostoma, ceviz ağaçlarında C. juglandina Sacc. ve kayısı ağaçlarında cytospora kanserine 
neden olan tür Leucostoma cincta (Pers and Fr.) Höhn. (eşeysiz formu C. cincta Sacc.)’dır. 
Farklı türleri olmasına rağmen hastalık etmeni tüm konukçularda aynı belirtileri 
göstermektedir. Etmen bir yara parazitidir. Fungus primer enfeksiyondan yaklaşık 4–5 hafta 
sonra enfeksiyon noktası etrafındaki ölü dokuda piknitlerini oluşturmaya başlar. Bunlar 
olgunlaşınca üst epidermisi yırtar ve özellikle yağıştan sonraki nemli havalarda kırmızı-
turuncu renkte iplikçikler şeklinde konidiospor kitlesi çıkar (Şekil 1). Konidiospor şeffaf, 
bölmesiz ve hafif kıvrıktır. Konidiospor çıkışı bütün yıl devam etmekle birlikte daha çok 
ilkbahar ve sonbaharda olmaktadır. Hastalık etmeni hastalıklı dal ve kanserlerde spor veya 
miselyum olarak bütün yıl bulunabilir. Hastalık etmeni kış aylarının daha sert ve soğuk 
geçtiği ve/veya mart nisan aylarının mevsim normalleri dışında (ilkbahar geç donları, aşırı 
yağış vb.) seyrettiği sezonlarda daha çok zarar oluşturur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık belirtileri gövde, ana dal ve yan dallarda kanser, daha ince dallarda ise kuruma ve 
geriye doğru ölüm şeklinde ortaya çıkar. Enfekteli kısımda kabuk kahverengileşir ve çöker. 
Yara etrafında kallus dokusu ve zamk akıntısı görülür (Şekil 1). 

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

İlkbahardaki bulaşmalar sonucunda daha kısa fakat daha çökük kanserler oluşur ve bunların 
birçoğu aynı vejetasyon döneminde iyileşerek kapanabilir. Ancak sonbahar ve kış aylarında 
oluşanlar, yavaş fakat daha fazla yayılarak dalların kurumasına neden olur. Hastalık ilkbahar 
ve yaz aylarında, dalın veya gövdenin çevresini tamamen sararsa, enfeksiyon noktasının 
üstünde kalan kısım aniden solar ve kurur. Kanserli kısım uzunlamasına kesilirse iletim 
demetlerinde aşağıya ve yukarıya doğru kahverengi bantlar görülür. 
Hastalık etmeni ilkbahar ve sonbaharda yapılan budama yaraları, kış donları sırasında oluşan 
kabuk çatlakları ve sonbaharda dökülen yaprak izleri ve meyve saplarında oluşan yaralardan 
giriş yapar. Kuru dallarda oluşan konidio sporlar yağmur, böcek, budama aletleri ile yayılarak 
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yeni enfeksiyonlara neden olur. Enfeksiyonlar, meyve veren dalların kurumasına neden olarak 
önemli ürün kayıplarına yol açar.  

3.KONUKÇULARI 
Hastalık etmeni badem, kayısı, ceviz, elma, armut, şeftali, nektarin, erik, kiraz, dişbudak, 
akdiken, iğde ve söğüt gibi 70’den fazla konukçuya sahiptir. 

4.MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel önlemler  
- Dal kesimleri, dal almalar ve kanserli dokuların temizlenmesi hasattan sonra yaz aylarında 
yapılmalıdır. 
- Hastalıklı dallar sağlıklı dokuyu da içerecek şekilde kesilmeli ve imha edilmelidir. Kesilen 
yüzeyler ise aşı macunu ve ardıç katranı gibi maddeler ile kapatılmalıdır. 
- Budamalara öncelikle sağlıklı ağaçlardan başlanmalıdır. Budama aletleri, bir ağaçtan 
diğerine geçerken %10’luk sodyum hipoklorit solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir. 
- Ağaçların gövdelerinin çatlamalarını engellemek amacıyla direk güneş ışığından korunmalı 
(su bazlı beyaz boya, kireç, bez örtü vb.) sulamanın periyodik olarak yapılmasına dikkat 
edilmelidir. 
- Diğer hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmalıdır. 
- Toprak işleme ve hasat sırasında ağaçlar yaralanmamalıdır. 
- Bahçenin tesis edildiği alan iyi drenajlı olmalıdır. 
- Hastalık görülen bahçelerde sezon sonu sulamadan kaçınılmalıdır. 
- Sulama sırasında ağaç gövdelerinin ıslatılmamasına dikkat edilmelidir.  
- Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.  

4.2. Kimyasal mücadele  
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ÇİÇEK MONİLYASI 

Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey 

(= Sclerotinia laxa) 
 

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

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık etmeni konukçusunun özellikle çiçek, çiçek sapı, sürgünlerinde belirti oluşturur. 
Meyvede de enfeksiyonlara neden olabilmektedir.  
Hastalığa yakalanmış çiçeklerin taç yaprakları, dişicik borusu ve erkek organları 
kahverengileşir ve bu renk değişimi daha sonra tüm çiçeğe yayılır. Nemli havalarda enfekte 
olmuş kısımlar üzerinde etmenin konidiospor kitleleri görülür. Hasta çiçekler kuruyarak zamk 
akıntısı ile birlikte dal üzerinde asılı kalır (Şekil 1 a,b,c). 

Çiçek sapından enfekte olan sürgünler esmerleşir, ince sürgünler tamamen kurur (Şekil 1 d), 
kalınlarında ise kanser yaraları oluşur. Kanser yaraları kapanmaz, ortası çökük, elips şeklinde 
ya da uzun yarıklar şeklinde kendini gösterir. Kanser yaralarının altındaki parankima dokusu 
erir ve kahverengine döner. Kuruyan kısımlardaki tomurcuk, çiçek, meyve ve yapraklar da 
ölürler ve dala asılı halde kalırlar. Yağmurlu ve nemli havalarda yara etrafında zamklanma 
görülür (Şekil 1 e,f). 
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Şekil 1. Kirazda çiçek monilyası hastalığının dişicik borusunda oluşturduğu kahverengileşme (a), 
çiçek sapındaki kahverengileşme (b), hastalıklı kısımlarda konidiospor oluşumu (c), ve bademde çiçek 
monilyası hastalığının çiçek belirtisi (d), bademde hastalıklı kısımlarda konidiospor oluşumu ve zamk 
akıntısı (e,f) .  

b 

c d 

e f 

A.UYSAL A.UYSAL 
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Meyve enfeksiyonları, genellikle meyve olgunlaşmasına yakın dönemde meydana gelir. İlk 
belirti, meyve kabuğunda oluşan kahverengi bir veya birkaç lekedir. Lekelerin etraflarında 
açık kahverengi bir halka bulunur. Çürüklük meyve etinin içine doğru gelişir, ancak leke 
çukurlaşmaz. Bu lekeler üzerinde 1-3 gün sonra konidiospor yastıkları oluşur ve 
konidiosporlar olgunlaşınca uçarlar. Konidiospor kümeleri yarım küre şeklinde olup, 
yeşilimsi-gri renklidir. Meyve üzerindeki miselyum kitlesi zamanla meyveyi buruşturur ve 
tamamen kurutur. Kuruyan meyveler mumyalaşır ve dalda asılı kalırlar (Şekil 2 a,b,c,d). 
Genel olarak hastalık yurdumuzun konukçularının yetiştirildiği bölgelerde görülmektedir. 

  

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

3. KONUKÇULARI 
Çiçek monilyasının konukçuları, kayısı, kiraz, vişne, erik, badem, şeftali, nektarin, armut, 
elma ve ayvadır. 
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4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Yağışın çok fazla olduğu yıllarda, hastalık şiddeti normalden daha yüksek olacağı için, 
ilaçlama programının başarısı beklenenden daha düşük olabilir. Bu riski en aza indirebilmek 
için kültürel önlemlere titizlikle uyulması gerekmektedir. Bu amaçla; 

- İlkbaharda hastalığın görüldüğü bahçelerde enfekteli yaprak, çiçek, sürgün ve dallar 
kesilerek imha edilmeli ve böylece enfeksiyon kaynakları ortadan kaldırılmalıdır. 
- Enfeksiyon öncesinde mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış meyve ve çiçekler ile yere 
dökülmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 

1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) 
2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ÇİLEKTE ANTRAKNOZ 

Colletotrichum fragariae A. N. Brooks, 

C. gloeosporioides (Penz.) Penz.& Sacc. in Penz, 

C. acutatum J. H. Simmonds 

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

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

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

Çilek bitkisinin çiçekleri ve meyveleri antraknoz hastalığına çok hassastırlar ve hastalık nemli 
ve sıcak hasat sezonunda çok hızlı gelişerek ürüne zarar verebilir. Çiçekler, çiçek 
tomurcukları ve çiçek sapları hastalığa hassas olmakla birlikte tamamen açmış çiçekler en 
hassas organlardır. Hastalık ilk çiçek gözlerinin çıkmasından itibaren görülebilir ve hastalığın 
bulaştığı çiçekler hızla kuruyup ölürler (Şekil 2a). Meyve çürüklüğüne ise yaygın olarak C. 
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acutatum neden olmaktadır. Meyve çürüklüğü özellikle malçlama yapılmış masuralarda 
yetiştirilen tek yıllık çileklerde görülmektedir. Hastalığa yakalanmış meyvelerde, olgunlaşma 
döneminde açık kahverengi, su emmiş gibi lekeler oluşur ve bu lekeler hızla sert, yuvarlak, 
koyu kahverengi-siyah lekelere dönüşür ve bu meyveler kuruyarak mumyalaşır. Yeşil 
meyvelerde hastalık başlangıçta sınırlı kalmış gibi görünmekle birlikte (Şekil 2b), meyve 
olgunlaşma döneminde hastalık normal seyrinde ilerler ve oluşan spor kitlesi gözle 
görülebilir. 

  
Şekil 2. Colletotrichum sp.’nin neden olduğu çiçek yanıklığı (a) ve yeşil meyvedeki 
belirtileri (b). (Compendium of Strawberry Diseases) 

Stolonlardaki hastalık belirtileri küçük, kırmızı, çizgi şeklinde başlar ve hızla koyu, güneş 
yanığı şeklinde kuru lekelere dönüşür (Şekil 3a,b). 

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

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

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

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

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

-Hastalık taşımayan sağlıklı fideler kullanılmalıdır. 
-Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. 
-Sırta dikim, malçlama (organik malç) ve damla sulama tercih edilmelidir. 
-Hastalıklı meyveler sık sık toplanarak imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanılmalı ve hasat dönemine kadar, 
kullanılan ilaçların etki süresi göz önünde bulundurularak devam edilmelidir.  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe 
pülverizatörü kullanılmalıdır. İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama 
sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca süzgeçli kova vb. ekipmanlar da kullanılabilir. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Toprak üstü uygulamalarında bitkilerin tümü ilaçlanacak şekilde rüzgârsız havada ilaçlama 
yapılmalıdır. Topraktan uygulamalar ise damla sulama yoluyla yapılabilir. 
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ÇİLEK, AHUDUDU VE BÖĞÜRTLENDE KURŞUNİ KÜF 

Botrytis cinerea Pers. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalığa neden olan fungusun eşeyli formu Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel’dir. 
Miselyum dallanmış, bölmeli ve renksizdir. Fungusun konidioforları oldukça kalın ve 1-5 mm 
uzunluktadır. Bunlar bitkinin çeşitli organları üzerinde yan yana ve çok sık oluşurlar. 
Konidioforların uç kısımları hariç diğer kısımları koyu renklidir. Konidiosporlar üzüm 
salkımı gibi konidioforlara bağlı olarak bulunurlar. Konidiospor çok açık kül renginde 
olmasına karşın, kitle halindeyken kurşuni renkte görünür. Konidiosporlar tek hücreli elipsoit 
veya yuvarlağımsı şekildedir. Bunlar bağlı oldukları konidioforlardan kolayca kopar ve 
dağılırlar. 
Fungusun meydana getirdiği sklerotlar sert, yassı ve siyah renklidir. Bu organlar daha çok 
meyve üzerinde fungusun meydana getirdiği fungal örtü arasında siyah noktacıklar halinde 
oluşmakta, bazen de yaprak sapı üzerinde görülmektedir. Ayrıca topraktaki hastalıklı bitki 
artıkları üzerinde de çok sayıda sklerot oluşabilmektedir. Uygun olmayan koşullara özgü olan 
bu organlar genellikle 5-7 mm iriliğinde olup, bazen 1-3 mm boyda olanlarına da 
rastlanmaktadır. Soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olan sklerotlar uygun koşulları bulduklarında 
çimlenerek miselyum oluşturmaktadır. Doğada, ilkbaharda gelişen bu miselyum üzerinde de 
konidiosporlar oluşur ve çevreye dağılan konidiosporlar konukçu bitkiyi enfekte ederek 
gelişme ve üremelerini sürdürürler. 
Konidiosporlar en yüksek oranda çimlenme gösterdiği sıcaklık 15-25°C’dir. Konidiosporlar 
ve sklerotlar çok düşük sıcaklık derecelerine dayanıklı olmakla beraber, 35°C’nin üzerinde 
çimlenme güçlerini yitirirler. 
Fungus miselyum ve sklerot halinde kışlamaktadır. Fungus, fakültatif bir parazit olup, 
hastalıklı bitki artıklarında saprofit olarak yaşar. Sklerotlardan ve miselyumdan oluşan 
konidiosporlar, primer inokulum kaynağıdır. 
Konidiosporlar rüzgar ve yağmurla yayılır. Açılmamış çiçekler genellikle enfekte olmazlar. 
Çiçekler açılır açılmaz, enfeksiyonlara duyarlı hale gelir. Fungus çiçek yanıklığı yapar. Zarar 
gören çiçek kahverengileşir ve ölür. Renk değişimi çiçek sapına kadar ilerleyebilir. Çiçek 
dönemindeki latent enfeksiyonlarda, meyve olgun-laştığında miselyum aktif hale geçer ve 
tipik meyve çürüklüğü semptomları gelişir. 
Kurşuni küf soğuk ve nemli koşulları sever. Hasat öncesi ve hasat sırasında yağ-mur ve 
yağmurlama sulama, hastalık gelişimini teşvik eder. Meyve ne kadar olgunlaşırsa tanelerin 
konidiosporlarla kaplanma ve çürüme şansı o kadar fazladır. Hasatın gecikmesi zarar oranını 
artırır. 
Rüzgâr hızı, sıcaklık, yağmur ve suyun yüzeyde kalma süresi, Kurşuni küfün performansını 
etkiler. Çünkü bunlar konidiosporların üremesini, yayılmasını, birikmesini ve çimlenmesini 
etkiler. Konidiosporlar geceleri soğuk periyotlarda dahi üremeye devam eder. Günün erken 
saatlerinden itibaren, sıcaklık yükselip, orantılı nem düştüğünde rüzgârla yayılır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık genellikle çiçek, yaprak, yaprak sapı ve meyvede görülmektedir. Çiçeğin tüm 
organları hastalığa yakalanabilmektedir. Çiçeklerin tam açmış olduğu dönemde bütün 
organları ile enfeksiyona uğrayan çiçekler, aniden solarak kurumakta ve “Çiçek Yanıklığı” 
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olarak bilinen durum meydana gelmektedir. Eğer hava koşulları yağışlı ve nemli giderse; 
enfeksiyon, çiçeklerden kısa çiçek sapına, buradan da ana çiçek sapına geçmektedir. Bazı 
hallerde ise çiçeğin birkaç taç ve çanak yaprağında hastalığın tipik, küçük kahverengi-siyah, 
kuru nekrotik lekeleri görülmekte, zamanla bu lekeler yaprakların her tarafını kaplamaktadır. 
Enfekteli taç yaprakların büyük bir bölümü dökülmektedir. Çanak yaprakların oluşturduğu 
çiçeğin çanak kısmı bazen tümüyle enfekte olmakta ve üzerinde yoğun spor kitlesi 
oluşmaktadır. 
Böğürtlen ve ahudududa, açılmamış çiçekler genellikle etkilenmez. Fakat açıldıklarında çiçek 
yanıklığı olabilir ve özellikle geç ilkbahar donlarından sonra nemli koşullarda, fungus ölü 
çiçekler üzerinde bol spor üretebilir. 
Çilek bitkisinin yaprakları genellikle kurşuni küfe dayanıklıdır. Ancak bitkinin hava 
sirkülâsyonundan uzak alt kısımlarında bazen hastalığa yakalanmış koyu kahverengine 
dönmüş yaprakları görmek mümkündür. Enfeksiyon dipten yukarı doğru gelişir ve saplar 
koyu kahverengi bir renk alır. 
Meyve enfeksiyonları genellikle meyvenin toprak ya da organik materyale temas ettiği 
noktadan başlamaktadır. Bu temas noktasında önce açık kahverengi bir leke belirmektedir 
(Şekil 1a). Lekenin oluştuğu bu bölüm yumuşamakta, parmakla dokununca meyve etinden 
kolayca ayrılmaktadır. Daha sonra bu leke gelişerek tüm meyveyi kaplamaktadır (Şekil 1b). 
Eğer yeterli yağış ya da nem yoksa, bu meyveler kuruyarak sertleşmekte ve bitki üzerinde 
kuru çürüklüğe dönüşmüş olarak kalmaktadır (Şekil 1c). Ayrıca bir kısım meyvelerin sapa 
birleşme yerlerinde enfeksiyon görülmektedir. Bu tür enfeksiyonlar, hastalıklı çiçek 
organlarından kaynaklanmaktadır. 
Meyveler, tüm olgunlaşma evrelerinde hastalığa yakalanmakla birlikte, kurşuni küf en 
tahripkâr özelliğini kırmızı olum döneminde göstermektedir (Şekil 2a,b,3a). Yağış ve nem 
yeterli olursa, enfekteli meyveler üzerinde fungusun yoğun spor kitlesi görülür (Şekil 1b,2b, 
c; 3a). Bitki üzerindeki meyveler olgun-laştığında, çok az sayıda enfekteli meyvede zaman 
zaman ıslak bir çürüklük oluşur ve bu meyveler, sarımsı kahverengi veya altın rengini alır. Bu 
çürüklük devresi geçiş devresidir ve meyveler kısa sürede grimsi-kahverengi tozlu miselyum 
ve konidiospor kitlesiyle kaplı hale gelir ve hatta meyvenin tamamı etkilenebilir (Şekil 1b; 
2a,c). Çürüklük meyvenin herhangi bir yerinde gelişebilir, fakat meyve sapının yakınında 
daha yaygındır (Şekil 1a,2a). Fiziksel herhangi bir zarar, özellikle yağmurlu havalar, 
hastalığın şiddetini arttırır. Enfekteli taneler hasat edilmeden bırakılırsa mumyalaşır ve meyve 
sapına asılı kalır (Şekil 1c,2c). 

 
Şekil 1. Kurşuni küf’ün çilek meyvesinde meydana getirdiği ilk 
belirtiler (a), lekeli kısmın üstünde spor oluşumu (b) ve mumyalaşmış 
meyve (c). 
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Şekil 2. Kurşuni küf’ün çileğin kırmızı olum dönemindeki zararı (a) ve 
hastalığın ilerlemesi ile meyve üzerindeki spor miktarının giderek artması 
ve tamamen kaplanması (b, c). 

 

 
Şekil 3. Kurşuni küf’ün ahududu meyvelerinde (a) ve sürgünlerindeki (b) 
zarar şekli. 

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

3. KONUKÇULARI 
Polifag bir fungustur. Çilek, ahududu, böğürtlen, asma, incir, turunçgil meyveleri, soğan, 
biber, domates, marul, enginar, erik, fasulye ve başta sardunya, begonya, kaktüs ve yıldız 
çiçeği olmak üzere pek çok süs bitkisi konukçularıdır. 
 
 
 

a b c 
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4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Yeni plantasyonlar kurulurken, çukur ve su tutan yerlerde olmamasına özen 
gösterilmelidir.  
- Kurşuni küfe dayanıklı (yaprak ve çiçek sapları dik olarak gelişen, meyve dipleri dışbükey 
olan) çeşitler tercih edilmelidir. 
- Hastalıklı bitki artıkları üretim alanından uzaklaştırılmalıdır. 
- Aşırı vejetatif gelişmeyi teşvik eden gübrelemelerden kaçınılmalıdır. 
- Yabancı otlar temizlenmelidir. 
- Meyveler olgunlaştığında geç kalınmadan hasat edilmelidir. Hasat özellikle sabah 
saatlerinde yapılmalıdır. 
- Hasat sırasında meyvelerin yaralanmamasına dikkat edilmelidir. 
- Meyvelerin toplandığı kaplar derin olmamalıdır. 
- Böğürtlen ve ahudududa uygun bir budama ile, bitki içinde iyi bir hava sirkülasyonu, 
bitkinin daha iyi ışık alması, yağmur ve sulamadan sonra bitki yüzeyinin daha hızlı 
kuruması sağlanmalıdır. 
- Böğürtlen ve ahudududa ilk çıkan dip sürgünler budanarak, ikinci sürgünlerin daha 
kuvvetli olması sağlanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Çilekteki ilaçlama programı: 

1. ilaçlama: İlk çiçeklerin %10’u açtığı dönemde, 
2. ilaçlama: Çiçeklerin %50’sinin açtığı dönemde, 
3. ilaçlama: İlk yeşil meyvenin görüldüğü dönemde, 
4. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi ve son ilaçlama ile 

her bir hasat arasında geçmesi gereken süre dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan 
kalkıncaya kadar devam edilir. 

Böğürtlen ve ahudududa ilaçlama programı: 
1. ilaçlama: Çiçeklerin %5-10’u açınca, 
2. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır. 
3. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi ve son ilaçlama ile 
her bir hasat arasında geçmesi gereken süre dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan 
kalkıncaya kadar devam edilir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (motorlu, mekanik, otomatik) kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlar, bitkinin her tarafını kaplayacak, ilaçlanmamış kısım kalmayacak şekilde 
uygulanmalıdır. 
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ÇİLEKTE PHYTOPHTHORA KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt. 

 

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

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

  
Şekil 2. Hastalığın kökboğazındaki ilk 
belirtileri  
(Compendium of Strawberry Diseases) 
 

Şekil 3. Hastalığa bağlı gelişen 
bodurlaşma ve kökboğazında oluşan 
kahverengileşme 

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

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

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel önlemler 

- Hastalıksız, sağlıklı fideler kullanılmalıdır. 
- Hastalıkla bulaşık alanlara dikim yapılmamalıdır. 
- Sırta dikim, malçlama, damla sulama tercih edilmeli ve iyi bir toprak drenajı sağlanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
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İlaçlamalar, fidelerin masuralara şaşırtılması sırasında yapılmalı ve enfeksiyon riskinin 
olduğu dönemlerde, kullanılan ilaçların etki süreleri göz önünde bulundurularak ilaçlamalara 
devam edilmelidir. Fidelik ilaçlamaları da aynı şekilde yürütülmelidir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe 
pülverizatörü kullanılmalıdır. İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama 
sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca süzgeçli kova vb. ekipmanlar da kullanılabilir. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Toprak üstü uygulamalarında bitkilerin tümü ilaçlanacak şekilde rüzgârsız havada ilaçlama 
yapılmalıdır. Dikim esnasında kullanılacak ilaçlar köklerin ilaçlı solüsyona daldırılması 
şeklinde, topraktan uygulamalar ise damla sulama yoluyla yapılabilir. 
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ELMADA ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (=Alternaria tenuis Ness.) 

 
 

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

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

 
 

Şekil 1. Alternarya meyve 
çürüklüğünün renk açılması belirtisi 
(A.Y. Gökçe). 

Şekil 2. Alternarya meyve çürüklüğünün 
kahverengiden siyaha renk değişikliği 
belirtisi (A. Y. Gökçe). 
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Şekil 3. Alternarya meyve 
çürüklüğünün meyve etinden çekirdek 
evine doğru ilerleme belirtisi  
(Ü. Tanıker). 

Şekil 4. Alternarya meyve 
çürüklüğünün kenarları belirgin 
çökük leke belirtisi (Ü. Tanıker). 

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

3. KONUKÇULARI 
Etmenin konukçuları elma ve armuttur. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Meyvelerin elle toplanmasında dikkatli olunmalı, toplama ve paketleme esnasında 
ezilmemelidir. Hasattan sonra bekletilmeden bir an önce depoya alınmalıdır. Hasat esnasında 
gerekli titizliğin gösterilmesi depolama ömrünü de uzatacaktır. Depolama atmosferi ve sıcaklığı 
uygun olmalı, meyvenin muhafazası optimum şartlarda olmalıdır. 
Toplama yapılacak olan kasa veya sepetin yüzeyi dezenfekte edilmeli veya meyve kasalara 
konmadan önce buhardan geçirilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” veri tabanında tavsiye edilen 
ruhsatlı ilacı bulunmamaktadır. 
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4.2.1. İlaçlama zamanı 
1. ilaçlama: Meyve tatlanma başlangıcında (yaklaşık 3/4 meyve büyüklüğü) 
2. ilaçlama: Kullanılan ilacın etki süresi bitiminde, ikinci ilaçlama yapılmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgarsız havada ilaçlama yapılmalıdır. 
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ELMA ÇOKLU SÜRGÜN FİTOPLAZMASI 

Candidatus Phytoplasma mali (Syn. Apple proliferation phytoplasma) 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeni, tek hücreli, hücre çeperi olmayan, konukçuları dışında yaşayamayan ve suni 
besi yerinde kültüre alınamayan fitoplazmadır. Prokaryotik bir organizma olan fitoplazma, 
konukçu bitkilerin sadece floem dokularında bulunur. Ayrıca floemden beslenen vektör 
böceklerinin bünyesinde bulunup çoğalabilir. 
Enfekteli vektör böcekler veya anaçlar ilkbaharda primer inokulum kaynağını oluşturur. 
Fitoplazmanın bitki içindeki dağılımı, floem demetlerinin aktivitesine bağlı olarak, mevsime 
göre değişim gösterir. Fitoplazma, kış aylarında ağacın köklerindeki floem dokularında 
canlılığını devam ettirir. Takip eden ilkbaharda ise hastalık etmeni köklerden tekrar ağacın 
toprak üstü kısımlarına taşınabilir ve floem dokusunu kolonize eder. 
Etmenin taşınması ve yayılması enfekteli çoğaltım materyali, doğal yollardan kök 
kaynaşması, vektör böcekler ve Cuscuta spp. gibi yabancı otlar ile gerçekleşir. Etmen polen 
ve tohumla taşınmaz. Cacopsylla picta (syn. C. costalis) ve C. melanoneura pisillidleri 
bilinen vektörleridir. C. picta taşınma ve yayılmada daha etkindir. Fitoplazma, bu vektörler 
tarafından persistent olarak taşınır. Enfekteli böceklerin dölleri fitoplazmayı nakledebilir. 
Vektör böceklerin erginleri kışlamak için ibreli ağaçlara göç eder, ilkbaharda yumurtalarını 
bırakmak için tekrar elma bahçeleri ve yakın çevresine gelir. Hastalık belirtilerinin ortaya 
çıkışı sıcaklığa bağlıdır. Genellikle hastalık belirtileri 21-24°C arasında görülür, 29-32°C 
derecede ise belirti çıkışı baskılanır. 
Ülkemizde C. picta’nın elma bahçelerinde varlığı belirlenmiştir ve Ca. Phytoplasma mali’nin 
potansiyel vektörü olarak değerlendirilmektedir. 

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

 

 

Şekil 1. Candidatus Phytoplasma 
mali ile enfekteli elma ağacının 
genel görüntüsü (Ş. Yavuz). 

Şekil 2. Candidatus Phytoplasma mali ile enfekteli 
elma sürgünlerinin uç kısmında yaprakların bir 
arada oluşması şeklinde görülen rozetleşme belirtisi 
(Ş. Yavuz). 

 

 

Şekil 3. Candidatus Phytoplasma 
mali ile enfekteli elma 
sürgününün ucundaki rozetleşme 
belirtisi (Ş. Yavuz). 

Şekil 4. Golden Delicious elma çeşidinde daralan 
yaprak ayası, sararma, uzamış ve genişlemiş 
yaprakçıklar (sağda), sağlıklı yaprak (solda) 
(http://photos.eppo.int/index.php/album/65-
phytoplasma-mali-apple-proliferation-phypma). 

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

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır. 
-Hastalığa dayanıklı veya tolerant ağaçlardan alınan aşı gözü, kalem ve çelikler 
kullanılmalıdır. 
- Bahçede dengeli bir gübreleme programı uygulanmalıdır. 
- Hastalığın görüldüğü bahçelerdeki enfekteli bitkiler imha edilmelidir. 
- Hastalık etmeninin potansiyel vektörü C. picta ve diğer pisillidler ile mücadele edilmelidir. 
- Küskütle mücadele edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. 
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ELMA KARALEKESİ 

Venturia inaequalis (Cke) Wint. 

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

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

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

Şekil 4. Elma karalekesinin sürgündeki 
belirtisi (S. Özben). 

 

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

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

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Primer enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş lekeli yapraklar sonbaharda toplanıp 
yakılmalı veya gömülmelidir. 
- Sıracalı dallar budanıp bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 
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- Ağaçlar, yapraklardaki nemin daha hızlı kuruyabilmesi için hava akımına izin verecek 
şekilde taçlandırılmalı ve uygun aralıklar ile dikilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
a) Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde 

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce 
yapılır), 
2. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı 
görüldüğünde), 
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 
4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu 
durumlarda, kullanılan preparatların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır. 

b) Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yörelerde 
Kimyasal mücadele programının uygulanabilmesi için tahmin uyarı istasyonundan alınan 
fenolojik, biyolojik ve meteorolojik veriler birlikte değerlendirilir ve uygun ilaçlama zamanı 
buna göre belirlenir. Bu amaçla pseudotesyum olgunlaşmasının, doğada askospor uçuşlarının, 
fenolojik gelişmenin ve enfeksiyon periyotlarının saptanması gereklidir. 
Perites olgunlaşmasının saptanması: Aralık-şubat aylarında tahmin uyarı istasyonunda, 
önceden toplanmış yoğun kara lekeli yapraklardan her gün alınarak, laboratuvarda vazelinli 
lam tuzakları yardımı ile askospor çıkışı belirlenir. İçine nemli kurutma kâğıdı konulan 
petrilerde bulunan lam tuzakları 4-6 saat sonra mikroskop altında incelenerek askospor 
çıkışının başlayıp başlamadığı saptanır. Mikroskopta incelemeye, ilk askospor görülünceye 
kadar devam edilir. İlk askosporun görülmesi doğada pseudotesyumların olgunlaştığının ve 
ilk yağışlarla birlikte askospor uçuşunun başlayacağının işareti olarak değerlendirilir. 
Doğada askospor uçuşlarının saptanması: Tahmin uyarı istasyonunda yoğun karalekeli 
yaprakların bulunduğu tel kafeslerin üzerine konulan vazelinli lam tuzakları ile askospor uçuş 
süresi belirlenir. Askospor uçuş süresinin izlenmesi çalışmalarına doğada askospor uçuşu 
sona erinceye kadar devam edilir. 
Fenolojinin izlenmesi: Hastalıkla mücadelede özellikle ilk ilaçlama zamanına karar vermek 
için ağaçların duyarlı fenolojik dönemde (farekulağı) olması gerektiğinden, fenolojik gelişim 
dönemleri izlenerek kaydedilir. 
Ülkemizde enfeksiyon periyotlarının belirlenmesinde elektronik tahmin uyarı sistemlerinin 
kullanılmı ile gün geçtikçe yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 
1. ilaçlama: Ağaçların duyarlı fenolojik dönemde (fare kulağı döneminden itibaren) olması, 
doğada askospor uçuşunun başlaması ve enfeksiyon periyodunun oluşması durumunda 
yapılır. 
2. ve diğer ilaçlamalar: Enfeksiyon periyodunun oluşması ve doğada askospor uçuşunun 
devam etmesi durumunda önceki ilaçlamalarda kullanılan preparatın etki süresi dikkate 
alınarak uygulanır. 
İlaçlamalara son vermede askospor uçuşunun sona ermesi, ağaçlardaki primer enfeksiyonların 
durumu ve enfeksiyon periyotları oluşumu esas alınır. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 
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Elma küllemesinin de sorun olduğu bahçelerde, her iki hastalığa da etkili olan bitki koruma 
ürünleri tercih edilmelidir. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava 
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ELMA VE ARMUTTA PSEUDOMONAS ÇİÇEK YANIKLIĞI 

Pseudomonas syringae pv. syringae (van Hall) Young et. al. 

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

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık etmeni çiçek yanıklığı, yaprak lekeleri, dallarda geriye doğru ölüm, dormant 
gözlerde ölüm ve kabukta çöküntü ve çatlamalara(kanser) sebep olur. Hastalığa elma ve 
armutta Pseudomonas çiçek yanıklılığı denmesinin sebebi ani gelişen yanıklığın genç göz ve 
çiçekleri öldürmesidir. 
Armutta etkilenen gözler ilkbaharda açılamaz, kurur ve ölür. Çiçeklenme sonrası belirtiler 
gelişen meyvenin kaliks kenarının siyahlaşması, demetteki yapraklar etkilenmeden çiçeklerin 
siyahlaşması veya çiçek ve yapraklarıyla birlikte demetlerin tamamen ölümü şeklindedir 
(Şekil 1). Çiçeklenme sonrası enfeksiyonlarda ayrıca meyve ve yapraklarda parlak siyah 
lekeler oluşur. 

 
Şekil 1. Armutta meyve dalcığında 
kahverengileşme ve ölüm belirtileri 

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

Bu hastalığın belirtileri Ateş Yanıklığı (E. amylovora) hastalığının belirtilerine çok benzer. 
Ancak Ateş Yanıklılığı hastalığına göre bazı farklılıklar Pseudomonas çiçek yanıklılığı 
hastalığını ayırt etmede yardımcı olur. Bu farklılıklar şunlardır: 

1) Enfeksiyonlar ve belirti oluşumu genelde daha erken dönemde olur, 
2) Enfeksiyonlar başlangıç noktasında kalarak nadiren meyve dalcığından aşağıya ilerler, 
genelde ağacın alt kısımlarında sınırlı kalır, buna karşın Ateş Yanıklığı hastalığında 
uygun koşullar oluştuğunda enfeksiyonlar hızla ilerleyerek ağacın tamamını sarar, 
3) Enfekteli dokuların üzerinde Ateş Yanıklığı hastalığı için tipik olan bakteriyel akıntı 
oluşmaz, 
4) Vejetasyonun ileri dönemlerinde genç sürgünlerin canlı ve nekrotik dokusu arasında 
keskin sınır bulunur,  
5) Yanıklık gösteren sürgünlerin dibinde dış kabuk soyulur, 
6) Ateş Yanıklılığı hastalığı için çok tipik olan “çoban değneği’’ şeklindeki sürgün ucu 
kıvrılmaları görülmez, 
7) Yaprak ve meyve enfeksiyonlarında kuru ve lokal lekeler oluşur, 
8) Hastalık çiçeklere daha çok zarar verir, dal ve gövde ölümleri ise nadiren gerçekleşir. 

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

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

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

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

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 

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

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağaçların her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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FINDIK DAL KANSERİ 

Nectria galligena Bres. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeninin miselyumu genellikle renksiz, silindirik ve bölmelidir. Peritesyumlar 
244,8-380  µm boyutlarında olup çoğunlukla yaraların kenarlarında, kavlamış ölü kabukların 
altında veya kabuk çatlaklarının içinde dağınık veya küme halinde bulunurlar. Parlak, canlı 
kırmızı renkli, küremsi veya armuda benzer şekildedirler. Altlarındaki kabuğa oldukça sıkı bir 
şekilde yapışmışlardır. Peritesyum içinde sayısız askus oluşmaktadır. Bunlar ince duvarlı, 
uzun, silindirik ve baş tarafları daha kalıncadır. Her bir askus içinde 8 adet iki hücreli ve 
renksiz, çoğunlukla elips şeklinde askospor bulunur. Yaralar üzerinde bazen peritesyum 
yerine, kirli sarı renkli sporodokiyumlar ve bunlar üzerinde de makro ve mikro konidiler 
oluşur. 
Fındıktaki enfeksiyon kapıları don, kar, dolu nedeniyle oluşan yaralar ile hasat vb. işlemler 
sırasında oluşan yara ve çatlaklardır. Fungus, enfekte ettiği dallarda yıllarca kalabilir ve 
yaşamasına devam eder. Fındıkta, patojenin hayat çemberinde en önemli rolü peritesyumlar 
oynamakta ve sporodokiyum oluşumu nadiren görülmektedir. Peritesyumlar Ekim ve Kasım 
aylarında olgunlaşırlar. Yüksek orantılı nem veya yağmur sayesinde peritesyumlardan boşalan 
askosporlar, yine rüzgâr ve yağmur sayesinde yayılırlar. Gerekli şartlar ilkbahar ve 
sonbaharda sağlandığından hastalığın bulaşması bu aylarda olur. Etmen yaralardan giriş 
yaptıktan 2–3 yıl sonra tipik kanserler oluşur. 

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

3. KONUKÇULARI 
Fındık, bazı sert ve yumuşak çekirdekli meyve ve orman ağaçları etmenin konukçuları 
arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Bahçelerde inokulum kaynağı olan bulaşık dallar budanmalı ve budama artıkları bahçeden 
uzaklaştırılarak yakılmalıdır. 
Yüksek kesimlerde dona karşı nispeten dayanıklı çeşitler yetiştirilmelidir. Hastalığa duyarlı 
olduğu bilinen çeşitlerin (Foşa ve Mincane gibi) dikiminden kaçınılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Etkili bir kimyasal mücadelesi olmamakla birlikte, erken ilkbaharda ve hasattan sonra 
sonbaharda budamanın arkasından %1’lik bordo bulamacı ile yapılacak ilaçlamalar, yara 
yerlerinden etmenin girişini engellemesi yönünden yararlı olabilir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama tüm bitki yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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FINDIKTA KÜLLEME 

Phyllactinia guttata (Wallr.: Fr.) Lev., Erysiphe corylacearum U. Braun & S. Takam. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fındıkta külleme hastalığına Phyllactinia guttata ve Erysiphe corylacearum neden 
olmaktadır. 
P. guttata’nın miselyumu genelde konukçu yapraklarının alt yüzeyinde, nadiren üst yüzeyinde 
görülür. Konidileri tek hücreli, çomak şeklinde veya bazen romboid (baklava dilimi 
şeklinde)’dir. Kleistotesiyumları yuvarlak ve yayvan olup, 3-15 adet tutunucu kol içerir. 
Tutunucu kolların taban kısmında ayırt edici şekilde bir şişkinlik vardır (Şekil 1a). 
E. corylacearum’un ise miselyumu yaprakların her iki yüzeyinde de gelişir. Konidileri tek 
hücreli, oval, elipsoid veya fıçı şeklindedir. Kleistotesiyumları yuvarlak olup, tutunucu kolları 
uçta dikotom dallanma gösterir (Şekil 1b). 

  
Şekil 1. P. guttata’nın kleistotesiyumu (a) ve E. corylacearum’un kleistotesiyumu (b) 

P. guttata kışı yere dökülen hastalıklı yapraklarda kleistotesiyum halinde geçirir. İlkbaharda 
kleistotesiyumlardan çıkan askosporlar, normal büyüklüğünü almış fındık yapraklarını 
enfekte ederek hastalığı başlatır. Askospor çimlenmesi için uygun sıcaklık aralığı 10-
20oC’dir. Sezon boyunca oluşan konidiler rüzgarla yayılarak yeni enfeksiyonları oluşturur. 
E. corylacearum’da kışı hastalıklı bitki artıklarında geçirir. P. guttata’dan daha erken 
dönemde yaprak ve yeni oluşan çotanakları enfekte eder, konidileri rüzgarla yayılır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
P. guttata’nın neden olduğu külleme hastalığında, havanın sıcak ve nemli olduğu, gelişme 
sezonunun ortasından sonuna doğru olan dönemde, fındık yapraklarının genellikle alt 
yüzeyinde fungusun misel, konidiofor ve konidilerinden kaynaklanan gri-beyaz, toz tabakası 
şeklinde fungal bir örtü oluşur. Başlangıçta küçük benekler şeklindeki bu örtü, sonuçta 
yaprağın tamamını sarar, zamanla yaprak yeşil rengini ve parlaklığını kaybederek matlaşır. 
Sezon sonuna doğru beyaz fungal örtünün içinde hastalık etmeninin gözle görülebilen küçük, 
yuvarlak, kahverengi, parlak kırmızı ve siyah renkte kleistotesiyumları oluşur (Şekil 2). Daha 
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sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye ve kıvrılmaya başlar. Bu şekilde 
hastalığa yakalanan yapraklar vaktinden önce dökülürler. Hastalık, genellikle yapraklarda 
görüldüğü ve doğrudan ürüne zarar vermediği halde yaprakların vaktinden önce dökülmesine 
neden olarak, fındık veriminden çok kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca hastalıklı 
yapraklar fizyolojik faaliyetlerini sağlıklılar kadar sürdüremeyecekleri için, bu durumun uzun 
yıllar devam etmesi ve mücadele yapılmaması durumunda ağaçlarda gelişme geriliği 
görülebilir. 

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

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

  
Şekil 3. Fındık yapraklarında E. corylacearum’un erken dönemde neden olduğu külleme belirtileri 
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Şekil 4. Fındık yapraklarında E. corylacearum’un ilerleyen dönemde neden olduğu külleme belirtileri 

Genç sürgünlerde ve çotanaklarda zuruf yüzeyinde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü, 
ilerleyen dönemde renkte matlaşma, kahverengileşme ve özellikle erken dönemde hastalığa 
yakalananlarda kurumalar gözlenir (Şekil 5). Bu şekilde hastalık hem verim hem de kalite 
kayıplarına neden olur. 
P. guttata’nın neden olduğu külleme, ülkemizde fındıkta son yıllara kadar en bilinen ve en sık 
görülen fungal hastalık olup, bazı üretim alanlarında yıllara göre %70 ve hatta %100’lere 
varan oranlarda bulaşıklık tespit edilmiştir. 
E. corylacearum’un neden olduğu külleme ise ülkemizde ilk olarak 2013 yılında görülmüştür. 
Tüm fındık üretim alanlarında ekonomik anlamda zarara neden olmaktadır. 

   
Şekil 5. E. corylacearum’un çotanaklarda (a, b) ve sürgünde (c) neden olduğu belirtiler 

3. KONUKÇULARI 
P. guttata, fındık, antepfıstığı, ceviz, pikan, kestane, kivi, meşe, kayın, gürgen, şimşir, huş 
ağacı, dut, kızılağaç, kavak, söğüt ve bazı otsu bitkiler gibi geniş bir konukçu dizisine 
sahiptir. 
E. corylacearum fındıkta hastalığa neden olmaktadır. 
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4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Enfeksiyon kaynaklarının azaltılması için yere dökülen yapraklar ile hastalıklı bitki 
artıkları toplanmalı, bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve imha edilmelidir. 
- Bahçede nemi azaltmak, iyi bir hava sirkülasyonu ve yeterli ışıklanma sağlamak için 
budama ve yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir. 

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

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya hidrolik bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama tüm bitki yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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İNCİR ÇELİK MARAZI 
Phomopsis cinerescens (Sacc.) Traverso 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
İncir çelik marazı hastalığına neden olan Phomopsis cinerescens (Sacc.) Traverso 
(telemorf=Diaporthe cinerascens Sacc.) fungal etmeni neden olmaktadır. Bu hastalık “İncir 
kanseri”, “Phomopsis kanseri”, “Geriye doğru ölüm” gibi farklı isimlerle de anılmaktadır.  
Hastalığa neden olan fungal etmen hastalıklı odun dokusunda ve sürgünler üzerinde yaklaşık 
0.2-0.4 mm çapında, küresel, siyah renkte piknit halinde yıl boyunca canlılığını sürdürebilir. 
Nemli geçen kış sonrasında piknitlerden kremsi renkte kümeler halinde çıkan sporlar 
enfeksiyonlar için inokulum kaynağını oluşturur. İki tip konidiosporu vardır. Ancak 
çoğunlukla alfa (α) sporlar görülür, beta (β) sporları görülmez. Alfa (α) sporları eliptik, tek 
hücreli, renksiz, 7-10x2.5-4 µm boyutlarındadır. Beta (β) sporları renksiz, ince uzun, tek 
hücreli, 1x14-25 µm boyutlarındadır. 
Etmenin en uygun gelişme sıcaklığı 25oC’dir, 15-30oC arasındaki sıcaklıklarda gelişimine 
devam edebilir. Ancak 35oC ve üzeri sıcaklıklarda gelişimi yavaşlar. 

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

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

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

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

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

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

4.2. Kimyasal Mücadele 
Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.  
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İNCİR İÇ ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Fusarium spp. 

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

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

  
Şekil 1. Hastalıklı ilek meyvesindeki kahverengi-
paslı görünüm 

Şekil 2. Erkek incir çiçekleri üzerinde etmenin 
beyaz miseliyal yapıları 

İlerleyen dönemlerde meyve dış yüzeyinde de su emmiş gibi bozulmalar görülür (Şekil 3). 
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Şekil 3. Erkek incir meyvelerinde hastalığın ilerlemiş ve 
meyve dış yüzeyindeki belirtisi 

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

  
Şekil 4. Dişi incir meyvelerinde hastalık belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmenleri geniş bir konukçu dizisine sahip olup tüm incir çeşitlerinde görülebilir. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Erkek incir ağaçları dişi incir bahçeleri içerisinde bulundurulmamalı ve kontrollü ilekleme 
(tozlama) yapılmalıdır. 
- Yabani erkek incir meyveleri yerine, bölgeye uygun, özellikleri bilinen erkek incir (ilek) 
meyveleri kullanılmalı, bunun için de kapama erkek incir bahçeleri kurulmalıdır. 
- Tozlama sırasında yeterli sayıda ilek kullanılmalı, aşırı ilek kullanımından kaçınılmalıdır. 
- Kullanılacak ilek meyvelerinin ağaçtan ve/veya pazardan alımı esnasında tesadüfen 
seçilecek meyveler boyuna ikiye kesilerek çeşide ait doğal renginden farklı olarak paslı, 
kahverengi görünümdeki meyveler imha edilip tozlamada kullanılmamalıdır. 
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- İlekleme işleminde kullanılan erkek incir meyveleri tozlama işlemi sonrasında dişi incir 
ağaçlarında asılı bırakılmamalıdır. 
- Sanitasyon metoduyla temiz ilek elde edilmeli ve tozlamada temiz ilekler kullanılmalıdır. 

Temiz ilek eldesinin aşamaları aşağıda verilmektedir: 
- Erkek incir ağaçlarındaki tüm boğa meyvelerinin (erkek incir kış meyveleri) ilek arısı 
uçuşlarının başlamasıyla birlikte toplanması sağlanmalıdır. 
- Hasat edilen boğa meyveleri 10oC’de muhafaza edilmelidir. 
- Toplanmış boğa meyveleri boylamasına ikiye kesilmeli, içerisi kahverengi paslı görünenler 
imha edilip temiz görünen boğa meyveleri (Şekil 5) küçük kova, kese kağıdı veya file gibi 
kaplar içerisine yeterli sayıda konularak erkek incir ağaçlarının birkaç yönüne, ilek 
meyvelerinin tutumunu sağlamak üzere asılmalıdır. 
- Bu işlem 3-5 gün ara ile ilek arısı geçişlerinin sağlıklı gerçekleşip gerçekleşmemesine göre 
birkaç kez tekrarlanmalıdır. 

 
Şekil 5. Sağlıklı görünümdeki erkek incir-boğa meyveleri 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Sanitasyon uygulamasının yapıldığı zaman (ilek arısının erkek incir kış meyvesinden çıkış 
yaptığı bahar dönemi) yapılır. 

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

4.2.3. İlaçlama tekniği 
Uygulama, sanitasyonun 3. ve 4. basamağında yapılır. 

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

 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
İncir mozaik hastalığı (İMH), incirde yaygın olarak görülen önemli viral etmenlerin sebep 
olduğu hastalığa verilen isimdir. Dünyada bu hastalığa 15 viral etmen neden olmaktadır. Bu 
virüslerin çoğu RNA genomuna sahip olup, tespit edilen virüslerden İncir badna virüs 1 DNA 
genomuna sahiptir. Ülkemizde; 
- İncir yaprak benek ilişkili virüs-1 (Fig leaf mottle associated virus-1, FLMaV-1) 
- İncir yaprak benek ilişkili virüs-2 (Fig leaf mottle associated virus-2, FLMaV-2)  
- İncir mozaik virüsü (Fig mosaic virus, FMV) 
- İncir latent virüsü 1 (Fig latent virüs 1, FLV-1) 
- İncir hafif benek ilişkili virüs 1 (Fig mild mottle associated virus 1, FMMaV-1)  
- Arkansas incir closterovirus 1 (Arkansas fig closterovirus 1, AFCV-1) 
- İncir badna virüs 1 (Fig badnavirus 1, FBV-1) 
- İncir kriptik virüs (Fig cryptic virus, FCV) 
- İncir benek ilişkili virüs (Fig fleck-associated virus, FFkaV) adlı viral etmenler saptanmıştır. 
İncir mozaik hastalığı aşı, çelik gibi enfekteli üretim materyali yanında, mekanik olarak da 
taşınabilmektedir. Ayrıca etmenin taşınmasında tomurcuk akarı olan Eriophydae familyası 
akarlarından Aceria ficus Cotte rol oynamaktadır. Akar hem ergin öncesi, hem de ergin 
dönemlerinde birkaç saat içinde hastalık etmenini bünyesine alabilmekte, etmeni 6–10 gün 
bünyesinde tutabilmekte ve taşıyabilmektedir. Akarlar, virüsle enfekteli dokuda beslenip 
sağlıklı bitkide beslenmeye geçmeleri ile bünyelerindeki virüsü aktarmaktadırlar. 

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

Şekil 2. İMH’nin incir 
ağacının yapraklarında 
oluşturduğu mozaik 
belirtisi (S. Erilmez) 

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

 

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

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

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

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

4. MÜCADELESİ 
- Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.  
- Sanitasyon uygulamalarına dikkat edilmelidir. 
- Enfekteli ağaçlardan üretim amaçlı materyal alınmamalıdır. 
- Vektörü olan akar türlerine karşı mücadele yapılmalıdır. 
- Hastalığa karşı tolerant çeşitler kullanılmalıdır. 
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İNCİRDE PAS 

Cerotelium fici (Castagne) Arthur 

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

 
Şekil 1. İncirde Pas Hastalığının neden olduğu yaprak dökümü. 

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

 

  
Şekil 3. Yaprağın üst yüzeyinde kahverengi lekeler. 

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

4.MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Yağmurlama sulamadan kaçınılmalıdır. Sulama günün erken saatlerinde yapılmalıdır. 
- Budama iyi bir hava sirkülasyonu olacak şekilde yapılmalıdır. 

©Gül KURUOĞLU AŞCI 
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- Hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez inokulum kaynağı olması nedeniyle hastalıklı 
yapraklar ve yere dökülen yapraklar bahçeden uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.  
- Yağışlı iklim periyotlarında yağıştan sonra bahçe kontrol edilerek hastalık belirtisi 
gösteren yapraklar bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 
- Ortam nemini azaltmak için bahçe içinde yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. 
- Bahçe toprağının drenajı iyi olmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama Zamanı 

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

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

4.2.3. Kullanılacak Alet ve Makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama Tekniği 
İlaçlama, incir yapraklarının alt ve üst yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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İNCİRDE SÜRME 

Aspergillus niger 

 

 

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

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Sürme hastalığı, meyvede görülmektedir. Etmen, incirlerin yeşil olduğu dönemde meyvenin 
ağız kısmından (ostiole) giriş yapmaktadır. Hastalık meyvelerinin ağız kısmında yada 
tamamında görülmektedir.  
Meyve olgunlaştığında ise etmen bol miktarda siyah spor üreterek meyve içerisinde siyah toz 
yığını oluşumuna neden olmaktadır (Şekil 1). Kurumuş meyveler elle bastırıldığında 
meyvenin ağız kısmından spor kitlesi patlayarak etrafa yayılmaktadır. İncir çeşitlerinin 
birçoğu hastalığa karşı duyarlıdır. Genellikle küçük ağız kısmına sahip çeşitler daha büyük 
ağız kısmına sahip çeşitlere göre hastalıktan daha az etkilenmektedir. 
Hastalık, kurak ve sıcak geçen yıllarda daha yaygın görülmekte, meyvenin kalitesini 
bozmakta ve bazı yıllarda ise %30’a varan ürün kaybına neden olmaktadır. 
Sürme hastalığı, incir yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda görülebilir. 
Meyvelerde sürme hastalığına neden olan etmen, dişi incir meyvelerine özellikle ilek arısı, 
ekşilik böcekleri ve sirke sinekleri ile taşınabilmektedir (Şekil 2). 

  
Şekil 1. Etmenin, meyve içerisinde ürettiği siyah 
spor kitlesi 

Şekil 2. Hastalıklı ilek meyvesi 

3. KONUKÇULARI  
Etmenin incir, fındık, yerfıstığı, biber, soğan olmak üzere birçok konukçusu bulunmaktadır. 

4. MÜCADELESİ  
4.1. Kültürel Önlemler  
- Sağlıklı ilek meyveleri kullanılmalıdır. 
- Bu etmenin taşıyıcıları olan ekşilik böcekleri ve sirke sinekleri ile mücadele yapılmalıdır. 
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- Bahçe içerisinde ekşilik böcekleri ve/veya sirke sineklerine kaynak olabilecek meyve 
artıkları imha edilmelidir. 
- Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. 
- Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınarak dengeli gübreleme yapılmalıdır. 
- Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir. 
-Hasat geciktirilmeden zamanında yapılmalıdır. Hasat esnasında meyvelerin yaralanmamasına 
dikkat edilmeli ve meyveler uygun şekilde taşınmalıdır. 
- Hastalıklı meyveler imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele  
Hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.  
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KİRAZ YAPRAK KIVRILMA VİRÜSÜ 

Cherry leafroll nepovirus (CLRV) 

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

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

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

CLRV cevizde yaprak ve gövdede belirti oluşturmaktadır. Virüs yapraklarda bariz simptomlar 
göstermemesine rağmen aşısız olarak yetiştirilen türler nadiren yaprak simptomları 
göstermektedirler. 
Virüsle enfekteli cevizin anaç ve kalemi yerli kültür cevizi (J. regia) ise çoğu zaman belirgin 
yaprak simptomları oluşturmamasına rağmen bazen sadece yapraklarda halkalı leke şeklinde 
belirtiler oluşturmakta, ağaçlarda gelişme geriliğine neden olarak verimde %10-20 azalmaya 
neden olmaktadır. Ağaçlar ilerleyen zaman içinde giderek zayıflamakta ve hızla 
yaşlanmaktadır. Uç dallarda ise geriye ölüm (die-back) denen kurumalar meydana 
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gelmektedir (Şekil 2). Hastalık başlangıçta ince sürgünlerde yılda 20-40 cm arasında, daha 
sonra kalın dallarda yılda 1-2 m kadar ilerlemekte, polenle çiçeğin bulaşmasından 5-10 yıl 
sonra hastalık aşı noktasına kadar ulaşabilmektedir. J. nigra ve J. hindsii ile bunların 
melezleri olan paradox anaçlar ise bu virüse dayanıklıdırlar. Bu çeşitler anaç olarak kullanılıp 
bulaşık kalemler aşılanırsa aşı tutmaz ve böylece yalnız sağlıklı bitkiler elde edilir. Bu 
çeşitlerin üzerine hassas olan İngiliz çeşitleri aşılanırsa dayanıklı anacın reaksiyonu sonucu, 
ksilem ve floem dokularında nekrozlar oluşmakta ve bu nekrozlar 3-6 yıl içerisinde 
ilerleyerek aşı noktasını çepeçevre kuşatarak her iki yönde özsu akışının engellenmesine 
neden olmaktadır. Sonuç olarak siyah çizgi (black line) olarak adlandırılan belirti oluşmakta 
(Şekil 3) ve hastalığın bulaştığı ilk daldan itibaren yavaş yavaş sararma ve ardından kuruma, 
sonuçta ölümler meydana gelmektedir. 

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

 

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

4. MÜCADELESİ 
- Hastalıklı ağaçlardan üretim materyali alınmamalıdır. 
-.Fidanlıklar ve bahçeler virüsten ari sertifikalı fidanlarla kurulmalıdır.  
- Budama alet ve ekipmanları ağaçtan ağaca geçerken %3’lük sodyum hipoklorid veya %2’lik 
sodyum hidroksit + %2’lik formalin solüsyonlarına batırılarak dezenfekte edilmelidir. 
- Vejetasyon döneminde fidanlıklar ve bahçeler kontrol edilerek belirti gösteren enfekteli 
ağaçlar sökülerek yok edilmelidir. 
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KÖK KANSERİ 

Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend) Conn 

 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeni çubuk biçiminde ve peritrik kamçılı bir bakteridir. Bakterinin içinde ur 
oluşumuna neden olan Ti-plasmid bulunmaktadır. Enfeksiyon sırasında bakteri Ti-
plazmidinin ur oluşumundan esas sorumlu olan T-DNA bölgesini bitki hücresine 
göndermektedir. Ti-plasmide sahip olmayan veya sıcak uygulamasıyla Ti-plasmidini 
kaybeden bakteriler hastalık oluşturamazlar. Optimum gelişme sıcaklığı 25-30°C iken 
minimum 0°C, maksimum gelişme sıcaklığı ise 37°C’dir. Bakterinin termal ölüm noktası 50-
52°C’dir. 
Etmen, toprakta uzun süre yaşayabilmekte ve işlenen toprakta da virülensliğini 
koruyabilmektedir. Alkali topraklarda, hafif asit karakterde olanlara oranla daha çok 
yayılabilmektedir. Bakteri bulaşık toprakta saprofit olarak yıllarca canlılığını sürdürebilir. Bu 
topraklara konukçu bitki dikildiğinde, etmen kök veya gövdenin toprağa yakın kısımlarında 
yapılan kültürel işlemler, aşılama, böcek ve nematod beslenmesi gibi nedenlerle açılan taze 
yaralardan bitkiye giriş yapar. Hücrelerarası boşluklarda çoğalan bakteri, bitki hücrelerini 
genetik olarak dönüştürerek aşırı ve kontrolsüz hücre bölünmesini teşvik ederek ur 
oluşumlarına neden olur. Bakteriler urların yüzeyinden tekrar toprağa karışırlar. Hastalık, 
bulaşık fidan ve topraklarla yayılmaktadır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık meyve ağaçları ile bazı orman ve park ağaçlarının köklerinde ve gövdenin toprak 
yüzeyine yakın kısımlarında görülür. Hastalığın yerleşim yeri ağaçların kök boğazı olmakla 
beraber, ender olarak kök ve toprak üstü aksamlarında da görülebilir. İnce ve derin köklerde 
hastalık pek görülmez. Kökler kalınlaştıkça ve kök boğazına yaklaştıkça hastalığın bulunma 
oranı artar.  
Bakterinin bulunduğu yerdeki parankima hücrelerinin aşırı çoğalması sonucu başlayan 
hastalığın ilk belirtisi küçük bir urdur. Urlar başlangıçta beyaz-ten rengi ve oldukça yumuşak 
olup, yara dokusundan (kallus) kolayca ayırt edilemez. Ur dokusu genellikle yara dokusundan 
daha hızlı gelişir. Urların dış yüzeyindeki hücrelerin çürümesiyle renkleri koyu kahve-siyaha 
dönüşür. Bazı urlar kolaylıkla parçalanabilirler ve bitki dokusundan kolaylıkla ayrılabilirler. 
Bazıları ise, daha odunsu ve sert yapıdadırlar. Urların boyutları fındık büyüklüğünden 30 cm 
çapa kadar değişebilir (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Kök kanseri hastalığının belirtileri 

Hastalık, bitkilerde ur oluşumu dışında, bodurlaşma, küçük ve klorotik yaprak oluşumu gibi 
belirtilere de neden olur. Hasta bitkiler olumsuz çevre koşullarına, özellikle kış 
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zararlanmalarına çok daha duyarlıdırlar. Kök boğazında veya ana köklerinde ur bulunan 
bitkiler zayıf gelişirler ve verimlerinde düşüş meydana gelir. Ağır enfekteli bitkiler ölebilir. 
Fidanlıklarda ise fidanların kök boğazında ve köklerinde fındık veya ceviz büyüklüğünde 
urlar görülür (Şekil 2). Urlar başlangıçta krem renkli olup, sonra esmerleşir ve yüzeyleri 
çatlar. Şiddetli enfeksiyonlarda fidanlar iyi gelişemezler. Genç ağaçlar enfeksiyondan çok 
etkilenirler ve kısa sürede kururlar. Yaşlı ağaçlar ise, az ve kalitesiz meyve verirler. Dünyada 
ve ülkemizde yaygın olarak bulunmaktadır. 

  
Şekil 2. Kök kanseri hastalığının fidanda oluşturduğu belirtiler  (N. Üstün) 

3. KONUKÇULARI 
A.tumefaciens, 60’dan fazla familyaya dahil 600’den fazla otsu veya odunsu bitki türünü 
hastalandırabilmektedir. Ancak doğada, çoğunlukla sert ve yumuşak çekirdekli meyve 
ağaçlarında, böğürtlen ve güllerde görülmektedir.  

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler  
- Sertifikalı fidan kullanılmalıdır. 
- Ağır ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda fidanlık ve meyve bahçesi tesisinden 

kaçınılmalı, eğer tesis kurulmuşsa drenaj kanalları açılmalıdır.  
- Fidanlık kurulurken önce fidanlık toprağının bu bakteriyle bulaşık olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Bunun için ilkbaharda iyi işlenmiş toprağa 1-2 yaşında, kökleri tıraş edilmiş ve 
sağlıklı şeftali çöğürleri 1-3 m aralıklarla dikilmeli, sonbaharda çöğürler sökülerek köklerde 
ur olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çöğürlerin köklerinde ur görülmesi durumunda ise bu 
alanda fidancılık yapılmamalıdır. 

- Üretimde patojene dayanıklı anaçlar seçilmelidir. S-37 şeftali anacı, bazı Malling elma 
anaçları ve Japon kayısısı (Prunus mume) patojene dayanıklıdır. Ancak üretimde yaygın 
kullanılan M-7, M-9 ve M-26 isimli bodur elma anaçları hastalığa çok duyarlıdır. 

- Hastalık belirtilerini taşımayan, kök ve gövde üzerinde aşırı büyüme ve genişleme gibi 
şüpheli belirtiler bulunmayan, sertifikalı çoğaltım materyalleri kullanılmalıdır. 

- Yeni tesis edilen bahçelerde hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir. 
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- Sökülen ağaçların çukurları ve çevresine açılan 40 cm derinlik ve 20 cm genişliğinde tecrit 
çukuru sönmemiş kireçle doldurulmalıdır.  

- Urların henüz az ve küçük olduğu bitkilerin kök boğazları açılarak ur dokuları çıkarılmalı ve 
yara yerlerine %5’lik bakır sülfat eriyiği sürülmelidir. 

- Hastalığın görüldüğü yerlerde en az 5 yıl süreyle yeni bahçe tesis edilmemeli, mısır, 
buğdaygiller, soğanlı bitkiler, yonca ve kuşkonmaz gibi bitkilerle 5 yıllık ekim nöbeti 
uygulanmalıdır. 

- Bakım işlemleri sırasında bitkileri yaralamaktan kaçınılmalıdır. 
- Salma sulama yerine damla sulama sistemi tercih edilmelidir. 
- Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmelidir.  
- Meyve ağaçlarındaki urların temizlenme işlemleri temmuz ve ağustos aylarında birer hafta 

ara ile iki defa yapılır. Urlar dezenfekte edilmiş bıçakla iyice temizlenir ve yara yerine %5 
oranında göztaşı eriyiği, kuruduktan sonra ise bitkisel katran (ardıç katranı vb.) fırça ile 
sürülür. Uygulamalardan sonra ağaçların kök ve kök boğazı tekrar toprakla kapatılır.  

4.2. Biyolojik Mücadele 
Kök kanserine karşı kiraz ve şeftalide, Agrobacterium radiobacter strain K1026 biyolojik 
mücadele etmeni olarak kullanılmaktadır. Bu mikrobiyal preparat ekim veya dikimden önce 
tohum, çöğür ve fidanlara uygulanabilmektedir. Koruyucu özelliğe sahiptir. 

4.3. Kimyasal Mücadele 
4.3.1. İlaçlama zamanı 
Meyve ağaçlarında kök kanserine karşı ilaçlı mücadele, temmuz ve ağustos aylarında yapılır.  

4.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Hastalığa karşı etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. 
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MEYVE AĞAÇLARINDA PHYTOPHTHORA 

KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Phytophthora spp. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Phytophthora türleri meyve ağaçlarında kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığına neden olan 
en yaygın etmen grubudur. Ülkemizde meyve ağaçlarında görülen yaygın türler Phytophthora 
cactorum, P. palmivora, P. citrophthora, P. nicotiana, P. cinnamoni, P. cryptogea ve P. 
megasperma’dır. Etmen, toprak kökenli fungus-benzeri bir organizmadır. Miselyum renksiz 
ve bölmesizdir. Sporangioforlar dallanma gösterebilir ve uçlarında sporangium oluşur. 
Sporangium içinde 5-40 adet hareketli zoospor bulunur. 
En önemli enfeksiyon yapıları, sporangium içerisinde oluşan zoosporlardır. En fazla 
sporangium oluşumu ve zoospor çıkışı, toprağın suyla doygun olduğu durumlarda görülür. 
Etmen sulama suyu ve enfekteli fidanlarla uzak mesafelere taşınabilir. Optimum gelişme 
sıcaklığı ortalama 20-25°C’dir. 
Phytophthora türleri, konukçu bitkilerde miselyum veya oospor şeklinde, toprak ve bitki 
artıkları üzerinde ise klamidospor veya oospor şeklinde uzun süre canlılığını sürdürür.  
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Hastalıklı ağaçlarda genel bir gelişme geriliği söz konusudur. Hastalık belirtisi gösteren 
ağaçların yaprakları ilkbaharda sararır, yaprakları normalden küçük kalır ve yaprak sayısı 
azalır (Şekil 1a,b). Hastalıklı ağaçlar kurur (Şekil 2a), genellikle elma ağaçlarında yapraklar 
sonbaharda morumsu ve bronz bir renk alır (Şekil 2b). 

  
Şekil 1. Hastalıklı elma (a) ve kiraz (b) ağaçlarının ilkbahardaki görüntüsü. T 
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Şekil 2. Badem ağacında kuruma (a) ve elma ağacının sonbahardaki görüntüsü (b) 

Hastalık etmeni, ağacın kılcal kök oluşumunu engeller, mevcut köklerde çürümelere neden 
olur ve bu tür kökler işlevlerini kaybederler. Ayrıca kökboğazındaki enfeksiyonlar sonucu 
oluşan nekrozlar genişleyerek ana kökü kaplayabilir. Bu tür ağaçların topraktan su ve mineral 
madde alımı engellenir (Şekil 3a,b).  

   
Şekil 3. Ağaçta kılcal kök kayıpları (a, b) Şekil 4. Ağacın kabuk 

dokusundaki renk değişimi 

Kök kayıpları yaşayan ağacın kökboğazındaki kabuk dokusu doğal rengini kaybeder, zamanla 
kararır ve çatlar (Şekil 4). Kabuk kaldırıldığında sağlıklı ve beyaz dokuların yerini 
turuncudan kırmızımsı koyu kahverengiye kadar değişen nekrotik dokuların aldığı görülür 
(Şekil 5a). Nekrozlar bazen de aşı noktasına kadar ilerler fakat nadiren aşı noktasının üzerine 
çıkar (Şekil 5b). Sağlıklı ve nekrotik dokular belirgin bir çizgiyle birbirinden ayrılır. 
Hastalıklı ağaçlar yıldan yıla zayıflar ve sonunda ölür.  

  
Şekil 5. Hastalıklı ağaçların kök bölgesinde meydana gelen nekrozlar (a, b). 
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Sonbahar ve ilkbahardaki aşırı yağışların ardından ani çökmeler ve ölüm görülebilir fakat bu 
sık rastlanan bir durum değildir. 
Hastalık genç fidanların yanı sıra verim yaşındaki ağaçlarda yoğun görülmesi durumlarında 
ölümlere neden olabilmektedir. Bu nedenlerle hastalık ekonomik öneme sahiptir.  
Hastalık ülkemizin meyve üretimi yapılan hemen her bölgesinde görülmektedir. 
3. KONUKÇULARI  
Çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Elma, antepfıstığı, armut, ayva, avokado, badem, 
ceviz, kestane, kiraz, kayısı, nar, şeftali, erik, turunçgil, zeytin, trabzonhurması, çilek, kivi 
gibi meyveler; bezelye, börülce, biber, patlıcan, havuç, soya fasulyesi gibi sebzeler; patates, 
tütün, susam gibi endüstri bitkileri ile bazı orman ağaçları ve süs bitkileri konukçuları 
arasındadır.  

4. MÜCADELESİ  
4.1. Kültürel önlemler 
- Hastalıktan ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.  
- Bahçe tesisinde hastalığa karşı daha dayanıklı olduğu bilinen anaçlar tercih edilmelidir. 
- Fidanlıklar ve meyve bahçeleri fazla su tutan ağır topraklarda kurulmamalı, kurulmuşsa 

drenajı sağlanmalıdır.  
- Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde sırta dikim yapılmalıdır.  
- Fidanlar aşı noktaları topraktan en az 10-15 cm kadar yukarıda olacak şekilde dikilmeli, 

toprak işlemesi sırasında aşı yerinin kapatılmamasına dikkat edilmelidir.  
- Aşırı sulamadan kaçınılmalı ve suyun kök boğazına değmesi engellenmelidir.  
- Damla sulama tercih edilmeli fakat damlatıcılar bitkiye çok yakın çekilmemeli, bunun 

yerine taç iz düşümü hizasına konulmalıdır.  
- Toprak işlemesi sırasında kök ve kökboğazının yaralanmamasına dikkat edilmelidir. 
- Hasta bitkiler sökülerek hemen imha edilmeli ve sökülen ağaçların yerlerine sönmemiş kireç 

uygulanmalıdır.  

4.2. Kimyasal Mücadele  
İlaçlama, toprak ve yeşil aksam uygulamaları şeklinde yapılır.  

4.2.1. İlaçlama zamanı  
Toprak uygulamaları:  
1. İlaçlama: Tomurcuklar kabarmaya başladığında, 
2. İlaçlama: Akdeniz ve Ege Bölgelerinde sonbahar yağmurları başlamadan önce, diğer 
bölgelerde ise yaz sonu olmak üzere yılda 2 kez yapılır.  
Yeşil aksam uygulamaları: 
İlkbaharda ağaçların yapraklanması ile başlanır. Uygulamalar vejetasyon süresince ilacın etki 
süresine bağlı olarak belirli aralıklarla tekrarlanabilir.  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca 
pülverizatör, süzgeçli kova vb. ekipmanlar da kullanılabilir.  
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Yeşil aksam ilaçlamalarında hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya 
yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.  

4.2.4. İlaçlama tekniği  
Yeşil aksam uygulamaları yaprakları tamamen kaplayacak şekilde rüzgarsız havada 
yapılmalıdır. Topraktan uygulamalar ise damla sulama yoluyla veya ağacın taç izdüşümüne 
gelecek şekilde yapılmalıdır. 
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MUZDA FUSARİUM SOLGUNLUĞU 

Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. cubense (E.F. Sm.)W.C. Snyder&H.N. Hans. 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Muzda Fusarium solgunluğu hastalığına  Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f. sp. 
cubense (E. F. Sm.) W. C. Snyder & H. N. Hans. neden olmaktadır. Hastalık etmeni, yapay 
besi ortamında, diğer ürünlerde solgunluğa neden olan form specieslerden ayırt edilemez. 
Koloni gelişimleri beyaz renkli, turuncu ya da açık mor gölgelidir. Fungusun üreme yapıları 
mikro ve makro konidilerdir. Makrokonidiler (27-60 X 3-5 µm) de bol miktarda üretilirler. 
Genellikle 3-5 bölmeye sahip, hafifçe kıvrık şekilli ve ince duvarlıdırlar. Dayanıklı spor 
yapıları olan klamidosporlar ise tekli ya da çiftli şekilde oluşturulurlar. 
F. oxysporum cubense’nin 4 ırkı bilinmekte ve bunlardan 3 tanesi (Irk 1, Irk 2 ve Irk 4) 
muzda hastalık oluşturmaktadır. Hastalık etmeni canlı konukçu doku bulamadığında, daha 
önce enfekte olmuş konukçu dokuda, klamidospor olarak toprakta ya da yabancı otlar 
üzerinde bir parazit olarak uzun süre canlılığını sürdürebilme yeteneğine sahiptir. Hastalık 
etmeni fungus, ince köklerin salgıları nedeniyle bu kökleri enfekte etmektedir. Daha kalın 
kökler ya da rizomda doğrudan enfeksiyon olmaz. Genellikle enfeksiyon kök korteksinde ya 
da küçük köklerin ksileminde sınırlı kalır. Nadiren de olsa, fungus, kalın köklerin, rizom ve 
yalancı gövdenin iletim demetlerinde sistemik olarak kolonize olur. Böyle durumlarda, 
mikrokonidiler ksilemi oluşturan iletim demetlerinde taşınarak ilerlerler. 
F. oxysporum cubense, enfekte olmuş rizom ya da köklerde yayılır. Enfekteli rizom ya da 
kökler belirti göstermeyebilir ve böylece hastalık etmeni, yeni plantasyonlar kurmak için bu 
tür üretim materyalleri kullanıldığında, bulaşık olmayan sahalara kolaylıkla taşınır. Hastalık 
etmeni bitkilerin köklerinin kaynaşması, toprak, su sızmaları, bulaşık alet ve ekipmanla kısa 
mesafelerde taşınabilmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Fusarium solgunluğu muzda öldürücü bir hastalıktır. Bitki içerisindeki ilk belirtiler, kökün 
ksilem dokusunda kırmızımsı kahverengi renk değişimleridir. Bu belirtiler, enfeksiyon 
ilerledikçe rizomun ksilem dokularını da sarar. Hastalık etmeni rizomun büyük bir kısmını 
kolonize ettikten sonra, yalancı gövdede de gelişimini sürdürür ve yeşil aksamda gözle 
görülür ilk belirtiler oluşur. Yaşlı yapraklar parlak sarı bir renk alırlar (Şekil 1). 
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Şekil 1. Yaşlı yapraklarda parlak 
sarı renklenme. 

Şekil 2. Bitkinin tamamen kuru ya 
da ölü yapraklarla kaplanması. 

Bu yapraklar zamanla solgunluk gösterir ve yaprakların iç kısımları kırmızımsı kahverengi bir 
renklenme ile yırtılır. Yeşil yapraklarda da çökme görülebilir ve yalancı gövdenin dip 
kısmındaki yapraklar yırtılabilir. Hastalığın ilerlemesi ile, muz bitkisinin tamamı kurumuş ya 
da ölmüş yapraklarla kaplanıncaya kadar (Şekil 2), oluşan her yeni genç yaprağa ksilem 
dokularından enfeksiyon ilerler ve etmenin kolonizasyonu devam eder. Böyle bitkilerin 
yalancı gövdelerindeki ksilem dokularının rengi de kırmızımsı kahverengine döner (Şekil 3). 
Sonuçta, bitkiler ölürler ancak tamamen çürüyünceye kadar 1-2 ay devrilmeden dik olarak 
kalırlar. 

 

Şekil 3. Yalancı gövdenin ksilem 
dokularındaki renk değişimleri. 

Fusarium solgunluğu, meyve içerisinde bir renklenme oluşturmaz. 1.5 metreden kısa ve 4 
aylıktan daha genç bitkilerde belirti göstermez. 
Fusarium solgunluğu, ülkemizde muz yetiştiriciliği yapılan Akdeniz Bölgesinde 
görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Hastalığın konukçusu muz bitkisidir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Hastalığın mücadelesinde en etkili yöntem dayanıklı çeşitlerin kullanılmasıdır. 
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- Yeni muz plantasyonları, hastalıkla bulaşık olmayan temiz üretim materyali ile 
kurulmalıdır. 
- Doku kültürü ile elde edilmiş üretim materyalinin kullanımı tercih edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlamaya, erken gelişim döneminde başlanılmalı ve preparatın kullanma talimatına göre 
yapılmalıdır. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kimyasal mücadele etkili değildir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada ölçekli kaplar, damlama sulama sistemi, vb. kullanılabilir. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama toprağa, bitkinin kök bölgesine uygulama şeklinde yapılır. 
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MUZDA MYCOSPHAERELLA YAPRAK LEKESİ (SİGATOKA) 

Mycosphaerella fijiensis M. Morelet, 

Mycosphaerella musicola R. Leach ex J.L. Mulder 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Muzda Mycosphaerella yaprak lekesi (Sigatoka) hastalığına; Mycosphaerella fijiensis 
(anamorph: Paracercospora fijiensis) ve Mycosphaerella musicola (anamorph: 
Pseudocercospora musae) etmenleri neden olmaktadır.  
Mycosphaerella fijiensis etmeni siyah sigatoka olarak bilinen siyah yaprak çizgi hastalığına 
neden olurken, Mycosphaerella musicola ise sarı sigatoka olarak bilinen yaprak leke 
hastalığına neden olmaktadır. Bu etmenler konidiospor ve konidiofor özelliklerine göre 
morfolojik olarak ayırt edilebilir. P. fijiensis’in konidiosporun konidioforla birleşim 
noktasında kalınlaşmış hücre duvarı bulunurken, P. musae konidiosporun da kalınlaşmış 
hücre duvarı yoktur. Konidiosporlar zeytin yeşili renginde düz veya kıvrıktır. P. fijiensis’in 
konidiosporu 1-10 bölmeli iken P. musae konidiosporları 0-6 bölmelidir. Konidioforlar; P. 
fijiensis’ te ince uzun koni şeklinde, P. musae’ da ise kısa ve şişe şeklindedir. 
Muzda Mycosphaerella yaprak leke hastalığına neden olan her iki etmen konidiospor ve 
askospor üretmektedir. Konidiosporlar su, yağmur ve rüzgarla kısa mesafelere taşınırken, 
askosporlar rüzgarla daha uzak mesafelere taşınarak enfeksiyonlara neden olmaktadır. 
Etmenlerin sporları 25-29°C sıcaklık, yüksek nispi nem veya 2-3 saat süren yaprak ıslaklık 
süresinde çimlenerek, M. fijiensis 2-3 gün, M. musicola ise 4-6 gün de enfeksiyona neden 
olmaktadır. Hastalığın belirtisi sıcaklık ve neme bağlı olarak 20-70 gün sonra görülmektedir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Her iki hastalık etmeni, muz bitkisinin tüm gelişim dönemlerinde, yapraklarda enfeksiyon 
meydana getirmektedir. Siyah sigatoka ile sarı sigatoka hastalığını ayırt etmek oldukça 
zordur. Belirtiler birbirine çok benzemektedir. Birbirinden ancak erken dönemde ayırt 
edilebilmektedir. 
Siyah sigatoka hastalığı: Enfeksiyonun ilk devresinde yaprağın alt yüzünde 0.25 mm’den 
küçük beyazımsı lekeler görülür. Bu aşama ‘başlangıç benek lekesi’ olarak adlandırılır. 
Lekeler yaprağın üst ve alt kısmında 1-2 mm uzayarak kırmızımsı- kahverengi bir renk alır 
(Şekil 1). Yaprağın üst kısmındaki çizgiler, yuvarlak ya da eliptik şekilde kalınlaşarak 
siyahlaşır ve etrafında sarı hale oluşur. (Şekil 2). Bu aşamada lekeler üzerinde konidiospor ve 
konidioforlar mevcuttur. İlerleyen dönemde sarı hale ile kaplanmış lekenin ortası siyah bir 
sınırı olan soluk gri renge döner. Askosporlar bu dönemde görülür. 
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Şekil 1. Siyah Sigatoka hastalığının ilk belirtileri Şekil 2. Siyah Sigatoka hastalığının yaprak 

üzerindeki kahverengimsi lekeleri 

Sarı Sigatoka hastalığı: Yaprağın üst kısmında yaklaşık 1 mm uzunlukta küçük sarı veya 
açık yeşil çizgi şeklinde ilk lekeler görülür. Lekeler 3-4 mm büyüklüğünde sarı çizgilere 
dönüşür. Çizgiler büyük lekeler şeklinde uzayıp genişler ve lekenin ortası pas rengini alır. 
Leke büyüklüğü 12-15 mm x 2-5 mm’ye ulaştığında lekenin etrafında sarı bir hale görülür 
(Şekil 3). Lekenin ortası koyu kahverengiden siyaha dönerek kurur ve daha sonra renk grileşir 
(Şekil 4). Askosporlar bu dönemde oluşur.  

  
Şekil 3. Sarı Sigatoka hastalığının yapraktaki 
belirtisi 

Şekil 4. Sarı Sigatoka hastalığının ilerleyen 
dönemdeki yapraktaki belirtisi 

Sigatoka hastalığı kontrol edilmediği takdirde yıkıcı bir hastalıktır. Hastalıktan kaynaklanan 
yaprak lekeleri yaprak dokularının geniş alanlarında erken ölüm meydana getirmesi sonucu 
bitkinin fotosentez kapasitesini düşürür (Şekil 5,6) ve meyvenin fizyolojisini bozarak erken 
olgunlaşmasına neden olur. Meyveler olgunlaşmadan sararır. Salkım ve meyveler küçük kalır.  
Erken olgunlaşan meyveler ürünün pazar değerini düşürmektedir. Hastalık muz üretim 
alanlarında %50’ye varan ürün kayıplarına neden olabilmektedir. 
Ülkemizde Alanya, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde muz yetiştiriciliği yapılan üretim 
alanlarında hastalık görülmektedir.  
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Şekil 5. Siyah Sigatoka hastalığı ile kaplanmış 
yaprak 

Şekil 6. Sarı Sigatoka hastalığı ile kaplanmış 
yaprak 

3. KONUKÇULARI  
Etmenin konukçusu muz bitkisidir.  
4. MÜCADELESİ  
4.1. Kültürel Önlemler  

- Hastalıkla bulaşık yapraklar bitkiden ve üretim alanlarından uzaklaştırılmalıdır. 
- Taban suyu yüksek olan, ağır bünyeli toprağa sahip alanlarda bahçe tesis edilmemeli, 
tesis edildiyse toprak direne edilmelidir. 
- Etkili bir drenaj sistemi ile sera veya bahçedeki fazla su uzaklaştırılarak nisbi nem kontrol 
edilmelidir.  
- Yağmurlama sulamadan kaçınılmalıdır.  
- Damla sulama yapılmalıdır. 
- Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele  
4.2.1. İlaçlama Zamanı  
1. İlaçlama; üçüncü veya dördüncü yaprakta koyu kahverengi/sarı lekeler veya çizgiler 
şeklinde hastalığın ilk belirtisi görüldüğünde yapılır. 
2. ve diğer ilaçlamalar; kullanılan ilacın etki süresi, çevre koşulları ve hastalığın durumu 
dikkate alınarak yapılır. 

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

4.2.3 Kullanılacak Alet ve Makineler  
Sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), atomizörü veya bahçe pülverizatörü kullanılır.  
4.2.4. İlaçlama Tekniği  

İlaçlama, bitkinin tüm yüzeyinde iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. 

©Serap T.DEMİRAY ©Serap T.DEMİRAY 
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NARDA CONIELLA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Coniella granati (Sacc.) Petrak & Sydow 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeni, narda Coniella meyve çürüklüğüne neden olur. Enfeksiyon oluşturan en 
önemli yapısı konidiospordur. Konidiospor, piknit içinde oluşur. Piknitler küresel ve 
kahverengidir. Konidiosporlar şeffaf, bir hücreli, düz veya hafifçe kıvrıktır. Etmenin optimum 
gelişme sıcaklığı 20-250C’dir. Etmen kışı ağaçta asılı kalan ve yere dökülen hastalıklı 
meyveler üzerinde geçirir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, ilk olarak meyveler üzerinde küçük, yuvarlak lekeler şeklinde görülür. Daha sonra 
meyve kabuğu düzensiz, sert ve çok sayıda siyah renkte lekelerle kaplanır. Bu lekelerin etrafı 
kalın koyu renkli bir hale ile çevrilir. Siyah lekeler bu halenin içinde yer alır ve kabuk 
üzerinde düzensiz şekilde dağılmıştır. Bu lekelerin üzerinde bol miktarda piknidium oluşur. 
İklim koşulları uygun olduğunda duyarlı çeşitte meyvenin tüm kabuk yüzeyi bu lekelerle 
kaplanabilir. Lekeler kabuktan meyve eti ve tohuma kadar geçebilir ve ilerleyen aşamada tüm 
meyveyi çürütebilir. Hastalık, meyvenin kalitesini bozarak pazar değerini düşürür. 
Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde görülmektedir. 

  
Şekil 1. Coniella meyve çürüklüğünün meyvedeki 
belirtisi 

Şekil 2. Coniella meyve çürüklüğü ile kaplanmış 
meyvenin görünüşü 

3. KONUKÇULARI 
Nar 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Sık dikim yapılmamalı, bahçe içinde iyi bir havalanma sağlanmalıdır. 
- Düzenli budama yapılmalıdır. 
- Nar sürekli yeni gövde oluşturduğu için gövde sayısı fazla bırakılmamalıdır. 
- Ağaç üzerinde kalan ya da yere dökülen hastalıklı meyveler toplanarak bahçeden 
uzaklaştırılmalıdır. 
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4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Kimyasal mücadele uygulaması aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır. 

1. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde, 
2. ilaçlama: Meyveler fındık iriliğine gelince, 
3. ilaçlama: Meyveler 1/3 iriliğine ulaşınca, 
4. ilaçlama: Meyveler yarı büyüklüğüne gelince yapılır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava 
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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NARDA EUTYPA GERİYE DOĞRU ÖLÜM 

Eutypa lata (Pers: Fr.) Tul. & C. Tul. 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Eutypa lata, Ascomycetes sınıfında yer alan havai kökenli bir fungustur. Hastalık etmeni 
genellikle budama yaralarından bitkiye girmekte ve genç nar ağaçlarında genellikle ilk 
budama yılında enfeksiyona neden olmaktadır. Enfeksiyonlar ilkbahar ayları ve yaz aylarının 
başlarında, yara dokuları etrafındaki stromada bulunan peritesyumların olgunlaşması ve 
yağmurlar ile birlikte çıkış yapan askosporların rüzgâr yardımıyla yara yerlerine yerleşmesi 
ile gerçekleşir. 
Hastalık yaz aylarını latent formda geçirir, havaların serinlemesi ile etmen aktif hale geçer ve 
enfeksiyon gelişir. Belirtiler oluştuktan itibaren, 3-5 yıl içerisinde, yara yerlerinin 
kenarlarında stroma meydana gelir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık belirtileri, etmen bitkiye girdikten bir sonraki vejetasyon döneminden itibaren, 
genellikle 2-3 yıl sonra görülmeye başlamaktadır. Etmenin giriş yerinden itibaren oluşturduğu 
nekrotik alan, odun dokusunun öz kısmında yukarı ve aşağı doğru ilerleyerek iletim 
demetlerinin tıkanmasına neden olmaktadır. Bu tür dallar enine kesildiğinde odun özü 
dokusundan dışa doğru “v” şeklinde görülen nekrotik alan tipiktir. Daha sonra, enfeksiyon 
noktasına bağlı olarak, kabuk dokularında ıslak renk değişimleri ve kavlamalar olmaktadır. 
Kabuk dokuları uzaklaştırıldığında, odun dokusunda iletim demetlerindeki hastalığın ilerleyişi 
görülür (Şekil 1). Hastalığın giriş yeri kökboğazına yakınsa, hastalık köklere kadar 
ilerlemekte ve kökleri de öldürmektedir. Bu tür ağaçlarda toprak seviyesinden gövdeler 
kırılmakta ve ana kökten ayrılmaktadır (Şekil 2). Eutypa geriye doğru ölüm hastalığı, 
özellikle kökboğazında oluşan belirtileri ile sıklıkla Phytophthora kök ve kökboğazı 
çürüklüğü ile karıştırılmaktadır (Şekil 3). Bu nedenle hastalığın kesin tanısı için izolasyon 
yapılması gereklidir. 

  
Şekil 1. Dalların üst kısımlarında budama yerinden gerçekleşen enfeksiyon ve odun dokusunda 
hastalığın ilerlemesi 
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Şekil 2. Hastalığın giriş yaptığı budama 
yerleri 

Şekil 3. Bir önceki yıldan kalan budama yeri 
yarası ve hastalığın kökboğazında oluşturduğu 
belirtiler 

Nar yetiştiriciliği yapılan her bölgede görülebilen hastalık, özellikle budama yolu ile 
taşınması ve belirtilerini geç oluşturması nedeniyle hızlı bir yayılış göstermektedir. 
Kimyasal mücadelesi bulunmayan hastalık verim kayıplarına ve ağaç ölümlerine neden 
olmaktadır.  

3. KONUKÇULARI 
Nar, sert çekirdekli meyveler, sert kabuklu meyveler ve asmanın da içerisinde yer aldığı 
yaklaşık 90 bitki türü konukçusudur. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Sağlıklı fidan kullanılmalı, 
- Budama, kuru ve olabildiğince sıcak havalarda yapılmalı, 
- Hastalık şüphesi gösteren ağaçlar işaretlenerek en son budanmalı, 
- Budama sırasında, bir ağaçtan diğer ağaca geçerken budama aletleri %10’luk sodyum 
hipokloritli su ile dezenfekte edilmeli, 
- Budama, tekniğine uygun yapılmalı, 
- Budama yaraları, özellikle 2 ve daha yaşlı dallardaki yaralar, aşı macunu ile kapatılmalı, 
- Hastalıkla bulaşık ağaçlar sökülerek bahçeden uzaklaştırılmalı, 
- Hastalık belirtileri görülmeden, bahçelerde düzenli olarak bakım işleri yürütülmeli ve aşırı 
azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Hastalığın etkili bir kimyasal mücadelesi yoktur. 
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NARDA FUSARİUM KURU ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Fusarium spp. 

 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fusarium kuru çürüklüğü hastalık etmenleri toprak kökenli funguslar olup, nar bitkisinde hem 
kök ve kökboğazı çürüklüğüne hem de solgunluğa neden olmaktadır. Ülkemizde nar 
bitkisinde Fusarium solani ve Fusarium oxysporum etmenlerinin hastalığa neden olduğu 
belirlenmiştir. 
Fusarium türlerinin üç farklı tip sporu vardır. Mikrokonidileri tek hücreli, şeffaf ve küçük 
sporlardır. Makrokonidileri ise enine bölmeli, mekik şeklinde konidilerdir. Klamidosporlar, 
küre şeklinde, dayanıklı sporlar olup, etmenin toprakta canlılığını uzun süre sürdürmesini 
sağlarlar. Bitki artıkları üzerinde miselyum veya klamidospor halinde kışı geçirirler. 
İlkbaharın sonlarına doğru toprağın ısınması ve toprak suyunun alt tabakalara inmesi sonucu, 
toprakta yeterince havalanabilen yerlerde miselyal gelişme ve konidispor oluşumu başlar. 
Bitkilerin kılcal köklerine ulaşan fungus, penetrasyon yapar. Miselyum ksilemden girerek kök 
ve gövdeden yapraklara doğru ilerler. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık bitkinin tüm gelişme dönemlerinde ve her yaştan ağaçta görülebilir. Etmen yan 
köklerin kabuk dokusunda kolonize olarak enfeksiyona başlar, daha sonra ana kökün ve/veya 
ana kökten çıkan diğer köklerin uç kısımlarına ilerler. Hastalık ilerledikçe ana kök ile diğer 
büyük kökler ve gövdenin kökboğazında kabukta çürümeler meydana gelir (Şekil 1a,b). 
Fungus bitkinin iletim demetlerinde tıkanmalara ve salgıladığı toksinler sonucunda, iletim 
demetlerinde kahverengileşmelere yol açarak bitkinin topraktan su ve besin alınımını 
engellediği için solgunluğa neden olur. Yapraklar önce sararır sonra kahverengileşir, 
solgunluk ve geriye doğru ölüm meydana gelir ve ağaç tacı canlılığını kaybeder (Şekil 2a,b 
ve c). Etmen, özellikle nematod zararının olduğu köklerde daha kolay enfeksiyona neden olur. 

  
Şekil 1. Köklerde çürüme (a ve b) T 
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Şekil 2. İletim demetlerinde kahverengileşme (a, b) ve bitkide solgunluk belirtisi (c) 

Ülkemizde nar yetiştiriciliği yapılan alanlarda görülebilmekte ve ekonomik zarar 
oluşturmaktadır. 
3. KONUKÇULARI 
Etmen geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Nar dışında sebze ve süs bitkileri başlıca 
konukçuları arasındadır.  
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

-Ağır ve su tutan topraklarda, taban suyunun yüksek olduğu arazilerde nar bahçesi tesis 
edilmemelidir. Bu tip arazilerde bahçe kurulmuş ise, toprak drenajı yapılarak taban suyu 
seviyesi düşürülmelidir. 
-Salma sulama yerine damla sulama sistemi tercih edilmeli, suyun kökboğazına değmesi 
engellenmelidir. Karıklar açıldığında, ağaç kökboğazına su temasından korumak amacıyla 
ağaçların kenarlarına setler yapılmalıdır. Yağmurlama sulamada ise sistem ağaç gövdesine 
çarpmayacak şekilde ayarlanmalıdır.  
-Ağaçların taç izdüşümlerinde köklerin yaralanmasına neden olacak toprak işlemelerinden 
kaçınılmalıdır.  
-Nar bahçelerinde özellikle ağaç altlarındaki yabancı ot ve diğer bitki artıkları 
temizlenmelidir. 
-Toprak organik madde açısından zenginleştirilmelidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlama koruyucu olarak dikimle birlikte yapılır. Hastalığın sorun olduğu bahçelerde ise ilk 
belirtiler görüldüğünde ilaçlamalara başlanır ve hızlı sürgün gelişim dönemlerinde (ilkbahar, 
yaz, sonbahar) devam edilir. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Toprak uygulamalarında damla sulama sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca süzgeçli kova 
vb. ekipmanlar da kullanılabilir. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Damla sulama yoluyla veya ağacın taç izdüşümüne gelecek şekilde yapılmalıdır. 
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NARDA PHYTOPHTHORA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Phytophthora spp. 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Phytophthora spp., toprak kökenli bir fungal hastalık etmeni olup, bitkinin kök ve 
kökboğazında zarar oluşturur. 
Hastalık etmeni taban arazi ve nemli topraklarda sürekli bulunmaktadır. Eğer toprakta 
yeterince nem ve ıslaklık varsa fungus yeniden sporangiumlar ve dolayısıyla zoosporlar 
üreterek hastalığın mevsim içerisinde (özellikle ilk ve sonbahar yağışlarından sonra) yüksek 
oranlara ulaşmasını sağlar. Etmen 20-30oC toprak sıcaklığında bol miktarda sporangium 
üretir. Uygun olmayan koşullarda ise dayanıklı sporlar üreterek toprakta uzun süre canlılığını 
sürdürebilir. 
Hastalık etmeni bitkiye yaralardan veya sağlam dokulardan girebilir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık bitkinin kök ve kökboğazında zarar oluşturur. Şiddetli enfeksiyonlarda ince kökler ve 
ana kök ölür. Kök boğazında kambiyum dokusu nekroze olur, enfekteli kısma ait kabuk 
dokusu çatlar (Şekil 1). Bu tip bitkilerde sararma, solma, gelişme geriliği görülür ve sonuçta 
bitki ölür (Şekil 2). 

 
Şekil 1. Phytophthora spp.'nin kök boğazında 
kabuk altında neden olduğu nekroze alan  

Şekil 2. Phytophthora spp.'nin narda 
oluşturduğu solgunluk belirtisi 

Hastalık, Ülkemizde nar yetiştiriciliği yapılan bölgelerden Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde tespit edilmiş olup, ekonomik önemde zarar oluşturmaktadır. 

 

T 
A 

G 
E 

M



Meyve Hastalıkları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 
   

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 146 

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

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel önlemler 

-Hastalıktan ari, sağlıklı fidan kullanılmalıdır. 
-Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde sırta dikim yapılmalıdır. 
-Aşırı sulamadan kaçınılmalı ve suyun kökboğazına değmesi engellenecek şekilde damla 
sulama tercih edilmelidir. 
-Toprak işlemesi sırasında kök ve kökboğazının yaralanması önlenmelidir. 
-Hasta bitkiler sökülerek hemen imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlama, koruyucu olarak dikimle birlikte yapılır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ise ilk 
belirtiler görüldüğünde ilaçlamalara başlanır ve hızlı sürgün gelişim dönemlerinde (ilkbahar, 
yaz, sonbahar) devam edilir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe 
pülverizatörü kullanılmalıdır. İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama 
sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca süzgeçli kova vb. ekipmanlar da kullanılabilir. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Toprak üstü uygulamalarında ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgârsız havada ilaçlama 
yapılmalıdır. Topraktan uygulamalar ise damla sulama yoluyla veya ağacın taç izdüşümüne 
gelecek şekilde yapılmalıdır.  
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SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ 

Monilinia spp., Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Penicillium expansum, 

Rhizopus stolonifer, Cladosporium spp. 

 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Sert çekirdekli meyve (kiraz, vişne, şeftali, nektarin, erik ve kayısı) depo çürüklüğü etmenleri 
Monilinia spp., Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Penicillium expansum, Rhizopus 
stolonifer ve Cladosporium spp.’dir.  
Bu fungal etmenler, hasat öncesinde, hasat sırasında oluşan yaralardan, doğal açıklıklardan 
meyveye giriş yapmakta ve enfeksiyona neden olabilmektedir. Hastalık etmenleri sert 
çekirdekli meyvelerin yetiştirildiği tüm bahçelerde, paketleme evlerinde ve depolarda 
görülebilmektedir.  
Monilinia spp. kışı mumyalaşmış meyveler ve hastalıklı bitki kısımları (çiçek, sürgün, dal, 
meyve) üzerinde miselyum/konidi formunda geçirir. İlkbaharda uygun koşullarda oluşan 
askosporlar çiçekleri enfekte eder. Çiçek enfeksiyonunun ardından konidiosporlar ile sürgün 
ve meyve enfeksiyonları meydana gelir. Konidiosporlar yağmur, rüzgar ve böceklerle 
yayılarak üretim sezonu boyunca ve uygun koşullarda enfeksiyonlara neden olur. Etmenin 
optimum gelişme sıcaklığı 15-30ºC’dir. Ancak 0-35 ºC sıcaklık aralığında da konidiosporların 
çimlenme kabiliyeti vardır.  
Botrytis cinerea genellikle çiçek ve meyvede zarar oluşturmaktadır. Enfekteli çiçekler sezon 
boyunca enfeksiyon kaynağını oluşturmaktadır. Meyve gelişmeye başladığında hastalık taç 
yapraklara temas etmekte ve meyve yüzeyinde önce kahverengi lezyonlar oluşmakta daha 
sonra bu meyveler depolandığında, fungusun gelişimi için gerekli olan yüksek nisbi nemde, 
enfekteli meyvelerin yüzeyinde miselyal gelişimini devam ettirmekte ve sağlıklı meyveleri de 
hastalandırmaktadır. 
Alternaria alternata, Penicillium expansum, Rhizopus stolonifer ve Cladosporium spp. 
etmenleri bol miktarda havai kökenli spor oluşturmakta ve meyveden meyveye yayılmaktadır.  
Hasat dönemi yağışlı geçen yıllarda hastalık şiddeti artmaktadır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Sert çekirdekli meyve depo çürüklüklerine neden olan etmenler ilk önce meyve kabuğunda 
kahverengi lekeler şeklinde görülür. Bu lekeler daha sonra genişleyerek büyür etrafında açık 
kahverengi bir halka oluşur. Çürüklük meyve etine doğru gelişir, ancak leke çukurlaşmaz. 
Çürüyen meyveler üzerinde 1-3 gün sonra kremsi, beyaz, mavi, kurşuni, kadifemsi yeşil ve 
siyah gibi renklerde farklı misel tabakası ile kaplanır ve daha sonra misel tabakası üzerinde 
sporlar oluşur (Şekil 1a-d). 
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Şekil 1. Sert çekirdekli meyve depo çürüklük etmenlerinden Monilinia spp. (a,b,c) ve Rhizopus 
stolonifer (d)’in meyve üzerinde oluşturduğu belirtiler 

Hasat sırasındaki yaralanmalar bu hastalıkların depoya kadar taşınmasına neden olmaktadır. 
Bu nedenle meyvelerin yaralanmaması önemlidir. Depolama sırasında hasta meyvelerle 
sağlam meyvelerin temas etmesi sonucu hastalık hızla yayılabilmektedir. 
Bu hastalık etmenlerinin kirazda neden olduğu meyve çürüklükleri hasat sonrasında %50; 
nektarinde ise %59’a varan ürün kayıpları meydana getirmektedir. 
Ülkemizde sert çekirdekli meyve yetiştiriciliği yapılan tüm üretim alanlarında, paketleme 
evleri ve depolarda görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Vejetasyon süresince diğer hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılmalıdır. 
- Hastalıklı dal ve sürgünler zamanında budanmalı ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 
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- Hasat esnasında meyveler yaralanmamalı, yere düşenler alınmamalıdır.  
- Hasat yağışlı günlerde ve sabah erken saatlerde hasat yapılmamalıdır. 
- Meyveler ambalaj kaplarına düzgün sıralanmalı, taşıma, yükleme ve boşaltma esnasında 

herhangi bir yaralanmaya neden olunmamalıdır. 
- Depolar kullanılmadan önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir 
- Paketleme evlerine ve depolara gelen meyveler kontrol edilmeli, çürük olanlar ayrılmalı 

ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 
- Hastalık etmenlerinin sağlıklı meyvelere bulaşmasını en aza indirmek için ön soğutma 

suları sık sık değiştirilmelidir. 
- Depolanan meyveler uygun nem ve sıcaklık koşullarında muhafaza edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı  
İlaçlama, hasattan önce ya da hasattan sonra 1 kez yapılır. Hasattan önce yapılacak 
uygulamada son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Hasat öncesi uygulamalarda, ilaçlamalar bütün deneme alanına tekdüze dağılım sağlayacak 
uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır. 
Hasat sonrası uygulamalarda, oldukça küçük damla üreten sisleyiciler (termal veya soğuk 
sisleme makinaları), düşük hacimli uygulama yapan pülverizatörler ya da daldırma kapları 
kullanılmalıdır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, hasat öncesinde ağacın her tarafını ve hasat sonrasında ise meyve yüzeyini 
kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE 

HASAT SONRASI DEPO YANIKLIĞI 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Sert çekirdekli meyvelerde oluşan hasat sonrası depo yanıklığı, abiyotik bir hastalıktır. 
Fiziksel zararlanmalar hassas şeftali ve nektarin çeşitlerinin meyvelerinde hastalık 
belirtilerinin gelişmesini ve artmasını sağlar. Hastalıklı meyve kabuğundaki belirtiler düşük 
ve yüksek pH, demir ve bakır iyonları ile bahçede uygulanmış bitki koruma ürünleri 
nedeniyle artar. Hastalığa esas olarak antosiyanin ve tanin kompleksi ile hücre bileşenleri 
neden olmaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hasat sonrası depo yanıklığı hastalığı, mekanik yaralanmalar ve çevreden etkilenen epidermal 
antosiyanin renklenmesinin bir sonucu olarak oluşmaktadır. Bazı çeşitler hastalığa daha 
hassastırlar ve hasat öncesi ile hasat sonrası uygulamalar hastalığın şiddetini etkilemektedir. 
Taşıma sırasındaki zararlanmalar ve pH değeri 8’in üzerinde olan mum içerikli hasat sonrası 
uygulamalar hastalığı teşvik etmektedir. Meyve kabuğundaki lekeler tipik olarak kırmızı 
meyve yüzeyinde su emmiş alanlar şeklinde oluşur ve zamanla morumsu siyaha dönerler. Sarı 
meyve yüzeyinde ise yağlı lekeler şeklinde görülür. Meyveler, soğuk depolama koşullarından 
alınıp 24 saat oda sıcaklığında tutulduklarında kabuktaki belirtiler ortaya çıkmakta (Şekil 1), 
ancak meyvelerin tat ve aromasında bir bozulma olmamaktadır. Meyve kabuğunda meydana 
gelen belirtiler nedeniyle, bu tür meyvelerin pazarlanma şansı kalmamakta ve ortalama %12-
15 kayıp söz konusu olabilmektedir. 
Hastalık biyotik bir sebepten oluşmadığından, depolanma sırasında bir bulaşma söz konusu 
değildir. Depoya alınan meyveler benzer koşullara sahip olduklarından, hastalık belirtileri 
meyvelerin genelinde, yaklaşık aynı zamanda görülmektedir. 

                                  

Şekil 1. Hasat sonrası depo yanıklığının şeftali meyvesinde  
oluşturduğu kabuk belirtileri. (Compendium of Stonefruits) 
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3. KONUKÇULARI 
Şeftali ve nektarin meyvelerdir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

–Kobalt, çinko, bakır, alüminyum ve demir klorür içerikli yaprak gübreleri 
kullanılmamalıdır. 
–Hasat sırasında meyveler iç yüzeyleri yumuşak materyalle kaplı toplama kaplarına 
konmalı ve en kısa sürede paketleme evlerine ulaştırılmalıdır. 
–Meyvelerin hasat ve taşınması sırasında zarar görmemelerine dikkat edilmelidir. 
–Soğutma ve daldırmada kullanılan suyun pH’sı 6.5-7.0 olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlamalar hasattan önce ya da hasattan sonra, depolama öncesi bir kez yapılmalıdır.  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Bahçe ilaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe 
pülverizatörü kullanılmalıdır. Depo ilaçlamalarında ise oldukça küçük damla üreten 
sisleyiciler (termik veya soğuk sisleme makinaları), ULV (çok düşük hacimli) ve LV (düşük 
hacimli) uygulama yapan pülverizatörler kullanılmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama tüm meyve yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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SERT ÇEKİRDEKLİLERDE PAS HASTALIĞI 

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel 

Tranzschelia discolor (Fuckel.) Tranz. &Litv. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Pas hastalığına, sert çekirdekli meyve ağaçlarından erikte Tranzschelia pruni-spinosae, 
badem ve diğer sert çekirdekli meyve ağaçlarında ise Tranzschelia discolor fungal etmenleri 
neden olmaktadır. Hastalığa neden olan etmenler, kışı enfekteli yapraklar ya da genç 
sürgünlerde teliospor ya da uygun koşullarda üredospor halinde geçirir. Ayrıca etrafta yabani 
erik ve yabani badem varsa alternatif konukçu olarak bunlarda da teliospor enfeksiyonu 
görülebilir. Ayrıca Anemon spp. (dağ lalesi) ve Eranthis hyemalis (kış boynuzotu) gibi 
bitkilerde alternatif konukçular arasında yer almaktadır. 
Etmenlerin ayrımı teliospor morfolojilerinden yapılmakta olup teliosporlar iki hücreli ve daha 
koyu renkli, üredosporlar ise tek hücreli ve açık renklidir.  
Primer enfeksiyonlar ilkbahar sonlarında çoğunlukla yere düşen yapraklarda kışlayan 
üredosporlar tarafından yapılır. Ancak kışı soğuk geçen bölgelerde teliosporlardan oluşan 
basidiosporlarda primer enfeksiyonlarda söz konusu olabilmektedir. Uredosporlar geniş bir 
sıcaklık aralığında çimlenebilirler (8-38°C; opt.13-26°C) ve rüzgârla kolayca yayılabilirler.  
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın ilk belirtileri mayıs-haziran aylarında üredospor enfeksiyonu sonucu yaprağın üst 
yüzeyinde parlak sarı renkli klorotik lekeler şeklinde görülür. Daha sonra yaprağın alt 
yüzeyinde bu lekelerin altında turuncu renkli püstüller görülür ve burada yeni üredosporlar 
oluşarak sekonder enfeksiyonları gerçekleştirir. Yaz sonuna doğru ise püstüller koyulaşır ve 
üredosporlar teliospor halini alır (Şekil 1-2). 

  
Şekil 1. Erik pasının yapraktaki belirtileri (a) ve yaprak altında meydana 
gelen püstüller (b). 
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Şekil 2. Badem pasının yapraktaki belirtileri (a) yaprak üstü (b) yaprak altı.  

Mayıs ve haziran ayları yağışlı geçerse yaprak, sürgün ve meyve enfeksiyonları 
görülebileceği için zarar şiddeti artabilmektedir. Yaprak enfeksiyonlarının şiddetli olduğu 
durumlarda yapraklarda dökülmeler ve gövde de zamklanma da görülebilmekte ve zarar daha 
da artmaktadır.  
Bu hastalık erik yetiştiriciliği yapılan her yerde görülmektedir. Epidemi yaptığı durumlarda 
verim kaybının %33’e kadar ulaştığı belirlenmiştir. 
3. KONUKÇULARI 
Etmenin konukçuları erik, badem ve diğer sert çekirdekli meyve ağaçlarıdır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
- Hastalıklı yaprak, sürgün ve meyveler imha edilmelidir. 
- Hastalıklı budama artıkları bahçeden uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 
- Bahçe kenarlarında konukçusu olabilecek yabani bitkiler varsa, bu bitkilerde de hastalık ile 
mücadele yapılmalıdır. 
4.2. Kimyasal Mücadele  
4.2.1. İlaçlama zamanı   
Hastalığın ilk belirtileri görülünce birinci ilaçlama yapılmalıdır. Kullanılan ilacın etki süresi 
ve enfeksiyon koşulları dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilmelidir. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ŞARKA HASTALIĞI 

Plum pox potyvirus (PPV) 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Dünyada Plum pox potyvirus’un (PPV) biyolojik, serolojik, moleküler ve epidemiyolojik 
özelliklerine göre 9 farklı ırkı tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla M (Marcus), D (Dideron), C 
(Cherry), EA (El Amar), T (Turkey), W (Winona), Rec (Recombinant), PPV-CR (Cherry 
Russia) ve son olarak tespit edilen PPV-An (Ancestor) ırklarıdır. Ülkemizde ise bu ırklardan 
PPV-D, PPV-M, PPV-Rec ve PPV-T ırkları tespit edilmiştir. Bu 9 ırk içerisinde en yaygın 
olanları PPV-D ve PPV-M’dir. 
PPV’nin kısa mesafelerde yayılmasında yaprak bitleri etkin bir rol almaktadır. PPV yaprak 
bitleri ile non-persistent (kısa süreli ve vektör bünyesinde kalıcı olmayan) şekilde 
taşınmaktadır. Etmenin uzun mesafelerde taşınması enfekteli vejetatif üretim materyalleri 
(fidan, aşı gözü, aşı kalemi vs.) ile olmaktadır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
PPV konukçularında spesifik belirtiler oluşturabilmektedir. Bu belirtiler gözle rahat bir 
şekilde görülebildiği gibi, fark edilemeyecek kadar hafif veya latent (belirti göstermeyen) de 
olabilmektedir. PPV’nin belirtileri virüsün ırkına, enfeksiyon zamanına, çevre faktörlerine, 
konukçunun bulunduğu konuma, mevsime, konukçunun türüne, çeşidine ve yaşına bağlı 
olarak hafiften şiddetliye kadar değişebilmektedir. Bu şartlara bağlı olarak belirtilerin 
görüldüğü bitki organı farklılık gösterebildiği gibi latent enfeksiyon durumu veya belirtilerin 
maskelendiği de görülebilmektedir. Hastalık belirtileri serin havalarda daha belirgin olarak 
görülmektedir. Sıcak havalarda belirtiler maskelenmektedir. Genel olarak erik, kayısı ve 
şeftali çeşitleri PPV’ye karşı çok hassastır ve şiddetli belirtiler gösterirler. Ana konukçularının 
çiçek, yaprak, meyve ve çekirdeklerinde oluşturduğu belirtiler tipiktir. Hastalığa ait bu 
belirtiler aşağıda daha detaylı olarak verilmiştir. 

Kayısıda görülen belirtileri; 
Çiçeklerin petal yapraklarında pembe renkli çizgiler veya halkalı lekeler görülür. Bu belirtiler 
erken dönem sürveylerinde hastalığın teşhisinde faydalı olmaktadır. Yapraklarda sarı veya 
soluk yeşil lekeler, damar bantlaşması PPV’nin tipik belirtileridir (Şekil 1a,b). Meyve 
üzerinde dağınık halka şeklinde lekeler, şekil bozukluğu veya deformasyon oluşabilir (Şekil 
2). Oluşan bu lekeler bazı hassas kayısı çeşitlerinin meyvelerin de çöküntüler veya nekrotik 
alanlara dönüşebilmektedir. Ayrıca meyve çekirdeğinde de dağınık veya halka şeklinde 
lekeler görülebilmektedir (Şekil 3). Hassas kayısı çeşitlerinde meyveler hasattan 20-30 gün 
önce dökülebilir. 
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Şekil 1. PPV’nin kayısı yaprağında oluşturduğu belirtiler 

  
Şekil 2. PPV’nin kayısı meyvesinde oluşturduğu 
belirti 

Şekil 3. PPV’nin kayısı çekirdeğinde 
oluşturduğu belirti 

Erikte görülen belirtileri; 
Erik ağaçları çok şiddetli belirtiler gösterebilmektedir. Yapraklarda soluk yeşil veya açık sarı 
klorotik noktalar, halkalar ve çizgi şeklinde desenler oluşmaktadır (Şekil 4 a,b). Kırmızı veya 
koyu renkli erik meyveleri mavimtırak bir görünüm almaktadır. Meyveler üzerinde koyu 
renkli halkalı lekeler ve bu lekelerin içe doğru çökmüş olduğu görülmektedir (Şekil 5 a,b). 
Aynı şekilde bu meyvelerin çekirdeğinde de halkalı veya koyu renkli lekeler 
oluşabilmektedir. Meyvelerde düzensiz olgunlaşma ve kayısıda olduğu gibi bazı çeşitlerde 
meyveler olgunlaşmadan erken dökülebilmektedir. 
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Şekil 4. PPV’nin erik yaprağında oluşturduğu belirtiler 

https://www.ars.usda.gov/oc/br/plumpox (b) 

  

Şekil 5. PPV’nin erik meyvesinde oluşturduğu belirtiler 

Şeftali ve nektarinde görülen belirtileri; 
Kayısı ağaçlarında olduğu gibi çiçeklerin petal yapraklarında pembe renkli çizgiler görülür. 
Bu belirtiler hastalığın erken teşhisinde oldukça önemlidir. Yapraklarda ise dağınık halkalı 
lekeler, şekil bozuklukları (kırışıklık, buruşma ve kıvrılma), damar bantlaşması veya damar 
aralarında altın sarısı renginde açılmalar görülür (Şekil 6 a,b). Yeşil meyveler üzerinde zayıf 
lekeler şeklinde sarı çizgiler ve halkalı lekeler oluşmaktadır. Meyveler olgunlaştığında bu 
lekelerin sarı veya kırmızı halkalı lekeler şekline dönüştüğü görülebilmektedir (Şekil 7 a,b).  
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Şekil 6. PPV’nin şeftali ve nektarin yaprağında oluşturduğu belirtiler 

  
Şekil 7. PPV’nin şeftali ve nektarin meyvelerinde oluşturduğu belirtiler 

Bademde görülen belirtiler; 
Yapraklarda klorotik renk açılmasına neden olmakta ancak bu belirti çok çabuk 
maskelenmektedir. Meyvelerde deformasyon, verim ve kalitede azalma meydana gelmektedir 
(Şekil 8). 

Kiraz ve vişnede görülen belirtiler; 
Yapraklarda halkalı veya düzensiz lekeler görülebilmektedir (Şekil 9). Meyve üzerinde 
girintili çıkıntılı şekil bozukluğu, sarı veya kahverengi halkalı lekeler oluşmaktadır. Bazı kiraz 
çeşitlerinde erken meyve dökümüne neden olabilmektedir. 
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Şekil 8. PPV’nin badem yaprağında 
oluşturduğu belirti 

Şekil 9. PPV’nin vişne yaprağında 
oluşturduğu belirti, 
(https://link.springer.com/article/10.1007/s0070
5-131630-x) 

Şarka hastalığının, kimyasal mücadelesinin olmaması, çok hızlı epidemi yapması ve 
hastalıktan kurtulmanın tek çaresinin eradikasyon olması Şarka’yı önemli kılmaktadır. Şarka 
hastalığı sert çekirdeklilerde meyve ağırlığı, büyüklüğü, verimi, şeker oranında azalma, 
asitliğin artması, erken meyve dökümü, nekroz, deformasyon, meyvelerde şekil bozukluğu ve 
buna benzer belirtiler meydana getirdiğinden ürünün ticari değerinin kısmen ya da tamamen 
yok olmasına neden olmaktadır. Şarka hastalığı ürün kalite ve kantitesine doğrudan zarar 
verdiği için ekonomik olarak önemli kayıplara neden olmaktadır. Öyle ki hassas meyve 
çeşitlerinde hastalıktan dolayı %100’e varan ürün kayıpları görülebilmektedir. Şiddetli 
enfeksiyonlarda ise ağacın ömrünü kısaltıp ölümüne yol açarak tüm plantasyonları yok 
etmektedir. 
PPV’nin en önemli yayılma yollarından bir tanesi enfekteli üretim materyalleridir. Enfekteli 
fidan, aşı gözü, aşı kalemi vs. gibi üretim materyalleri virüsün yayılışını hızlandırmaktadır. 
Enfekteli üretim materyalleri virüsün bölgeler ve ülkeler arasında yayılmasında etkin rol 
oynamaktadır. PPV’nin kısa mesafelerde yani bahçe içinde veya bahçeler arasında 
yayılmasında yaprak bitleri etkin bir rol almaktadır. Yaprak bitlerinin virüsü non-persistent 
olarak bir kilometreye kadar taşıyabildiği bilinmektedir. PPV 20’ye yakın yaprak biti türü ile 
taşınmaktadır. Bunlar arasında Aphis fabae, A. spiraecol, Brachycaudus cardui, B. helichrysi, 
B. persicae, Hyalopterus pruni, Myzus persicae, M. Varians, Phorodon humuli taşınmada 
önem arz eden türler arasına girmektedirler. PPV’nin Prunus türlerinin tohumları ile 
taşındığına dair çalışmalar bulunmasına rağmen bu çalışmalar doğrulanmamıştır ve PPV’nin 
tohumla taşınmadığı kabul edilmektedir. 
Ülkemizde PPV Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yaygındır.  

3. KONUKÇULARI 
Şeftali, kayısı, erik, nektarin, badem, kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyve türleri PPV’nin 
ana konukçusudur. Bunun yanında yabani/süs bitkisi formundaki Prunus türleri ve çok sayıda 
yabancı ot ise PPV’nin ikincil konukçuları arasında yer almaktadır. 
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4. MÜCADELESİ 
4.1. Karantina Önlemleri 
Şarka hastalığının varlığı, yayılış alanlarının tespiti, korunmuş/ari bölgelerin belirlenmesi, 
mücadelesi, yayılmasının engellenmesi ve eradikasyonuna ilişkin alınacak asgari önlemleri 
düzenlemek amacıyla 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak “Şarka Hastalığı İle Mücadele 
Hakkında Talimat” yayınlanmıştır. Hastalığın bulaştığı alanlarda bu talimat esaslarına göre 
tedbirler alınır. 

4.2. Kültürel Önlemler 
- Şarka hastalığı ile mücadelede herhangi bir anti-virüs uygulaması bulunmamaktadır. En 
etkili kontrol yöntemi virüsten ari (sertifikalı) üretim materyallerinin kullanılması, düzenli 
olarak yaprak biti mücadelesi ve enfekteli ağaçların eradike edilmesidir. 

- Enfekteli konukçu türlerinden kesinlikle üretim materyali (aşı kalemi, aşı gözü, fidan, 
anaç, çöğür, çelik, klon vs.) alınmamalıdır.  

- Zararlı organizmanın çok sayıda yaprakbiti vektörü olması nedeniyle enfeksiyon 
kaynaklarının ortadan kaldırılması için, bulaşık meyve, meyve sapları ve diğer bitki artıkları 
imha edilmelidir. 

- Doğal enfeksiyon kaynağı olabileceğinden, bulaşık bölgenin çevresindeki yabancı ot 
konukçuları temizlenmelidir.  

- Şarka, karantinaya tabi bir hastalık etmeni olup, bulaşık bölgelerden korunmuş bölgelere 
kesinlikle fidan nakli yapılmamalıdır. 

- Virüs vektörü yaprak bitlerinin mücadelesi ilgili Zirai Mücadele Teknik Talimatına göre 
yapılmalıdır. 

4.3. Kimyasal Mücadele  
- Etmene karşı kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. 
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TRABZON HURMASINDA YAPRAK LEKESİ 

Mycosphaerella nawae Hiura&Ikata 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Mycosphaerella nawae Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) yaprağında zarar oluşturur. Kışı 
yere dökülen yapraklar üzerinde pseudotesyum olarak geçirir. İlkbaharda olgunlaşan 
pseudotesyumlardan fırlatılan askosporlar yapraklar üzerinde primer enfeksiyonları 
başlatırlar. Askospor tek bölmeli, çoğunlukla iğ biçimindedir. 
Fungusun eşeysiz dönemi ise Ramularia sp.’dır. Konidiosporlar, hastalığın epidemi yaptığı 
dönemlerde, sekonder enfeksiyon kaynağı olarak önemli bir rol oynamaktadır. Sekonder 
enfeksiyonlar yaz ayları boyunca devam etmekte ve hastalık giderek artmaktadır. 
Konidiosporlar, çoğunlukla elipsoid, ara sıra silindirik, oval biçimde, şeffaf ve açık 
kahverengidir. Konidiosporlar, kültürde ve bitki dokusunda tekli veya zincir şeklinde 
oluşurlar (Şekil 1). Konidiofor dik, şeffaf ve açık kahverengidir. 

©  S. Tokera  ©  S. Tokerb  
Şekil 1. Ramularia sp.’e ait tekli (a) ve zincir şeklindeki (b) konidiospor 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Etmen, bitkinin yalnızca yapraklarını hastalandırır. Belirtiler, yapraklar üzerinde yuvarlak 
nekrotik lekeler şeklinde görülür. Lekelerin olduğu yaprak alanında kloroza neden olur. 
Hastalık ilerledikçe lekeler tüm yaprak yüzeyini kaplar (Şekil 2 ve 3). Bazen hastalıklı 
yaprakların kiremit-kırmızısı bir renk aldığı görülür. 

©  S. Tokera  ©  S. Tokerb  ©  S. Tokerc  
Şekil 2. Trabzon hurması yaprak leke hastalığının belirtileri 
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Şekil 3. Hastalığın, yaprak üstündeki (a) ve altındaki (b) belirtisi 

Hastalıktan dolayı yapraklar vaktinden önce dökülür. Ağaçlarda erken meyve olgunluğu ve 
buna bağlı olarak meyve dökümleri görülür (Şekil 4). 

  
Şekil 4. Hastalıktan dolayı yaprak dökümleri (a) ve erken meyve olgunluğu (b). 

Hastalıkla tamamen bulaşık olan bahçelerde, yaprak ve meyve dökümleri nedeniyle, önemli 
ekonomik kayıp oluşmaktadır. 
Ülkemizde özellikle Doğu Akdeniz Bölgesinde Trabzon hurması yetiştirilen alanlarda 
görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Bilinen tek konukçusu Trabzon hurmasıdır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Bahçe tesis edilirken sık dikimden kaçınılmalıdır. 
- Erken dönemde ve mevsim sonunda yere dökülen yapraklar toplanıp yakılmalı veya derine 
gömülmelidir. 
- Aşırı sulama yapılmamalıdır. 
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- Salma sulama yerine damla sulama tercih edilmelidir. 
- Budama, hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde yapılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Kimyasal mücadele uygulaması aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır.  
Birinci ilaçlama: Yapraklarda ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. 
İkinci ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak, meyveler 
yarı büyüklüğüne gelinceye kadar devam edilmelidir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava 
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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TURUNÇGİL DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ 

Yeşil küf çürüklüğü [Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc.] 

Mavi küf çürüklüğü (P. italicum Wehmer) 

(Rev:24.02.2023) 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Turunçgilde depo çürüklüklerine Yeşil küf (Penicillium digitatum) ve Mavi küf (Penicillium 
italicum) neden olmaktadır. Etmenlerin sporları havada bol miktarda bulunmaktadır. 

Penicillium italicum silindirik, elipsoit ya da hafif oval, 2–3 x 3–5 µm boyutlarında konidiler 
oluşturur. Konidiler zincirler halindedir. Enfekteli meyveler üzerinde mavimsi-yeşil renkli 
koloniler oluşur. Optimum gelişme sıcaklığı 24°C’dir. Mavi küf, 10°C’nin altında Yeşil 
küften daha iyi gelişir. 

Penicillium digitatum 4–7 x 6–8 µm boyutlarında konidiler oluşturur. Konidiler zincirler 
halindedir. Optimum 24°C’de gelişir, 10°C’nin altında ve 30°C üstündeki sıcaklıklarda 
gelişmesi çok yavaşlar. Etmen yaralardan giriş yapar. Enfeksiyondan 5-7 gün sonra 
inkübasyon tamamlanır ve meyvenin üzerinde etmenin konidiosporlarından oluşan bir fungal 
örtü oluşur. Enfeksiyonun gerçekleşebilmesi yaraların yanı sıra ortamın orantılı nemi ve 
sıcaklıkla da yakından ilişkilidir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Meyvelerin üzerinde önce yumuşak, sulu, rengi hafif değişmiş 6–12 mm çapında küçük 
lekeler oluşur. Bu lekeler 24°C’de 24–36 saat sonra 2–4 cm çapa ulaşır (Şekil 1a). Yumuşak 
olan kısımda beyaz renkte fungal örtü meydana gelir (Şekil 1b). Bu fungal örtü 2-3 gün içinde 
renk değiştirerek, etmenin konidiosporlarından oluşan zeytin yeşili (P. digitatum) (Şekil 2a) 
veya mavimsi (P. italicum) (Şekil 2b) renge döner. Yeşil rengi çevreleyen beyaz bir alan 
meydana gelir. Ayrıca meyve üstünde ve lekelerin oluştuğu kısımda yağ bezlerinin bozulması 
ile yüzeysel bir çöküntü gerçekleşir. 

 
Şekil 1. Portakal meyvesi üzerinde yumuşak, sulu leke (a) ve bu 
kısmın üzerinde beyaz fungal örtü oluşumu (Fotoğraf: Dr. İlker 

Kurbetli). 
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Şekil 2. Portakal meyvesi üzerinde P. digitatum’un neden 

olduğu zeytin yeşili (a) ve P. italicum’un neden olduğu 
mavimsi fungal örtü oluşumu (Fotoğraf: Dr. İlker Kurbetli). 

Mavi ve yeşil küf çürüklükleri, turunçgil yetiştirilen tüm bölgelerimizde, hemen her bahçede, 
depolarda ve paketleme evlerinde sorun olmaktadır. Özellikle hasat sırasındaki yaralanmalar 
bu hastalığın depoya kadar taşınmasına neden olmaktadır. Depolama sırasında hasta 
meyvelerle sağlam meyvelerin teması sonucu çürüklük hızla yayılmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Başta turunçgiller olmak üzere geniş bir konukçu dizisine sahiptir. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

• Hasattan önce diğer hastalık ve zararlılara karşı iyi bir mücadele yapılmalı, hastalıklı dal 
ve sürgünler zamanında budanmalıdır. 

• Hasat esnasında meyveler yaralanmamalı, yere düşenler alınmamalıdır. Yağışlı günlerde 
ve sabah erken saatlerde hasat yapılmamalıdır. 

• Sarartma odası temiz olmalı ve önceden dezenfekte edilmelidir. 

• Meyveler paketleme evlerine yığın halinde getirilecekse 3-4 sıradan fazla yığın 
yapılmamalıdır. 

• Paketleme evlerine gelen meyveler kontrol edilmeli, çürük olanlar ayrılmalı ve ortamdan 
uzaklaştırılmalıdır. 

• Paketleme evlerinde meyvelerin yıkandığı tanklar dezenfekte edilmeli ve yıkamada 
kullanılan sular sürekli değiştirilmelidir. 

• Meyveler ambalaj kaplarına düzgün sıralanmalı, taşıma, yükleme ve boşaltma sırasında 
herhangi bir yaralanmaya neden olunmamalıdır. 
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4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılabilir. Hasattan önce yapılacak 
uygulamalarda son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Hasattan önce yapılacak uygulamalarda hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe 
pülverizatörü, sırt pülverizatörü ve sırt atomizörü kullanılmalıdır. Hasat sonrası ilaçlamalar 
ise paketleme evi veya depoda otomatik özel makineler ve aletlerle yapılır. Depo 
ilaçlamalarında fumigasyon aplikatörleri, mumlama makineleri ve drencher uygulama 
sistemleri (kabinli, konveyörlü, daldırma drencher sistemleri) kullanılmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Hasat sonrası depo ilaçlamaları mumlama, sulu mumlama ve drencher uygulama yöntemleri 
ile yapılmalı ve tüm meyve yüzeyinin ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. 
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TURUNÇGİLDE KAHVERENGİ LEKE 

Alternaria alternata f.sp. citri 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungus, yaprak, sürgün ve mevsimsiz meyveler üzerinde miselyum ve konidiospor olarak kışı 
geçirir. Konidiosporlar daha çok yapraklar üzerinde bulunur. Ağaç üzerinde kalan ve yere 
dökülen enfekteli yapraklar hastalığın yayılmasında önemlidir. Sürgün gelişim 
dönemlerindeki genç yapraklar ve sürgünler, hastalığa karşı oldukça duyarlıdır. Bu 
dönemlerdeki yağmur, yağmurlama sulama, aşırı sulama ve çiğ, hastalığı artıran faktörlerdir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık genellikle genç sürgün, genç yaprak ve yeşil meyve kabuğu üzerinde ortaya çıkar. 
Başlangıçta yapraklarda 1 mm veya daha küçük olan lekeler zamanla büyür (Şekil 1). 
Hastalık yaprakların delinmesine, yırtılmasına, sararıp dökülmesine, genç sürgünler üzerinde 
yanıklık biçiminde kurumuş kısımların meydana gelmesine, daha ileri durumlarda ise 
yaprakların tamamen kurumasına neden olur. 
Genç yaprakların hasta kısımlarındaki lekeler siyahlaşır, yaşlı yapraklarda ise etrafı sarı hale 
ile çevrili kahverengi lekeler oluşur. Belirtileri taşıyan yaprakların bazıları dökülmeden ertesi 
mevsime kalabilir. Bazı hallerde hastalık belirtileri, bir kısım kimyasal maddelerin ve rüzgar 
gibi çevre koşullarının oluşturduğu mekanik zarar belirtileriyle karıştırılabilir. Bu durumda 
belirtinin oluştuğu dokudan sağlam kısma uzanan yaprak damarları incelenir, damar 
etrafındaki dokulardan ölmüş kısımlar tespit edilirse belirtilerin hastalıktan ileri geldiği 
anlaşılır. 

  
Şekil 1. Kahverengi leke hastalığının yapraklardaki belirtisi (S. Toker Demiray). 

Meyvelerdeki belirtiler, ilk bulaşmadan yaklaşık 4 gün sonra meydana gelir. Bu belirtiler, 
çukurlaşmış kahverengi veya siyah lekeler şeklinde görülür (Şekil 2). Bu lekelerin etrafı 
sarımsı-yeşil bir hale ile çevrilidir. 
Özellikle petal yaprakların dökülmesinden hemen sonra enfekte olan meyveler, herhangi bir 
leke oluşumu göstermeksizin dökülür. Ağaç üzerinde uzun süre dökülmeden kalan hastalıklı 
meyvelerin kabukları üzerindeki lekelerin altında bir yara dokusu oluşur. Bu doku, ölü kısmın 
kabarmasına neden olarak, kuşgözü benzeri belirtileri meydana getirir. Enfeksiyon sırasında 
meyve ne kadar yaşlı ise, kabuk üzerinde meydana gelen lekelerin büyüklüğü de o kadar 
sınırlı kalır. Hastalığın meydana getirdiği çukurlar dolu zararını andırır. 
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Şekil 2. Kahverengi leke hastalığının meyvedeki 
belirtisi (S. Toker Demiray). 

3. KONUKÇULARI 
Hastalığın konukçuları turunçgildir. Özellikle mineola, tangelo ve kaba limon hastalığa çok 
duyarlıdır. Hibrit mandarin çeşitlerinde hastalık oldukça yaygındır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Yeni kurulan bahçelerde dikim sıklığı iyi bir hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde 
yapılmalıdır.  
- Hızlı sürgün gelişimini teşvik eden sık ve fazla azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. 
- Sürgün gelişimini arttıran sert budamadan kaçınılmalı, budama, ağaç tacında iyi bir 
havalanma sağlayacak şekilde yapılmalıdır. 
- Aşırı sulama yapılmamalıdır. 
- Ağaç tacı üzerinde uzun süre ıslaklık oluşturacak biçimde yağmurlama sulama 
yapılmamalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
1. ilaçlama: İlkbaharda taze sürgünlerin oluştuğu dönemde hastalığın ilk belirtileri 
görüldüğünde, 
2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak meyveler yaklaşık 4 cm 
çapa ulaşıncaya kadar devam edilir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava 
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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TURUNÇGİL MEYVELERİNDE 

KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMKLANMASI 

Phytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leonian 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeni toprak kökenli fungus-benzeri organizmadır. Etmenin miselyumu renksiz ve 
bölmesizdir. Sporangiofor dallanma gösterebilir. Sporangiofor ucunda oluşan sporangiumlar, 
genellikle ovoid, elipsoit, armut veya limon şeklinde, sarımsı-kahverengi ve papillalıdır. Bir 
sporangium içerisinde 5-40 adet hareketli zoospor oluşabilir. 
Meyve enfeksiyonları ağaçların alt dallarındaki meyvelere yağmurla sıçrayan zoosporlar 
tarafından gerçekleştirilir. Rüzgarlı ve yağmurlu günlerde etmen ağacın üst kısımlarındaki 
meyvelere de ulaşabilir. Etmen yaraya gereksinim duymadan meyvede direkt penetrasyon 
gerçekleştirebilir. Penetrasyondan 5-8 gün sonra meyvede lekeler oluşur. Köklerin ve 
kökboğazının penetrasyonu yaralardan gerçekleşmekle birlikte zayıf ağaçlarda lentisellerden 
ve kabuktan da giriş olabilir. Etmen 24-28°C’de optimum gelişme gösterir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Enfeksiyona uğrayan meyvelerde kahverengi lekeler oluşur ve meyve zamanla derimsi bir 
görünüm kazanır (Şekil 1). Ağaç üzerinde çürüyen meyveler dökülürler. Çürümüş meyvelerin 
kendine özgü bir kokusu vardır ve nemli havalarda bu meyveler üzerinde etmenin 
miselyumundan oluşan bir küf tabakası görülür. Enfeksiyondan sonra inkübasyon süresi 
içinde hasat edilen meyveler depolandıklarında önce sarımsı-kahverengi lekeler daha sonra bu 
lekeler üzerinde beyaz renkli bir fungal örtü oluşur (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Etmenin limon meyvesi üzerinde oluşturduğu kahverengi lekeler (sol) ve fungal örtü (sağ)  
(E. Canıhoş). 

Çok yağışlı bölgelerde yapraklarda ıslak, koyu renkli alanlar gelişir ve hastalığın ilerleyen 
dönemlerinde yapraklar olgunlaşmadan dökülür, bazen ağaçlar tamamen yapraksız kalır 
(Şekil 2). Etmenin gövde ve kalın dallardaki enfeksiyonları daha çok aşı yerinin üzerinde, 
gövde kabuğunda zamk akıntısı oluşturan büyük yaralar meydana getirir (Şekil 2). Lekeli 
kabuk dokusu zamanla kararır ve çatlar. Lekeli kabuk dokusunun altındaki odun dokusunda 
fungusun gelişimi görülmez fakat etmenin enzimatik reaksiyonları sonucu odun dokusunun 
rengi kahverengileşir. 
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Şekil 2. Hastalık nedeniyle yaprakları dökülmüş ağaç (sol), gövde ve dallarda oluşan kanser yaraları 
ve zamk akıntısı (sağ) (E. Canıhoş). 

Turunçgillerde hasat gecikirse hastalıktan dolayı meyve kayıpları artar. Özellikle genç limon 
ağaçlarında etmenin meydana getirdiği yara gövdeyi tamamen sararsa ağacın ölümüne neden 
olur. 
Hastalık turunçgil yetiştirilen tüm bölgelerde görülmekle birlikte özellikle Akdeniz 
Bölgesinde yaygındır. 

3. KONUKÇULARI 
Çok geniş bir konukçu dizisine sahip olup, limon, mandarin, portakal, altıntop, turunç, kaba 
limon ve ağaç kavunu konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde turunçgil bahçesi tesis edilmemelidir. Bu tip 
arazilerde bahçe kurulmuş ise, toprak drenajı yapılarak taban suyu seviyesi düşürülmelidir.  
- Bahçelerde özellikle ağaç altlarındaki yabancı ot ve diğer bitki artıkları temizlenmelidir ve 
ara tarımı yapılmamalıdır. 
- Fidanlar derin dikilmemeli, aşı yerleri toprak üstünden en az 20 cm yukarıda 
bırakılmalıdır. 
- Özellikle limonlarda meyve enfeksiyonlarını önlemek için hasat sonbaharda yağmurlardan 
önce tamamlanmalıdır. 
- Ağaçların kalın dal ve gövdelerinin değişik nedenlerle yaralanmasından kaçınılmalıdır. 
Yara yeri oluşur ise aşı macunu ile kapatılmalıdır. 
- Kök boğazı enfeksiyonları görülürse ilkbahar aylarında kök boğazı açılmalı, 
güneşlendirilmeli ve havalandırılmalıdır. 
- Salma sulama yerine damla sulama tercih edilmeli, suyun kök boğazına değmesi 
engellenmelidir. 
- Drenaj kanalları sulama amaçlı kullanılmamalıdır. 
- Ağaçların taç izdüşümlerinde köklerin yaralanmasına neden olacak toprak işlemelerinden 
kaçınılmalıdır. 
- Yara yerlerindeki kabuk odun dokusuna kadar temizlenmeli ve bu yerlere uygun bir 
dezenfektan uygulanmalıdır. 
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4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Meyve enfeksiyonlarına karşı: 

1. ilaçlama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır. 
2. ilaçlama: Havalar yağışlı giderse 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. 

Gövde ve kökboğazı enfeksiyonlarına karşı: 
Gövde veya kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz 
bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1–1,5 metre yüksekliğe kadar 
olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), sırt atomizörü veya bahçe 
pülverizatörü kullanılmalıdır. İlacın toprağa uygulanması durumunda damla sulama 
sistemlerinden yararlanılabilir. Ayrıca pülverizatör, süzgeçli kova vb. ekipmanlar da 
kullanılabilir.  

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Yeşil aksam uygulamalarında ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgarsız havada ilaçlama 
yapılmalıdır. İlaçlamalar özellikle yerden 1,5-2 m yüksekliğe kadar tüm meyvelerin ilaçla 
kaplanması sağlanacak şekilde yapılmalıdır. 
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TURUNÇGİL KLOROTİK CÜCELİK VİRÜSÜ 

Citrus chlorotic dwarf associated virus (CCDaV) 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Turunçgil klorotik cücelik virüsü (Citrus chlorotic dwarf associated virus, CCDaV) tek 
sarmal DNA içeren Geminiviridae familyasına ait bir viral hastalık etmenidir. Virüs enfekteli 
aşı gözüyle, budama aletleriyle ve Defne beyazsineği (Parabemisia myricae, Homoptera: 
Aleyrodidae) ile semipersistent olarak taşınmaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Enfekteli bitkilerde ilk belirtiler ilkbahar sürgünlerinde ortaya çıkar. Tipik belirtiler genç 
yapraklarda ‘V’ şeklinde çıkıntı oluşumu, renk açılması, olgun yapraklarda ise kıvırcıklaşma, 
deformasyon, kayık şeklinde oluşum, kloroz ve yaprak alanlarının küçülmesi şeklindedir. 
(Şekil 1). Hastalığa duyarlı limon çeşitlerinin taze sürgünlerinde güneş yanığı benzeri geriye 
doğru ani kurumalar gözlenir. Özellikle portakal çeşitlerinde belirtileri görmek için çok 
yakından ve dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. Belirtiler ilkbahar ve sonbahar aylarında, 
aktif sürgün dönemlerinde daha belirgin olarak meydana gelir. 
Belirtiler genellikle farklı çeşitlerde değişik şekillerde ortaya çıkmakla birlikte, bazen aynı 
çeşitte ve hatta aynı bitki üzerinde bile farklı olabilir. Hastalığa en duyarlı çeşitlerden biri olan 
kaba limon üzerinde belirtiler bazen tüm yaprakta sararma ve kloroz şeklinde meydana 
gelirken, bazen de yaprağın belirli bir alanında sınırlı kalacak şekilde kloroz veya sararma 
olarak kendini gösterir (Şekil 2). Hastalık etmeni tüm turunçgil çeşitlerini az veya çok 
etkilemekle birlikte meydana getirdiği belirtinin şiddeti farklı olabilmektedir. Marisol 
mandarin çeşidinde belirtiler ilk oluşan sürgünler üzerindeki genç yapraklarda hafif renk 
açılması şeklinde ortaya çıkmakta ve yaprak olgunlaştığında bu belirtiler kaybolur. Okitsu 
Wase mandarin çeşidinde ise hastalıktan çok şiddetli bir şekilde etkilenmekte, genç veya 
olgun tüm yapraklarda belirtiler görülür. 
Hastalık ülkemizde ilk kez 1980’li yılların sonlarında Mersin ili ve ilçelerinde ortaya çıkmış, 
kısa süre içerisinde Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil üretim alanlarına (Adana, Mersin ve 
Hatay) yayılmıştır. Etmenin ülkemizin diğer turunçgil üretim bölgelerindeki varlığı henüz 
bilinmemektedir. 

  
Şekil 1. Turunçgil klorotik cücelik virüsünün limon yaprağında oluşturduğu belirtiler. 
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Şekil 2. Turunçgil klorotik cücelik virüsünün limon 
yaprağında oluşturduğu belirtiler. 

3. KONUKÇULARI 
Limon, kaba limon, altıntop, mandarin, portakal ve tangelolar hastalık etmeninin 
konukçularıdır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Sertifikalı üretim materyali ve fidan kullanılmalıdır. 
- Budama aletleri ve ekipmanları ağaçtan ağaca geçerken %10’luk sodyum hipoklorid 
solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir. Ayrıca budama artıkları bahçeden 
uzaklaştırılmalıdır. 
- Dengeli bir gübreleme programı uygulanmalıdır. 
- Hastalıkla bulaşık olan bitkiler imha edilmelidir. 
- Üretim alanı yabancı otlardan temizlenmelidir. 
- Vektör ile ilgili ZMTT’na göre mücadele edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Etmenin kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. 
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TURUNÇGİLDE KURŞUNİ KÜF 

Botrytis cinerea Pers. ex Fr. 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Botrytis cinerea saprofit olarak yaprak, sürgün, meyve ve dokular üzerinde kolaylıkla yaşar. 
Genellikle yara açılmış dokulardan girerek hastalık oluşturur. Fakat çiçek döneminde yağışlar 
fazla olursa yara olmaksızın çiçekleri hastalandırabilir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık çiçekte sarımsı kahverengi lekeler şeklinde görülür. Kısa sürede tüm çiçek ve çiçek 
salkımları fungusun gri renkteki spor kitlesi ile kuşatılır. Hastalanan çiçekler kurur ve 
dökülür. Meyve yüzeyinde kabartılar oluşur. Etmen daha çok çiçeklerde zarar yapar. Meyve 
enfeksiyonları olgunlaşmış meyvede ve hasat sonrası depoda görülebilir (Şekil 1). 
Hastalığın yayılmasında uzun süreli ıslaklık ve ortalama 18oC hava sıcaklığı koşulları 
önemlidir. Genç sürgünler, yaprak, çiçek ve meyveler hastalıktan etkilenebilir. 

  
Şekil 1. Botrytis cinerea ile enfektelenmiş limon meyveleri. 

3. KONUKÇULARI 
Fungus çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Hastalık turunçgilde özellikle limonda zarar 
meydana getirir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel önlemler 

- Ağaçların yaralanması önlenmelidir. 
- Hastalıklı bitki kısımları üretim alanından uzaklaştırılmalıdır. 
- Bahçe içerisinde iyi bir hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Kimyasal mücadele uygulaması aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır. 
1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce veya çiçeklenme döneminde 
2. ilaçlama: Çiçek taç yaprakların döküldüğü dönemde yapılır. 
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Hastalık gelişimi için uygun koşullar devam ettiği sürece ilaçlamalara devam edilir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Yeşil aksam ilaçlamalarında ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgarsız havada ilaçlama 
yapılmalıdır. 
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TURUNÇGİL SARI DAMAR AÇILMASI VİRÜSÜ 

Citrus yellow vein clearing virus 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalığa; Turunçgil sarı damar açılması virüsü (Citrus yellow vein clearing virüs, CYVCV) 
neden olmaktadır. Tymovirales takımı, Alphaflexiviridae familyası Mandarivirus cinsine 
dahil olan CYVCV; esnek-ipliksi yapıda tek sarmal pozitif RNA genomuna sahiptir. 
Turunçgil türlerinde varlığı bilinen bu etmen, yalnızca turunç, limon, Etrog citron (C. medica 
var, ‘Etrog’) ve Rangpur lime (Citrus x limonia) tür ve hibritlerinde hastalık belirtilerini 
göstermektedir. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
CYVCV tarafından oluşturulan hastalık belirtileri, genel olarak limon yapraklarında 
görülmektedir. Belirtiler; yapraklarda buruşukluk, sarı renklenmeler, ana ve yan damarlarda 
uzunlamasına renk açılmaları (Şekil 1), yaprakta ve kenarlarında değişen şiddette kıvrılmalar 
ve yaprağın alt kısmında damarlar boyunca hafif kahverengileşme, yaprak boyutunda 
küçülme, meyve iriliği ve kalitesinde azalma şeklinde sıralanabilir. Aynı belirtiler turunç 
bitkilerinde de görülür. 
Yapraktaki deformasyon sonucu meyve kalitesi ve büyüklüğünde azalma oluşturur. Yaprak 
dökümündeki artış ve deformasyon nedeniyle meyve boyutlarında gözlenen küçülme, ürünü 
verim ve kalite yönünden olumsuz etkileyebilmektedir. 
Yaprak bitleri, üretim materyali ve mekanik olarak (budama aletleriyle) yayılabilen bu 
hastalık tohumla taşınmamaktadır. Otsu konukçuları da mevcut olan etmen turunçgil üretimi 
yapılan alanlarda genellikle otsu konukçuları bulunduğundan, doğada yerleşebilmektedir. 
Hastalık etmeni, diğer turunçgil (Citrus L.), Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve 
bunların melezlerinde latent olarak bulunabilir. 
Bu etmenin yayılmasında yaprak biti türleri; Aphis craccivora Koch ve A. spiraecola Patch 
(Hemiptera; Aphididae) rol oynamaktadır. Kanatlı formdaki yaprak bitleri, komşu bahçe ve 
tarlalardaki diğer konukçu bitkilere hastalığı taşıyabilmektedir. 

 
Şekil 1. Citrus yellow vein clearing virus nedeniyle limon yapraklarında oluşan sarı renkte damar 
açılmaları. 
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CYVCV; Ülkemizde, yalnızca Adana ilinde sınırlı alanda belirlenmiştir. Hastalığın 
belirlendiği alanlarda eradikasyonu yapılmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 
Konukçuları arasında; turunçgil (Citrus L.), Fortunella Swingle, Poncirus Raf türleri ve 
melezleri ile otsu türlerden fasulye (Phaseolus vulgaris L,), börülce [Vigna unguiculata (L,) 
Walpers] kinoa (Chenopodium quinoa Willdenow),yabani ebegümeci (Malva sylvestris), 
köpek üzümü (Solanum nigrum) ve tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) bitkileri yer 
almaktadır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Hastalık etmeninden ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır. 
- Hastalık etmeni ile bulaşık olduğu belirlenen ağaçlar, kökten sökülerek yapraklarıyla 

beraber imha edilmelidir. 
- Hastalıklı ağaçların köklerinin söküldüğü çukurlara sönmemiş kireç doldurularak 

kapatılmalıdır. 
- Turunçgil yetiştiriciliğinde kullanılan alet ve ekipman için yeni alanlara hastalığın 

taşınmasını engellemek amacıyla dezenfeksiyon (%3’lük sodyum hipoklorid/%2’lik 
sodyum hidroksit + %2’lik formalin solüsyonu) işlemi gerçekleştirilmelidir. Fasulye, 
börülce ve kinoadan oluşan otsu konukçuları, turunçgil alanlarında ara dikim şeklinde 
yetiştirilmemelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
- Vektör yaprak bitleri ile mücadele, ilgili teknik talimatta belirtildiği şekilde 
sürdürülmelidir. 
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YAPRAK KIVIRCIKLIĞI (GLOK) 

Taphrina deformans (Berk) Tull. 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Yaprak kıvırcıklığı hastalığına Taphrina deformans fungal etmeni neden olmaktadır. Etmen 
bir obligat parazittir. Sadece konukçu dokusunda somatik miselyum oluşturur. Askuslar 
genellikle yaprakların üst yüzeyinde meydana gelir, yan yana bulunur. Askus şekilleri silindir 
veya ovaldir, üst kısımları alt kısımlara göre daha geniştir ve 8 askospor bulundurur. 
Askosporlar tek hücreli ve renksizdir. Askuslar olgunlaşınca askosporlar uç kısımdan çıkar ve 
yaprağın üzerine yayılarak üstünde beyazımtırak veya pembemsi görünüm alır. 
Konidiosporlar askosporların tomurcuklanması ile oluşurlar. Bunlar tek çekirdekli, ince 
çeperli sekonder sporlardır. Tomurcuklanma bazen askus içinde de olur. Bunlar bitkinin 
çeşitli kısımlarına yayılırlar ve zamanla çeperleri kalınlaşır, ilk durumlarını kaybederler. 
Fungus, konukçusunda kalın çeperli konidiospor ve miselyum şeklinde kışlar. İlkbaharda, bu 
konidiosporlardan hif denilen iplikçikler meydana gelir. Bunlar da yaz konidiosporlarını 
oluşturur. 
Fungus epidermal hücrelerden veya stomalardan penetrasyon yapar. Enfeksiyonlar ilkbaharda 
uç sürgün gözlerinden yeşil organların görülmeye başlamasıyla olur. Yumuşak ve nemli kış 
günleri, enfeksiyon için uygundur. Sporlar minimum 10°C, optimum 20°C sıcaklıkta 
çimlenirler, 26-30°C sıcaklıklarda gelişme durur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Yaprak ve genç sürgünleri hastalandırır, bazen meyve ve çiçeklerde de zarara neden olabilir. 
Hastalığın belirtileri özellikle ilkbaharda görülür. 
Hastalık genç yapraklarda klorofilin bozulmasına neden olduğundan, hastalıklı kısmın rengi 
sarı veya beyazımtıraktır. Yaprakta büzülme ve spiral şeklinde bükülme görülür. Enfeksiyon 
erken olduğunda, belirtiler genç yaprak buketleri üzerinde görülür, yapraklar iyice büzülür, 
gelişemez ve ağaç üzerinde kururlar. Enfeksiyon geç olursa yaprağın sadece bir bölümü 
hastalanır, kırmızımsı veya şarap rengindeki hastalıklı bölümler sert ve kırılgan olurlar (Şekil 
1).  
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Şekil 1. Şeftali (a,b,c) ve bademde (d) yaprak kıvırcıklığının belirtisi. Resimler A.Uysal 

Hasta yapraklar normal yapraklardan daha kalındır. Koşullar uygun olduğunda hastalıklı 
kısımlarda fungusun konidiosporlarından oluşan beyazımtırak bir tabaka oluşur. 
Enfeksiyon, gözlerin patlaması sırasında gerçekleşirse, dal normal gelişmez, boğumlar arası 
kısalır ve dalın ucunda ağaç üzerinde büzülmüş ve kurumuş yaprak buketleri görülür. Dalın 
hasta kısımlarında sarı veya koyu kırmızı renkte kabarcıklar nedeniyle kalınlaşmalar meydana 
gelir. 
Meyvedeki belirtiler, meyvenin bir kısmında sarı veya kırmızı renkte düzensiz şişkinlikler 
şeklindedir. Zamanla bu kısımlar irileşir ve yaralar daha koyu renge dönüşür. Tümörlü bir 
görünüm alan meyveler zamanla çatlar ve çekirdek evine kadar yarılır. 

a b 

c d 
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Hastalık ekonomik yönden önemlidir. Şiddetli görüldüğü yıllarda tüm yapraklar dökülür, 
ikinci kez uyanan gözlerden zayıf yapılı yapraklar oluşur. Bu durumda gelecek yılın meyve 
gözlerinin oluşumu ya tamamen engellenir veya önemli oranda azalır. Meyveler 
olgunlaşmadan dökülürler. Enfeksiyon doğrudan meyvede gerçekleşmiş ise meyvenin şekli ve 
rengi bozulur, tadı değişir, pazar değeri düşer. Hastalık için koşullar çok uygun olduğunda, 
sürgün ve dalların, hatta ağacın kuruduğu görülebilir. 
Genel olarak hastalık ülkemizde konukçusunun yetiştirildiği bölgelerde görülür. 

3. KONUKÇULARI 
Konukçuları şeftali, nektarin ve bademdir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Hastalığın görüldüğü bahçelerde hastalıklı yaprak, sürgün ve meyveler imha edilmelidir. 
Böylece hastalığa neden olabilecek enfeksiyon kaynakları ortadan kaldırılmış olacaktır. 
4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı   
1.ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra, 
2.ilaçlama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava 
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.  

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama ağacın tüm yeşil aksamını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ 

Penicillium spp., Botrytis cinerea Pers., Monilinia fructigena Honey, 

Phytophthora cactorum Lebert&Cohn, Phytophthora syringae Klebahn, 

Alternaria alternata (Fr.)Keissl., Nectria galligena Bres., Colletotrichum spp. 

(Rev:24.02.2023) 

 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Yumuşak çekirdekli meyvelerde (elma, armut, ayva) depo çürüklüğü etmenleri, Penicillium 
spp., Botrytis cinerea, Monilinia fructigena, Phytophthora cactorum, Phytophthora syringae, 
Alternaria alternata, Nectria galligena ve Colletotrichum spp.’dur. 
Yumuşak çekirdekli meyvelerde depo çürüklükleri, yetiştiricilik yapılan bahçelerde, 
paketleme evlerinde ve depolarda görülmektedir. Fungal etmenler, hasattan önce, hasat 
sırasında ve/veya hasattan sonra oluşan yaralardan, doğal açıklıklardan meyveye giriş 
yapmakta ve enfeksiyona neden olabilmektedir. Bu hastalık etmenlerinden P. cactorum ve P. 
syringae dışındakilerin ortak özelliği, bol miktarda havai kökenli spor oluşturmaları ve bu 
şekilde hastalığın yayılmasıdır. Phytophthora hastalık etmenleri ise, genellikle yere yakın alt 
dallardaki meyvelere, sıçrayan su damlaları veya mekanik olarak topraktan bulaşabilmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Yumuşak çekirdekli meyvelerde depo çürüklük etmenleri genel olarak meyve kabuğu 
üzerinde oluşturdukları beyaz, mavi, yeşil, kurşuni ve siyah gibi farklı renklerde misel 
tabakası ve spor kitlesi ile belirti verirler. Gelişen misel tabakasının etrafında daha açık renkli 
bir hale oluşur. Ayrıca meyve kabuğunda, lekelerin oluştuğu kısımda yağ bezlerinin 
bozulması ile yüzeysel bir çöküntü gerçekleşir (Şekil 1). 
Yumuşak çekirdekli depo çürüklükleri, paketleme evleri ve depolar kadar meyve bahçeleri 
için de sorundur. Özellikle hasat sırasındaki yaralanmalar bu hastalıkların depoya kadar 
taşınmasına neden olmaktadır. Bu nedenle meyvelerin yaralanmamasına azami önem 
gösterilmelidir. Depolama sırasında hasta meyvelerle sağlam meyvelerin teması sonucu 
hastalıklar hızla yayılabilmektedir. 
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Şekil 1. Yumuşak çekirdekli meyvelerde depo çürüklüklerinden Penicillium spp. (a) ve 
Alternaria alternata (b), Phytophthora cactorum (c), Monilinia fructigena (d).  
(Ü. Tanıker) 

3. KONUKÇULARI 
Elma, armut, ayva vb. yumuşak çekirdekli meyveler olmak üzere geniş bir konukçu dizisi 
vardır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
- Hasattan önce, diğer hastalık ve zararlılara karşı iyi bir mücadele yapılmalı, hastalıklı dal ve 
sürgünler zamanında budanmalıdır. 
- Ağaç üzerindeki hastalıklı mumyalaşmış meyveler toplanıp imha edilmelidir. 
-Hasat esnasında meyveler yaralanmamalı, zedelenmemeli ve yere düşenler alınmamalıdır. 
Yağışlı günlerde ve sabah erken saatlerde hasat yapılmamalıdır. 
- Meyveler temiz ambalaj kaplarına düzgün sıralanmalı, taşıma, yükleme ve boşaltma 
sırasında herhangi bir zedelenmeye ve yaralanmaya neden olunmamalıdır. 
- Depolar, kullanılmadan önce temizlenmeli ve ilaçlanarak dezenfekte edilmelidir. 
- Paketleme evlerine gelen meyveler kontrol edilmeli, çürük, yaralı ve zedeli olanlar ayrılmalı 
ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 
- Meyveler uygun nem ve sıcaklık koşullarında muhafaza edilmelidir. 
- İkincil bulaşmaları en aza indirmek için, paketleme evleri günlük olarak kontrol edilmeli ve 
çürüyen meyveler ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan önce yapılacak 
uygulamalarda son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.  
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Hasat öncesi ilaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya bahçe 
pülverizatörü kullanılır. Hasat sonrası ilaçlamalar, paketleme evi veya depoda otomatik özel 
makineler ve aletlerle yapılır. Depo ilaçlamalarında fumigasyon aplikatörleri, mumlama 
makinaları ve drencher uygulama sistemleri (kabinli, konveyörlü, daldırma drencher 
sistemleri) kullanılmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama tüm meyve yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır. Fumigasyon uygulamaları, 
fümigasyon ortamına gaz sevk etmek ya da gaz verici preparatın bu ortama bırakılması 
şeklinde yapılır. Fumigasyon uygulamalarında fumigantın özelliğine bağlı olarak ortamın 
belli bir süre kapatılması ve meyvenin belirli bir süre gaz konsantrasyonuna maruz 
bırakılması gerekir. 
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YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE 

HASAT SONRASI DEPO YANIKLIĞI 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Yumuşak çekirdekli meyvelerde oluşan hasat sonrası depo yanıklığı, abiyotik bir hastalıktır. 
Zamanından önce ve sıcak havalarda yapılan hasat, meyvelerdeki düşük kalsiyum içeriği, 
yüksek azot varlığı, meyvelerin depoya geç alınması ve uygun olmayan koşullarda depolama, 
hastalığın gelişimini arttırmaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hasat sonrası depo yanıklığı hastalığı, uygun olmayan ve uzun süreli depolama koşullarından 
sonra, meyveler oda sıcaklığına alındığında belirtiler oluşturmaktadır. Hastalık belirtileri, 
meyve kabuğunun yüzeyinde renk koyulaşmaları şeklinde görülmekte (Şekil 1) ancak 
meyvelerin yeme kalitelerinde bir bozulma olmamaktadır. Meyve kabuğunda meydana gelen 
belirtiler nedeniyle, bu tür meyvelerin pazarlanma şansı kalmamaktadır. 
Hastalık biyotik bir sebepten oluşmadığından, depolanma sırasında bir bulaşma söz konusu 
değildir. Depoya alınan meyveler benzer koşullara sahip olduklarından, hastalık belirtileri 
meyvelerin genelinde, yaklaşık aynı zamanda görülmektedir. 

  

Şekil 1. Hasat sonrası depo yanıklığının armut (a) ve elma (b) kabuklarında oluşturduğu belirtiler 
(Compendium of Pomefruits) 

3. KONUKÇULARI 
Yumuşak çekirdekli meyvelerdir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

-Ağaçlar dengeli gübrelenmeli ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Gerekli 
durumlarda ağaçlar kalsiyumlu gübrelerle desteklenmelidir. 
-Meyveler normal hasat olgunluğunda hasat edilmelidir. 
-Meyveler hasat edildikten sonra bekletilmeden soğuk hava depolarına alınmalıdırlar. 
-Depolar, depolanacak meyveler için uygun nem ve sıcaklık koşullarını sağlayacak şekilde 
ayarlanmalıdır. 
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-Meyve türünün özelliğine göre depolama süresine dikkat edilmeli; elmalar 6, armutlar 4 ve 
ayvalar 3 aydan fazla süre depoda muhafaza edilmemelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlamalar hasattan sonra en geç bir hafta içerisinde, depolama öncesi bir kez yapılmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Depo ilaçlamalarında oldukça küçük damla üreten sisleyiciler (termik veya soğuk sisleme 
makinaları), ULV (çok düşük hacimli) ve LV (düşük hacimli) uygulama yapan pülverizatörler 
kullanılmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama tüm meyve yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ZEYTİNDE ANTRAKNOZ 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. (syn. Gloeosporium olivarum Alm.) 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Zeytinde antraknoz etmeni Colletotrichum gloeosporioides (syn. Gloeosporium olivarum)’dir. 
Konidiospor düşük sıcaklıkta mumyalaşmış meyvelerde bir yıl canlı kalabilmekte ve 
inokulum kaynağı olmaktadır. Fungus kışı miselyum ve konidi şeklinde mumyalaşmış meyve, 
yaprak ve ince sürgünlerde (Şekil 1) geçirmektedir. Sonbaharda meydana gelen yağışlar 
hastalığın oluşmasında etkilidir. Konidiosporlar mumyalaşmış meyvelerden yağmur damlaları 
ve rüzgâr ile etrafa yayılmaktadır. Meyve enfeksiyonları yaralardan olabildiği gibi 
epidermisden doğrudan giriş şeklinde de olabilmektedir. Etmenin doğal koşullarda optimum 
gelişme sıcaklığı 20-260C ve %90 nemdir. Fakat 10-300C arasındaki sıcaklıklarda da gelişme 
gösterebilmektedir. Hastalık belirtileri inokulasyondan 5-6 gün sonra ortaya çıkmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Colletotrichum spp. yaşam çemberi. 
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
C. gloeosporioides’in neden olduğu antraknoz zeytinin önemli bir fungal hastalığıdır. Bu 
etmen yaprak, ince sürgün, çiçek ve meyvelerde zarar oluşturmakta ve asıl zararını zeytin 
meyvelerinde yapmaktadır (Şekil 2). Zeytin meyvelerindeki ilk belirtiler meyveler 
olgunlaştığında düzenli veya düzensiz şekilde kahverengileşme şeklinde görülür. Meyvenin 
büyümesiyle birlikte lezyonlar birleşerek meyvenin tamamını çürütebilir (Şekil 3d). Hastalık 
belirtisi genellikle meyvenin uç kısmında basık içe çökmüş lezyon şeklindedir. Meyvedeki 
lezyonlar meyveyi ya tamamen veya kısmen çürüterek, meyvenin suyunu kaybetmesine 
neden olur. Çürüyen meyve en sonunda mumyalaşır (Şekil 3c). Meyve dokusu sertleşerek 
derimsi görünüm alarak dalda asılı kalır (Şekil 4). Hastalık etmeni meyvede olgunlaşma 
öncesinde (Şekil 3a,b) ve sonrasında enfeksiyon oluşturabilir. Hastalığın şiddetli enfeksiyon 
yaptığı yıllarda %50’ ye varan oranda üründe azalma olmaktadır. Zeytin antraknozunun 
epidemisi için sıcaklık, meyve olgunluğu ve yağış en önemli faktörlerdir. Zeytin antraknozu 
meyvenin sofralık özelliğini kaybetmesine neden olmakta, bunun yanı sıra bu meyvelerden 
elde edilen zeytinyağlarının asitliğini ve peroksit değerini yükselterek yağ kalitesini olumsuz 
etkilemektedir. 

   
Şekil 2. Zeytin antraknozunun yaprak, çiçekteki belirtileri ve erken dönem meyve zararı 

 
Şekil 3. Zeytin antraknozunun enfekte ettiği zeytin meyveleri. (a) meyve üzerinde efeksiyon 
başlangıcı (b) enfeksiyonun lezyon hali (c) mumyalaşmış, enfekteli ve sağlam meyve (d) enfekteli 
meyve 
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Şekil 4. Zeytin antraknozunun meyvede oluşturduğu belirti tipleri.  

3. KONUKÇULARI 
Badem, çilek, elma, avakado, limon, portakal, mango ve kahve, bazı sebzeler; kabakgiller, 
domates, patlıcan, olmak üzere oldukça geniş bir konukçu dizisine sahiptir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Yere dökülen hastalıklı yaprak ve meyveler toplanmalı ve imha edilmelidir. 
- Hastalığın şiddetini azaltmak için Zeytin sineği mücadelesi yapılmalıdır. 
- Sık dikimden kaçınmalıdır. 
- Sekonder enfeksiyonları önlemek için hasat geciktirilmemelidir. 
- Yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. 
- Enfekteli dallar budanmalı ve imha edilmelidir. 
- Budama ağaçlarda hava sirkülasyonunu sağlayacak ve ışık alacak şekilde yapılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 

- Sonbahar yağmurlarından önce bir ilaçlama yapılır. 
- Mayıs ve Haziran aylarının yağmurlu geçmesi durumunda meyveler nohut büyüklüğüne 
geldiğinde bir ilaçlama daha yapılır. 

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

4.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Ağaçlar hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava akımlı 
hidrolik bahçe pülverizatörü ile ilaçlanmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ZEYTİNLERDE HALKALI LEKE 

Spilocaea oleaginea (Cast.) Hughes (= Cycloconium oleaginum Cast.) 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungus yıl boyunca ağaç üzerinde canlı olarak bulunur. Konidiosporların uçuşu en çok 
ilkbaharda olur ve inkübasyon periyodu 30-61 gün arasındadır. Fungus kışı yere dökülen 
kurumuş veya ağaç üzerinde kalan hastalıklı yapraklarda geçirir. Bulaşma konidiosporlar ile 
gerçekleşir. Etmenin optimum gelişme sıcaklıkları 18-20°C’dir. Hastalık 9°C’nin altında ve 
30°C’nin üzerinde gelişemez. İlkbahar ve sonbaharı genellikle yağışlı geçen bölgeler 
hastalığın gelişmesine uygundur. İyi havalanmayan, güneş almayan, su tutan yerlerde sık 
dikilmiş ve budanmamış zeytinlikler hastalık gelişimine uygun yerlerdir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
İlk belirtiler, ilkbaharda yaprakların üst yüzeylerinde görülen siyahımsı gri renkte yuvarlak 
noktalar şeklindeki lekelerdir. Bu noktaların bulunduğu yerde renk açılır, daha sonra bunun 
çevresinde normal yaprak renginde bir halka oluşur. Bunu dıştan ikinci bir açık renkli halka 
çevirir. Sonra tekrar koyu renkli bir halka oluşur. Bu görünüm nedeniyle hastalığa “halkalı 
leke” adı verilir (Şekil 1,2). Bir yaprakta çapları 8-10 mm olan 2-30 adet leke bulunabilir. 
Hastalığın epidemi yaptığı yıllarda lekeli yapraklar mayıs ayından itibaren dökülmeye başlar 
ve yaprakların tamamı dökülerek ağaçlar çıplaklaşır. Bu durum az meyve tutumuna ve 
meyvenin erken dökülmesine neden olur. Hastalık nedeniyle zayıflayan ağaçlarda; sürgün ve 
ince dallar kuruyabilir. Sulanan, nemli ve ağır topraklarda ve denize yakın zeytinliklerde 
hastalığa her yıl rastlanılmaktadır. Özellikle ilkbaharı yağışlı ve serin geçen yıllar hastalığın 
epidemi yapması için uygundur. Hastalık zeytin yetiştiriciliği yapılan Ege, Marmara ve 
Akdeniz bölgelerinde görülür. 

  
Şekil 1 ve 2. Zeytin Halkalı Leke hastalığının yapraklardaki belirtisi 

3. KONUKÇULARI 
Zeytin ve yabani zeytin ağaçlarıdır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Taban arazide, ağır ve su tutan topraklarda, hava sirkülâsyonu iyi olmayan ve nemli 
olan yerlerde zeytinlik tesis edilmemelidir. 
– Su tutan arazilerde tesis edilen zeytinliklerde drenaj kanalları açılmalıdır. 
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– Gübreleme ve sulama tekniğine uygun yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre kullanılmamalıdır. 
– Ağaçlar havalanacak ve ışık alacak şekilde budanmalı, kuru dal ve dalcıklar 
budanarak temizlenmelidir. 
– Yere dökülen lekeli yapraklar toplanıp yakılmalı veya sürülerek gömülmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı  
Marmara Bölgesinde: 

1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 
2. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, 

Ege Bölgesinde: 
1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce  
2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce. 
3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce. 

*Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir. 

Akdeniz Bölgesinde: 
1. ilaçlama: Hasattan sonra, 
2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 
3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlar ağacın tüm aksamını kaplayacak şekilde uygulanmalıdır. 
 

T 
A 

G 
E 

M
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	ANTEPFISTIĞINDA FUSARIUM SOLGUNLUĞU Fusarium solani (Martius) Appel & Wollenweber emend. Snyder & Hansen Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg Fusarium oxysporum (Schlechtendahl emend. Snyder & Hansen) Fusarium redolens Wollenweber
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	AYVA MONİLYASI Sclerotinia linhartiana Prill. et Del.
	BADEM DAL KANSERİ Pseudomonas amygdali Psallidas and Panagopoulos
	BADEM ET LEKESİ Polystigma ochraceum (Wahlenb.) Sacc.
	BADEMDE PHOMOPSİS KANSERİ Phomopsis amygdali (Delacr.) Tuset & Portilla
	BAĞDA KARABACAK Cylindrocarpon spp. Campylocarpon spp., Cylindrocladiella spp. ve Ilyonectria spp.

	BAĞDA KAV Stereum hirsutum (Willd.) Pers., Phellinus igniarius (L.) Quél., Phellinus spp., Fomitiporia mediterranea M. Fisch., Fomitiporia spp.
	BAĞDA KURŞUNİ KÜF Botrytis cinerea Pers.
	BAĞ KÜLLEMESİ Erysiphe necator (Schw.) Burr.
	4.2.2 Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
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	4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
	4.2.4. İlaçlama tekniği
	Toz kükürt uygulamalarında;


	BAĞDA PETRİ Phaeomoniella chlamydospora Crous & W. Gams, Phaeoacremonium aleophilum W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai Phaeoacremonium scolyti L. Mostert, Summerb. & Crous, Phaeoacremonium spp.
	BAĞDA SARILIK TİPİ FİTOPLAZMALAR
	BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA Pseudomonas syringae pv. syringae (vanHall) Young et. al. Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young et al.
	CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIĞI Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Pierce) Vauterin et al.

	CEVİZDE MİCROSTROMA YAPRAK LEKESİ Microstroma juglandis(Berenger) Sacc.
	CYTOSPORA KANSERİ Cytospora spp.
	ÇİÇEK MONİLYASI Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey (= Sclerotinia laxa)
	ÇİLEKTE ANTRAKNOZ Colletotrichum fragariae A. N. Brooks, C. gloeosporioides (Penz.) Penz.& Sacc. in Penz, C. acutatum J. H. Simmonds

	ÇİLEK, AHUDUDU VE BÖĞÜRTLENDE KURŞUNİ KÜF Botrytis cinerea Pers.
	ÇİLEKTE PHYTOPHTHORA KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt.

	ELMADA ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ Alternaria alternata (Fr.) Keissler (=Alternaria tenuis Ness.)
	ELMA ÇOKLU SÜRGÜN FİTOPLAZMASI Candidatus Phytoplasma mali (Syn. Apple proliferation phytoplasma)
	ELMA KARALEKESİ Venturia inaequalis (Cke) Wint.
	ELMA VE ARMUTTA PSEUDOMONAS ÇİÇEK YANIKLIĞI Pseudomonas syringae pv. syringae (van Hall) Young et. al.
	FINDIK DAL KANSERİ Nectria galligena Bres.
	FINDIKTA KÜLLEME Phyllactinia guttata (Wallr.: Fr.) Lev., Erysiphe corylacearum U. Braun & S. Takam.

	İNCİR ÇELİK MARAZI Phomopsis cinerescens (Sacc.) Traverso
	İNCİR İÇ ÇÜRÜKLÜĞÜ Fusarium spp.

	İNCİR MOZAİK HASTALIĞI
	İNCİRDE PAS Cerotelium fici (Castagne) Arthur
	İNCİRDE SÜRME Aspergillus niger
	KİRAZ YAPRAK KIVRILMA VİRÜSÜ Cherry leafroll nepovirus (CLRV)
	KÖK KANSERİ Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend) Conn
	MEYVE AĞAÇLARINDA PHYTOPHTHORA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ Phytophthora spp.
	MUZDA FUSARİUM SOLGUNLUĞU Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. cubense (E.F. Sm.)W.C. Snyder&H.N. Hans.

	MUZDA MYCOSPHAERELLA YAPRAK LEKESİ (SİGATOKA) Mycosphaerella fijiensis M. Morelet, Mycosphaerella musicola R. Leach ex J.L. Mulder
	NARDA CONIELLA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ Coniella granati (Sacc.) Petrak & Sydow
	NARDA EUTYPA GERİYE DOĞRU ÖLÜM Eutypa lata (Pers: Fr.) Tul. & C. Tul.
	NARDA FUSARİUM KURU ÇÜRÜKLÜĞÜ Fusarium spp.
	NARDA PHYTOPHTHORA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ Phytophthora spp.

	SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ Monilinia spp., Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Penicillium expansum, Rhizopus stolonifer, Cladosporium spp.
	SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE HASAT SONRASI DEPO YANIKLIĞI

	SERT ÇEKİRDEKLİLERDE PAS HASTALIĞI Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel Tranzschelia discolor (Fuckel.) Tranz. &Litv.
	ŞARKA HASTALIĞI Plum pox potyvirus (PPV)
	TRABZON HURMASINDA YAPRAK LEKESİ Mycosphaerella nawae Hiura&Ikata

	TURUNÇGİL DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ Yeşil küf çürüklüğü [Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc.] Mavi küf çürüklüğü (P. italicum Wehmer) (Rev:24.02.2023)
	 Meyveler paketleme evlerine yığın halinde getirilecekse 3-4 sıradan fazla yığın yapılmamalıdır.

	TURUNÇGİLDE KAHVERENGİ LEKE Alternaria alternata f.sp. citri
	TURUNÇGİL MEYVELERİNDE KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMKLANMASI Phytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leonian
	TURUNÇGİL KLOROTİK CÜCELİK VİRÜSÜ Citrus chlorotic dwarf associated virus (CCDaV)
	TURUNÇGİLDE KURŞUNİ KÜF Botrytis cinerea Pers. ex Fr.

	TURUNÇGİL SARI DAMAR AÇILMASI VİRÜSÜ Citrus yellow vein clearing virus
	YAPRAK KIVIRCIKLIĞI (GLOK) Taphrina deformans (Berk) Tull.
	YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ Penicillium spp., Botrytis cinerea Pers., Monilinia fructigena Honey, Phytophthora cactorum Lebert&Cohn, Phytophthora syringae Klebahn, Alternaria alternata (Fr.)Keissl., Nectria galligena Bres., Colleto...
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	ZEYTİNDE ANTRAKNOZ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. (syn. Gloeosporium olivarum Alm.)
	ZEYTİNLERDE HALKALI LEKE Spilocaea oleaginea (Cast.) Hughes (= Cycloconium oleaginum Cast.)




