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BAKTERİYEL SOLGUNLUK VE PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchii et al. 
 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ralstonia solanacearum 0.5-07 x 1.5-2.5 µm boyutlarında, polar kamçılı, Gram-negatif bir 
bakteridir. 
Ralstonia solanacearum’un 5 adet biovar ve 5 ırkı vardır. Bunlardan en önemlisi patateste 
kahverengi çürüklüğe neden olan Biovar 2 (ırk 3)’dir. Biovar 2, Avrupa ve ülkemiz gibi 
nispeten soğuk iklime sahip bölgelere adapte olmuştur ve patatesin yanı sıra domates gibi 
diğer Solanaceae familyasına ait bitkilerde de zarar oluşturabilir. Biovar 2, patates yumruları 
ile de taşınabilme özelliğine sahiptir. Ancak diğer konukçuların tohumları ile taşınabildiğine 
ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 
Hastalık etmeni genellikle toprak kaynaklıdır. Kökler yoluyla enfeksiyonu gerçekleştirir. 
Sistemik olarak ksilem dokuları içinde ilerler ve solgunluğa neden olur. Patateste kahverengi 
çürüklük hastalığının yayılmasında latent enfeksiyonlar (belirti vermeden hastalık etmeninin 
yumru içinde bulunması) çok önemlidir. Latent olarak enfekteli tohumluk patateslerin bir 
bölgeden diğerine ya da bir ülkeden diğerine nakliyle hastalık yayılır. 
Etmenin yayılmasında ayrıca yüzey suları (akarsu, sulama kanalı) önemli rol oynar. Bunların 
yanı sıra köpek üzümü (Solanum nigrum), odunsu köpek üzümü (Solanum dulcamara), 
semizotu (Portulaca oleraceae), büyük ısırgan (Urtica dioica), sirken (Chenopodium album) 
gibi yabancı otlar hastalığın bir mevsimden diğerine geçişinde ve yayılmasında etkin bir role 
sahiptir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık etmeni patateste, yeşil aksam ve yumruda olmak üzere iki farklı tipte belirti 
oluşturur. 
Patatesin yeşil aksamındaki ilk belirtiler, sıcak günlerde dalların uçlarındaki yapraklarda 
meydana gelen solgunluktur (Şekil 1). Başlangıçta bu solgunluk geceleri düzelir. Ancak 
solgunluk hızla ilerler, geri dönüşümsüz bir hal alır; susuzluktan dolayı oluşan solgunluktan 
farkı gece serinliğinde kaybolmamasıdır ve sonuçta bitkinin ölümüne yol açar. Solgunluğun 
ilk dönemlerinde yapraklar yeşil kalır, daha sonra yapraklarda sararma ve kahverengi 
nekrozlar oluşur. Kök boğazının hemen üzerindeki bölgede ise çizgi şeklinde 
kahverengileşme görülür. Bu tür bitkiler enine kesildiğinde veya kırıldığında iletim 
dokusunun kahverengi renkte olduğu ve kesilen yüzeyden kendiliğinden veya sıkılınca beyaz, 
sümüksü bir bakteriyel akıntı çıktığı gözlenebilir (Şekil 2). Kesilen sap, su içerisine dikey 
olarak yerleştirildiğinde iplikçik şeklindeki bakteriyel akıntının iletim demetlerinden suyun 
içine geçtiği görülür. 
Hastalığın gelişme evresine bağlı olarak yumru belirtileri dışarıdan görülmeyebilir. Yumru 
belirtileri, Halka çürüklüğü hastalığı (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) ile 
karıştırılabilir. Ancak Kahverengi çürüklük hastalığı yumruların gözlerinden ve gövdeye olan 
bağlantı kısmından bakteriyel damlacıkların çıkmasıyla ayırt edilebilir. Bu bakteriyel akıntı 
kuruyunca toprak parçaları gözlere yapışık olarak kalır (Şekil 3). Bu tür yumrular, stolona 
bağlandığı noktalara yakın kısımlarından enine ya da stolon ucundan uzunlamasına 
kesildiğinde, eğer enfeksiyonun erken devresi ise iletim demeti halkasında saman sarısı açık 
kahverengi renk değişikliği gözlenir. Enfeksiyonun ileri dönemlerinde ise yumru iletim 
demetlerinde nekroz ve kahverengileşme görülür (Şekil 4). Yumrular kesildikten birkaç 
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dakika sonra iletim demetlerinden açık krem rengi sütümsü bir bakteriyel akıntı (ooze) çıkar 
(Şekil 5). Bu akıntı, Kahverengi çürüklük hastalığı ile bulaşık yumrular kesildiğinde birkaç 
dakika içinde iletim demetlerinden kendiliğinden çıkar, Halka çürüklüğü hastalığında ise daha 
sarımsı olan bakteriyel akıntının iletim demetlerinden çıkması için yumrunun sıkılması 
gerekir. 
Toprak sıcaklığı 25oC’yi aştığında ya da toprakta çok yüksek bir inokulum seviyesi 
olduğunda patates tarlalarındaki yabancı otlarda solgunluk belirtileri görülebilir. Genellikle 
toprakta yüksek inokulum yoğunluğu olduğunda hastalıklı patates bitkilerine bitişik olan 
yetişen S. nigrum’da solgunluk oluşabilir. Suyun içinde yetişen solgunluk göstermeyen S. 
dulcamara gibi bitkilerin ise su altındaki parçaları veya dibe yakın yerden sapları enlemesine 
kesildiğinde iletim demeti dokularında açık kahverengi renk değişikliği oluştuğu görülebilir. 

  
Şekil 1. Patateste yeşil aksamda solgunluk 
belirtisi (N. Üstün). 

Şekil 2. Patateste iletim demetlerinde 
kahverengi renk değişikliği (N. Üstün). 

  
Şekil 3. Yumru gözlerinden çıkan bakteriyel 
akıntı (N. Üstün). 

Şekil 4. İletim demetlerinde sarı kahverengi 
renk değişikliği (A. Karahan). T 
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Şekil 5. İletim demetlerinden çıkan bakteriyel 
akıntı (Ş. Altundağ). 

Şekil 6. Domateste yeşil aksamda solgunluk 
belirtileri (N. Üstün). 

  
Şekil 7. Domateste iletim demetlerinde 
kahverengi renk değişikliği ve fazla sayıda yan 
kök oluşumu (N. Üstün). 

Şekil 8. Domates gövdesinden suyun içine akan 
iplikçik şeklindeki bakteriyel akıntı  
(A. O. Kılınç). 

Etmenin latent yaşama özelliğinden dolayı sağlıklı görünen bitkilerden hastalıklı yumrular 
oluşabilir. 
Domateste ise hastalık belirtileri yeşil aksamda görülür. Yeşil aksamda başlangıçta günün 
sıcak saatlerinde dalların ucunda yer alan yapraklarda solgunluk gözlenir (Şekil 6). Bu 
solgunluk eğer çevre koşulları etmenin gelişmesi için uygunsa hızla ilerler. Etmen için daha 
az uygun koşullarda bu solgunluk yavaş ilerler, bitkide cüceleşme görülebilir ve gövdede çok 
sayıda yan kök oluşur (Şekil 7). 
Hastalık belirtileri gösteren bitkilerin gövdeleri ortadan ikiye kesildiğinde iletim demetlerinde 
kahverengi renk değişikliği gözlenir. Bu şekildeki domates gövdesi kesilip bir süre su 
içerisinde bekletilirse sarımsı beyaz bakteriyel akıntının suya doğru aktığı görülebilir (Şekil 
8). 
Bu hastalık etmenine karşı uygulanabilecek etkin bir mücadele metodunun bulunmaması, 
domateste fide ve patateste tohumluk yumru ile taşınabilmesi ve tohumluk üretiminde 
toleransının sıfır olması nedeniyle önemli bir karantina organizmasıdır.  
Ülkemizde patates ve domates yetiştirilen alanlarda sınırlı bir dağılım gösterir. 

3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmeni 50’den fazla familyaya ait birkaç yüz bitki türünde hastalık oluşturabilir. En 
önemli konukçularından birisi patatestir. Patates dışında domates, tütün, biber, patlıcan, 
pamuk, yer fıstığı, muz, sardunya başta olmak üzere köpek üzümü (Solanum nigrum), odunsu 
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köpek üzümü (S. dulcamara), semizotu (Portulaca oleraceae), büyük ısırgan (Urtica dioica), 
sirken (Chenopodium album) gibi yabancı otlar da konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Karantina Önlemleri 
Bu hastalığın yeri ve yayılış alanlarının tespiti, mücadelesi ve yayılmasının engellenmesine 
ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından 24.09.2011 tarih ve 28064 sayı ile Resmi Gazete’de 
“Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile 
Mücadele Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Hastalığın bulaştığı alanlarda bu yönetmelik 
esaslarına göre tedbirler alınmalıdır. 

4.2. Kültürel Önlemler 
- Hastalık yumru ile taşındığından hastalığın görüldüğü üretim alanlarından tohumluk 
alınmamalı, hastalıktan ari, sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
- Test edilmiş mini yumru veya mikro üretim tekniği ile üretilmiş bitkiler kullanılmalıdır. 
- Hastalık etmeniyle bulaşık olmayan topraklarda üretim yapılmalıdır. 
- Yüzey suları hastalığın yayılmasında etkin rol oynadığı için yer altı suları tercih 
edilmelidir. 
- Patates yumruları kesilmeden dikilmelidir. 
- Hastalığın görüldüğü tarlalarda 5 yıl süreyle nadas veya 3 yıl nadas daha sonra 2 yıl 
süreyle konukçusu olmayan bitkilerin (hububat gibi) ekimi yapılmalıdır. 
- Hastalıkla bulaşık olduğu tespit edilen üretim yerlerinde yetişen bitkisel materyal çöp 
fırınında yakılarak veya organizmanın yaşama riski olmayan yerlerde sıcak uygulaması 
sonrası hayvan yemi olarak kullanılarak veya tarımsal alanlara sızıntı riski olmayan veya 
tarımsal alanların sulanmasında kullanılan su kaynakları ile temas etmeyecek yerlerde 
derin şekilde gömülerek imha edilmelidir. 
- Sulama kanallarının kenarlarında yetişen S. dulcamara gibi yabancı otlar imha 
edilmelidir. 
- Tarlada bulunan yabancı otlar (özellikle semizotu, köpek üzümü gibi) ve bir önceki 
yıldan kalan yumrulardan kendiliğinden çıkış yapan patates bitkileriyle mücadele 
edilmelidir. 
- Hastalık etmeni ile kök ur nematodları arasındaki sinerjistik ilişkiden dolayı nematodlarla 
mücadele edilmelidir. 
- Üretimde kullanılan tüm makine, alet ve depolama alanları temizliğe tabi tutulmalı ve 
uygun bir dezenfektan ile muamele edilmelidir. 

4.3. Kimyasal Mücadele 
Bu hastalığa karşı etkin bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. 
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BEZELYEDE ANTRAKNOZ 

Mycosphaerella pinodes (=Ascochyta pinodes) 

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

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

 
Şekil 2. Sap kısımlarını saran siyah renkteki 
lekelerin görüntüsü 

 
Şekil 3. Meyve kapsüllerinde görülen çökük, 
oval lekeler 

 
Şekil 4. Hastalığın ileri dönemlerinde yaprak, sap 
ve kapsüllerde meydana gelen belirtiler  

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

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

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

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Yeşil aksam ilaçlamasında, hastalığın her yıl görüldüğü üretim alanlarında, günlük ortalama 
sıcaklığın 15-20°C ve nisbi nemin %80 ve üzerine çıktığı yağışlı dönemlerde koruyucu olarak 
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ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya, çiçeklenme 
döneminde bitkinin yaşlı alt yaprakları üzerinde ilk belirtilerin görülmesiyle başlanır ve çevre 
koşulları ile hastalığın durumuna bağlı olarak ilaçlama tekrarlanır.  

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

4.2.3 Kullanılacak alet ve makineler 
Sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), atomizörü veya tarla pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Tohum ilaçlamasında, ilacın tohumu kaplamasına, yeşil aksam ilaçlamasında ise özellikle 
bitkinin alt kısımlarına da gelecek şekilde tümünün ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
A 

G 
E 

M



Sebze Hastalıkları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 
   

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 8 

BEZELYEDE MİLDİYÖ 

Peronospora viciae Berk. 

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

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

 
Şekil 1. Bitkide sistemik enfeksiyon sonucu 
meydana gelen belirti 

 
Şekil 2. Yapraklarda lokal enfeksiyon sonucu 
damarlarla sınırlandırılmış lekeler 
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Şekil 3. Yaprağın alt yüzeyinde meydana gelen 
grimsi spor kitlesi 

 
Şekil 4. Bitkide ileri dönemde meydana gelen 
belirti  

3. KONUKÇULARI 
Etmenin konukçuları bezelye, bakla ve bu bitkilerin yabani formlarıdır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Hastalıkla bulaşık olmayan tohum kullanılmalıdır. 
- Sık ekimden kaçınılmalı 
- Yağmurlama ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. 
- Etmenin konukçusu olmayan bitkilerle münavebe uygulanmalıdır. 
- Bulunması halinde dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır. 
- Etmene konukçuluk yapan yabancı otların mücadelesi yapılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Ekimden önce koruyucu olarak tohum ilaçlaması yapılmalıdır. 
Yeşil aksam ilaçlamasında ise, hastalığın her yıl görüldüğü üretim alanlarında, günlük 
ortalama sıcaklığın 15°C ve nisbi nemin %80’nin üzerine çıkması durumunda ilaçlamaya 
başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya, çevrede ilk hastalık 
belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.  

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

4.2.3 Kullanılacak alet ve makineler 
Sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu), atomizörü veya tarla pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Tohum ilaçlamasında, ilacın tohumu kaplamasına, yeşil aksam ilaçlamasında ise bitkinin 
tümünün ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. 
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DOMATES MİLDİYÖSÜ 

Phytophthora infestans (Mont) de Bary 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Domates mildiyösü [Phytophthora infestans (Mont) de Bary]’nün konidioforları renksiz, 
seyrek dallı ve kalın zarlıdır. Konidioforları, yapraklarda stomalardan çıkarlar. Uçlarında 
limon şeklinde konidiosporlar bulunur. Konidiosporlar ince zarlı olup 21–38x12–23µm 
büyüklüğündedir. 
Hastalık etmeni, kışı çürümüş hastalıklı bitki artıklarında oospor halinde geçirir. İlkbaharda 
oosporların çimlenmesiyle primer enfeksiyonlar başlar. Yapraklardaki lekeler üzerinde oluşan 
konidiosporlar rüzgâr ile sağlam bitkilere taşınırlar. Konidiosporların çimlenmesi, 
enfeksiyonu, yaprak içindeki gelişmeleri ve yeni üreme organları meydana getirmeleri patates 
mildiyösünde olduğu gibidir. 
Epidemi ise 19–22°C’de ve orantılı nemin %80’nin üstünde bulunması halinde gerçekleşir. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık etmeni yaprak, dal ve meyvede zarar yapmaktadır (Şekil 1). Hastalıklı bitkilerin 
yaprakları üzerinde önce küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler belirir. Hastalık ilerledikçe 
lekelerin rengi kahverengi veya siyaha dönüşür. Uygun koşullarda hastalık yaprak saplarına, 
bitkinin gövde ve dallarına kadar ilerler. Nemli havalarda ve 16–22°C’lerde lekelerin alt 
yüzlerinde beyaz veya kül rengi bir örtü meydana gelir (Şekil 1b). Bunlar hastalık etmeninin 
konidiosporları olup, hastalığın yayılması bunlarla olur. İleri safhalarda bu lekeler yırtılır, 
kurur veya çürürler.  
Hastalık meyvelere de geçebilir. Meyvelerdeki lekeler yapraklardakine benzer (Şekil 1d) ve 
domates kızardığı zaman yeşil bir çerçeve ile normal kırmızı kısımdan ayırt edilir. 
Bitkide hastalık ne kadar erken dönemde görülürse ürün kaybı da o nispette büyük olabilir. 
Hastalığın meyvelerde görülmesi, hem ürünün miktarını hem de ticari değerini düşürür. 
Epidemi yapma durumunda zarar %100’e kadar yükselebilir. 
Domates yetiştiriciliğinin yapıldığı her yerde iklim koşullarına bağlı olarak hastalık önemli 
ürün kayıplarına neden olabilmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmeninin konukçuları başta domates ve patates olmak üzere patlıcangiller 
(Solanaceae) familyasına ait kültür bitkileri ve yabani bitkilerdir. 
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Şekil 1. Domates mildiyösünün domates bitkisinde (a), yaprakta (b), gövdede (c) ve meyvedeki 
(d) zararı (S. Yücel, T. Taşkın). 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Hastalıklı bitki ve meyveler vejetasyon dönemi boyunca ve hasat bitiminde tarladan 
uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 
- Domates tarımı, sabah ve akşam çiğ tutmayan tarlalarda yapılmalı ve gölgelik alanlar 
tercih edilmemelidir. 
- Hastalığın her yıl epidemi oluşturduğu yörelerde ise sırık domates yetiştiriciliği yapılmalı, 
sıralar hâkim rüzgâr yönünde olmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri 
görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde 
başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya çevrede yada tarlada 
hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.  
Karadeniz Bölgesi’nde ilaçlama zamanının tespitinde kullanılabilecek diğer bir yol, ardışık 15 
günlük yağış, orantılı nem ve sıcaklık toplamlarının alınması esasına dayanır. Bu süre 
dâhilinde; 

- Yağmurun 35 mm veya daha fazla yağması ve sıcaklık toplamının 315°C veya daha fazla 
olması ve orantılı nem ortalamasının en az %75 olması, 
- Yağmurun 40 mm’yi aşması halinde ise sıcaklık toplamının en az 305°C ve orantılı nem 
ortalamasının da %70 olması durumunda, 

hastalığın 7–15 gün içinde görüleceği kabul edilerek ilaçlamaya başlanmalıdır. Ancak bu 
tahmin modeli ağaçlık veya gölgelik olmayan yerler ile karık veya damlama sulamanın 
uygulandığı domates tarlaları için geçerlidir. 

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

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

Passalora fulva (Cooke) U. Braun and Crous 

 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Domates yaprak küfü Passalora fulva (=Cladosporium fulvum) hastalıklı bitkilerin 
yapraklarının alt tarafında küf tabakası meydana getirir (Şekil 1). Bu küf tabakası etmenin 
konidiospor ve konidioforlarıdır. Konidiosporlar koyu renkli, bir veya çok hücreli, genellikle 
bir uçları sivri, diğeri küt yapıda ve değişik büyüklüktedir. 
Hastalık genellikle seralarda görülür. Hastalığın çıkması için orantılı nemin %85 veya daha 
fazla, optimum sıcaklığın da 22–24°C olması gerekir. Sıcaklık ve orantılı nem, belirtilen bu 
değerlerden aşağı olduğu takdirde konidiosporların enfeksiyonu için elverişli şartlar 
oluşmadığından hastalık çıkmaz. Toprakta kalan bitki artıkları ve sera yapım malzemeleri 
üzerinde konidiosporları 9-12 ay canlı kalabilirler. Hastalık etmeni örtüaltında hava 
sirkülasyonu, çalışanların elbise ve kullandıkları alet ve ekipmanlarla yayılır. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Şekil 2. Domates yaprak küfünün yaprağın üst (a) ve alt yüzündeki (b) 
belirtileri (S. Yücel). 
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3. KONUKÇULARI 
Domates yaprak küfünün konukçusu domates bitkisidir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir. 
- Seralarda iyi bir havalandırma yapılarak orantılı nem ve sıcaklığın düşürülmesi 
sağlanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları 
ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 
Ayrıca hastalığın görüldüğü seralarda yeni dikimden önce, sera yapım materyaline %2’lik 
formaldehit eriyiği veya %4-7’lik sodyum hipoklorit çözeltisi pülverize edilerek 
dezenfeksiyon yapılır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalarda mutlaka yaprak alt yüzlerinde ve bitkinin her tarafında bir ilaç tabakası 
meydana getirilmelidir. 
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FASULYE KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ 

Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous & U. Braun 

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

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

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

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

4.2. Kimyasal Mücadele 
Hastalıkla kimyasal mücadele tohum ilaçlaması ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. 

4.2.1. İlaçlama zamanı 
Tohum ilaçlaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır. 
Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamalara çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 
Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam 
edilmelidir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Tohum ilaçlamaları ilaçlama bidonlarında, naylon torbalarda veya naylon zemin üzerinde 
yapılabilir. Yeşil aksam ilaçlamalarında, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü 
(mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Tohum ilaçlaması: Tohumlar, ilaçlamadan önce hafifçe nemlendirilmeli ve ilacın tohuma 
iyice yapışmasını sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır. 
Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamaların havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkiyi 
tamamen ıslatacak, özellikle de yaprak altlarının ve üstlerinin iyice ilaçlanmasını sağlayacak 
şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. 
Ülkemizde bu hastalığa karşı kullanılabilecek ruhsatlı bir bitki koruma ürünü 
bulunmamaktadır. 
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HAVUÇTA KÜLLEME 

Erysiphe heraclei (DC) 

Leveillula taurica (Lev) 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ülkemizde, havuçlarda küllemeye sebep olan etmenler Erysiphe heraclei ve Leveillula 
taurica’ dır. 
Şemsiyegiller familyasına ait bitkilerde külleme hastalığına yol açan etmen çoğunlukla 
Erysiphe heraclei’dır. E.heraclei bitkinin yüzeyinde (ektofitik) gelişir, emeçleriyle bitkinin 
epidermis hücrelerinden beslenir. Miselyumu çok dallanmıştır. Konidioforları düz, 60-140 µm 
uzunluğunda ve silindirik ayak hücrelerine sahiptir. Silindir şeklindeki konidiler, tek tek 
oluşurlar. Etmen konidilerden çıkan çim borucuğunun son kısmında genişleyerek apresoryum 
oluşturur. Her bir kleistotesyumda 3-7 askus, her askusta 3-5 askospor bulunur. Askosporlar 
elips veya oval şeklindedir. 
Bir diğer etmen de Leveillula taurica’dır. L. taurica ise dışa doğru (endofitic) gelişmektedir. 
Birincil konidileri mızrak şeklinde, ikincil konidileri ise silindirik-elipsoiddir. 
Kleistotesyum’ları gelişmiş uzantılara sahiptir. Bu uzantılar tek tek veya düzensiz dallanmış, 
şeffaf veya açık kahverengi ve genelde kleistotesyum çapından daha kısa boylu yapılardır. 
Her bir kleistotesyum 20’den daha fazla askus içerir. Bu askuslar silindirik-oval şekilli 
olabilir ve genellikle iki tane askospor içerir. Askosporlar elipsoid, oval şeklindedir. 
Külleme etmeni olan funguslar, kışı hastalıklı bitki artıklarında kleistotesyumlar şeklinde 
geçirirler. Tohumda tespit edilmesine rağmen tohumla taşınabildiğine dair herhangi bir kayıt 
bulunmamaktadır. Bu etmenler, şemsiyegiller familyasına ait bitkilerde aynı yaşam 
döngüsüne sahiptirler, %85’in üzerinde nem ve 25-300C sıcaklık altında yaşam çemberini 3-7 
günde tamamlarlar. Yüksek nem ve orta düzeydeki sıcaklıklar enfeksiyonun meydana gelmesi 
için uygun olan koşullardır. Hastalık daha sonra kuru ve sıcak koşullarda da yayılmaya devam 
eder. Etmen rüzgâr yoluyla çevredeki bulaşık bitki ve yabancı otlardan kolayca çevreye 
yayılır. Konidiler hafif olduklarından hava yolu ile uzak mesafelere taşınabilirler. Güneş ışığı, 
spor ve miselyuma zarar verir. Gölgede, yüksek nem ve optimum sıcaklık koşullarında 
hastalık şiddeti artar.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın etmenlerinden E.heraclei ‘nin neden olduğu belirtiler bitkinin tüm organlarında, 
yüzeydeki tüm bitki parçalarında, petiollerde, yapraklarda, çiçek salkımında ve çiçek 
yapraklarının üzerinde beyaz grimsi fungal bir örtü ile başlar (Şekil 1a,b). Daha sonra 
yaprakların üzerinde büyük klorotik lekeler oluşur. Canlı kalan yapraklarda zamanından önce 
yaşlanma görülür. Hastalık yaşlı yapraklardan genç yapraklara doğru yayılır. Tohum üretim 
alanlarında, çiçekleri etkileyerek deformasyona neden olur ve tohum verimini büyük ölçüde 
düşürür. 
Bir diğer etmen L. taurica ile enfekte olan yaprak yüzeyi soluk yeşil bir görünüm alır ve 
yaprağın alt kısmında beyazımsı fungal tabaka görülür. Enfeksiyonlu bölgelerde lekeler 
damarlarla sınırlı kalır ve böylece açılı bir görünüm kazanır. Hastalık ilerledikçe etmen 
yaprağın kenarında da sporulasyon yaparak soluk yeşil olan lekeler kahverengiye dönüşür. 
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Şiddetli enfeksiyonlarda bu bölgeler kurur. Yaprak sapında da hastalık belirtileri görülür fakat 
E. heraclei’deki kadar belirgin değildir. 
Genellikle külleme sıcak ve kuru hava şartlarında daha yaygındır. Tarlada hastalık her yerde 
aynı anda çıkmaz. Yaşlanan bitkiler bu hastalığa daha duyarlıdır. Bitkiler yaşlanırken 
enfeksiyona bağlı olarak olgun havuçlarda su stresi hastalığın şiddetini artırır. Yağmur veya 
yağmurlama sulama bulaşmayı artırır.  
Hastalık, ülkemizde havuç yetiştirilen alanlarda iklim koşulları uygun olduğunda 
görülebilmektedir. 

  
Şekil 1. Hastalığın bitkideki belirtileri (a, b) 

3. KONUKÇULARI 
Konukçuları havuç, yabani havuç, kereviz, kişniş, anason, dereotu, rezene, maydanoz, yabani 
maydanoz ve diğer bazı sebzelerdir. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Bulunması halinde dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır. 
- Etmenin konukçusu olmayan bitkilerle münavebe uygulanmalıdır. 
- Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalıdır. 
- Sık ekimden kaçınılarak, bitkilerin toprak yüzeyini tamamen örtmesi önlenmeli ve hava 
sirkülasyonu sağlanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları 
ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.  
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya tarla pülverizatörü kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzgârsız olduğu zamanlarda 
ilaçlama yapılmalıdır. 
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ISPANAK YAPRAK LEKESİ 

Cladosporium variabile (Cooke) 

 

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

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

  
Şekil 1. Ispanak yaprak lekesinin ıspanak yaprağındaki belirtileri. 

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

3. KONUKÇULARI 
Tek konukçusu ıspanaktır. 
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4. MÜCADELESİ  
4.1. Kültürel Önlemler 

- Tohumluk hastalık görülmeyen tarladan alınmalıdır. 
- Ekim nöbeti yapılmalıdır.  
- Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Ekimden önce tohum ilaçlaması yapılır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Tohum ilaçlamaları, bidon, kavanoz veya naylon torbalarla yapılabilir. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Toz ilaçların tohuma daha iyi yapışması için, Tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat 
müddetle bir sergi üzerinde yayılarak havalandırılmalıdır. Daha sonra, ilacın tohumla birlikte, 
tohum yüzeyini kaplayabilecek bir şekilde bidon, kavanoz veya naylon torbada en az 15 
dakika sallanması gereklidir. 

5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uygulamanın etki oranının saptanmasında, Kabakgillerde külleme bölümünde anlatıldığı 
şekilde hastalıklı yaprak alanına göre belirlenen 0-5 skalası kullanılarak değerlendirmeye 
alınır. 
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KABAKGİLLERDE ALTERNARIA YAPRAK YANIKLIĞI 

Alternaria cucumerina (Ellis & Everh.) J.A. Elliott, Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 

 

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

 
Şekil1. Hıyar yapraklarında Alternaria cucumerina belirtileri 
(http://www.bitkisagligi.net/Cucurbit_Alternaria_cucumerina.htm) 
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3. KONUKÇULARI 
Hastalık karpuzda yaygın olmakla beraber kavun, hıyar ve kabakta da ortaya çıkabilmektedir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Primer inokulum miktarını azaltmak için kabakgillerden sonra en az 2 yıllık rotasyon 
uygulanmalıdır. Rotasyon pratik değilse hasattan sonra bitki artıkları toplanmalı veya 
derine gömülmelidir. 
- Yaprak ıslaklığı süresinin uzamasına engel olmak için üstten sulamadan kaçınılmalıdır. 
- Dengeli gübreleme, sulama ve bakım işleri ile bitkiler sağlıklı tutulmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. 

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

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamanın havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkiyi tamamen ıslatacak şekilde 
yapılmasına dikkat edilmelidir. 
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KABAKGİLLERDE KÜLLEME 

Erysiphe cichoracearum D.C., 

Podosphaera xanthii (Castagne) U.Braun and Shishkoff 

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

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

3. KONUKÇULARI 
Hastalık, kabakgillerde (hıyar, kavun, kabak, karpuz) görülmektedir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları ve yabancı otlar toplanarak yakılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve 
ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık 
ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda 
ilaçlamaya ara verilmelidir.  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya 
sırt atomizörü kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanması gerekmektedir. 
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KARPUZ BAKTERİYEL MEYVE LEKESİ 

Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al. 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Acidovorax avenae subsp. citrulli 0.2-0.8 ile 1.0-5.0 µm boyutlarında, Gram-negatif, aerobik, 
düz veya çok hafif kıvrıma sahip çubuk şeklinde, hareketli, nadiren iki veya üç de olabilen 
genellikle bir polar kamçıya sahip bir bakteridir. Hastalık etmeninin optimum gelişme 
sıcaklığı 32°C, minimum 1°C ve maksimum 41°C ’dir. 
Etmen tohum kaynaklı olup, kışı bulaşık tohumlarda, hasta karpuz kabuklarında, bulaşık bitki 
artıklarında, hastalıklı tohumlardan zamansız gelişen fidelerde ve yabani kabakgillerde 
geçirir. İklim koşulları hastalık için uygun olduğunda, birkaç hasta bitkiden tarladaki diğer 
bitkilerin tümüne hastalık bulaşabilir. 
İlk inokulum kaynağı bulaşık tohumlardır. Bakteri tohum kabuğunun iç veya dış kısmında 
bulunur ve kışı burada geçirir. Bulaşık tohumlardan gelişen fidelerde, uygun iklim 
koşullarında hastalık ortaya çıkar. Ancak iklim koşulları uygun değilse bakteri fidelerde 
herhangi bir hastalık belirtisi göstermeden epifit olarak kalabilir. Yüksek sıcaklık ve nem 
hastalık etmeninin gelişmesi için en uygun koşullardır. Sıcaklığın 26°C olması ve yarım saat 
süreyle yapakların ıslak kalması sonucu enfeksiyon gerçekleşir. Hasta fide, yaprak ve 
meyveler sekonder enfeksiyon kaynaklarıdır. Yağmur, çiğ, sulama suyu (özellikle 
yağmurlama sulama), böcekler, hayvanlar, kullanılan alet ve ekipmanlar hastalığın 
yayılmasında rol oynar. Hastalık etmeni, bitkiye açılan yaralardan ve doğal açıklıklardan giriş 
yapabilmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık etmeni fide, yaprak ve meyvede görülür. Bulaşık tohumların çimlenmesi sonucu 
gelişen fidelerdeki ilk belirtiler, kotiledon yapraklarının alt yüzeyinde su emmiş görünümlü 
lekeler şeklinde görülür. (Şekil 1). Bu lekeler zamanla genişleyerek fidenin ölümüne neden 
olabilir. Ayrıca genç fidelerin hipokotilinde lekeler oluştuğunda da fide ölümü gerçekleşir. 
Fidelerin gerçek yapraklarındaki lekeler ise küçük, koyu kahverengi ve etrafı sarı hale ile 
çevrili olup genelde ana damar boyunca yoğunlaşmaktadır. 
 Tarlada, bitkinin yapraklarında az sayıda lekeler görülür. Bu lekeler hafif köşeli, genellikle 
açık kahverengiden kırmızımsı kahverengiye kadar değişen renklerdedir. Yaprak altından 
bakıldığında, özellikle nemli havalarda lekeler su emmiş görünümlüdür. Az sayıda oluşan bu 
lekeler genelde iyi ayırt edilemez ve diğer faktörlerin oluşturduğu belirtilerle karıştırılabilir. 
Yaprak lekeleri yaprak dökümüne neden olmaz, ancak meyve enfeksiyonu için kaynak 
oluşturur. 
Hastalığın en tipik belirtisi meyve yüzeyinde oluşan koyu zeytin yeşili renkteki iri lekelerdir. 
İki-üç haftalık meyveler enfeksiyona karşı daha duyarlıdır. Meyve lekeleri ilk önce küçük, su 
emmiş görünümlü alanlar olarak ortaya çıkar.  Başlangıçta 1cm'den küçük olan bu lekeler 7-
10 gün içinde meyve yüzeyinin tümünü kaplar (Şekil 2). Lezyonlar ilerleyip büyüdükçe 
çatlaklar oluşur, buradan amber sarısı veya kremsi beyaz renkte bir bakteriyel akıntı gözlenir 
(Şekil 3). Meyve lezyonları meyve etinde de görülür, bu durumda bakteri tohuma bulaşır 
(Şekil 4). Bu şekilde hasta karpuz meyveleri, sekonder olarak diğer mikroorganizmaların 
saldırısına uğrar ve çürüme görülür. Meyve lekeleri hızla büyüyerek hasattan birkaç hafta 
önce şiddetlenir ve ürünün pazar değerini yok eder. 
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Hastalık, uygun koşullarda %100’ e varan ürün kayıplarına neden olabilir. 
Ülkemizde Trakya’da (Edirne) ve Akdeniz Bölgesi’nde (Antalya, Adana, Osmaniye) tespit 
edilmiştir. 

Şekil 1. Kotiledon yapraklarının alt yüzeyinde 
su emmiş görünümlü lekeler 

 
Şekil 2. Meyve yüzeyinde su emmiş görünümlü 
lekeler 

 

Şekil 3. Meyvedeki çatlaklardan sızan 
bakteriyel akıntı  

 

Şekil 4. Meyve içindeki belirtiler 

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

4. MÜCADELESİ 
Hastalığın yayılışının engellenmesi ve mücadelesi amacıyla karantina önlemleri alınmalıdır. 

4.1. Kültürel Önlemler 
- Hastalıktan ari, sertifikalı tohum ve fide kullanılmalıdır. 
- Yağmurlama sulama yerine damla sulama tercih edilmelidir. 
- Bakım işlemleri sırasında fidelerin yaralanmamasına özen gösterilmelidir. 
- Fidelik ve tarlada hasta bitkiler sökülerek imha edilmelidir.  
- Hastalığın görüldüğü alanlarda en az 4 yıl süreyle kabakgil, özellikle karpuz üretimi 
yapılmamalı ve bu alanlarda kendiliğinden gelişen bitkiler ve yabancı otlar yok edilmelidir. 
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- Tarla veya serada kullanılan aletler, viyoller, toprak işleme aletlerinin ve traktör 
tekerleklerinin ve %10’luk sodyum hipokloritle (çamaşır suyu) yıkanarak dezenfekte 
edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Tarlada ilk çiçeklenme başlangıcında ilaçlamalara başlanır, kullanılan preparatın etki süresi 
göz önünde bulundurularak meyve olgunlaşıncaya kadar ilaçlamalara devam edilir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya tarla pülverizatörü 
kullanılmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, rüzgârsız havalarda ve bitkinin tüm yüzeyinde iyi bir kaplama sağlayacak şekilde 
yapılmalıdır. 
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KÜLTÜR MANTARINDA YEŞİL KÜF 

Trichoderma spp. Penicillium spp., Gliocladium spp. 

(Rev: 06.04.2021) 
(Rev:30.03.2022) 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Kültür mantarında yeşil küf etmeni olarak bilinen türler arasında Trichoderma harzianum 
Rifai, T. koningii Oudem, T. viride Pers.ex.Gray, T. pseudokoningii, T. aureoviride, T. 
atroviride, T. citrinoviride, T. longibrachiatum, T. pleurotum, T. pleuroticola, T. 
longibrachiatum ve T. oblongisporum yer almaktadır. Fakat kültür mantarı yetiştiriciliğinde 
dünyada epidemilere yol açarak önemli verim kayıplarına neden olan türler ise T. 
aggressivum f. europaeum ve T. agressivum f. aggressivum’ dır. Bu hastalığa ana etmen 
olarak Trichoderma türleri neden olurken, Penicillium türleri de ikinci derecede hastalığa 
neden olabilmektedir. Ülkemizde sorun olan türler T. harzianum ve T. aggressivum f. 
aggressivum’ dır. 
Yeşil küfe toprak kökenli funguslar neden olmaktadır. Tek hücreli ve çok sayıda oluşan 
eşeysiz sporlar rüzgâr, hava akımı, böcek ve diğer yollarla kolayca yayılabilmektedir. 
Hastalık etmenleri özellikle misel sarma aşamasında kompostu kaplar ve mantar miselinin 
kolonize olmasını engelleyerek zarar yaparlar. Hastalık etmenleri ayrıca örtü toprağını 
kolonize eder ve mantar çıkışlarını engelleyerek önemli verim kayıplarına neden olurlar. 
Hastalık etmenlerinin zararı kompostun besin içeriğine, örtü toprağının pH derecesine, hasat 
odasının sıcaklığına ve akar bulaşmasına bağlı olarak artabilmektedir. Optimum sıcaklık 
istekleri 22–26°C arasında değişmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Yeşil küf hastalığının belirtisi kompostta koyu yeşil renkli fungus kolonisi olarak görünür. 
Hastalık örtü toprağı üzerinde yeşil veya beyaz renkli, iç içe ya da dağınık fungus kolonileri 
şeklinde ortaya çıkar. Etmenlerin örtü toprağından çıkan mantarları kolonize etmesi 
durumunda ise hastalık mantar şapkaları üzerinde düz veya çökük kahverengi lekeler şeklinde 
belirtilere neden olur (Şekil 1). 

   
Şekil 1. Yeşil küf hastalığının kompost (a), örtü toprağı (b) ve çıkış yapan 
mantarlarda (c) oluşturduğu belirtiler. 

Kırmızıbiber akarı olarak bilinen ve Trichoderma spp. ile beslenerek onu taşıyan 
Pygmephorus sellnicki’nin kompostta ya da örtü toprağında bulunması yeşil küf hastalığının 
ortamda varlığının bir işaretidir. 
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Yeşil küf hastalığı mantar üreten işletmelere bulaşık kompost, örtü toprağı ya da işletme 
çevresinde bulunan üretim artıklarından mantar sinekleri, insan ve hava akımıyla giriş 
yapmakta ve yayılmaktadır. Ülkemizde yeşil küf hastalığının üretim işletmelerinde bulunma 
oranı %34 olup, hastalığın mantar kompostu ve örtü toprağında bulunma oranları ise sırasıyla 
%43 ve %18’dir. 

3. KONUKÇULARI 
Etmenlerin konukçusu kültür ve yabani mantar türleridir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler  
Yeşil küf hastalığının ilk bulaşma kaynağı kompost ve örtü toprağıdır. Kompost üreten 
firmalarda kompostun usulüne uygun olarak işlemlerden (ön hazırlama, pastörizasyon, 
dinlendirme ve misel aşılama) geçirilmesi ve bu süreçte hijyen tedbirlerine uyulması 
gerekmektedir. Örtü toprağının temin eden firmalarca sıcaklık uygulaması veya 
dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulması ve bu süreçte hijyen tedbirlerine uyulması 
gerekmektedir. Bu şartlarda kompost ve örtü toprağı mantar üreticilerine ulaştırılmalıdır.    
Mantar üreten işletmelerde alınması gereken başlıca kültürel önlemler aşağıda sıralanmıştır. 

- Tohumluk olarak kullanılacak misel mutlaka hastalık etmenlerinden ari olmalı, 
- Misel, kompostu yeterince sarmamışsa örtü toprağına soya unu vb. ek besin maddeleri 
karıştırılmamalı, 
- Üretim yerlerine giren ve çıkan hava uygun spor filtreleri ile filtre edilmeli, 
- Kapı girişlerine %2’lik formaldehit solüsyonu ile ıslatılmış sentetik köpük hasır, sünger 
veya çuvallar konulmalı, 
- Çalışma koridorları ve odalar her gün temizlenmeli, %2’lik formaldehit ile düzenli olarak 
dezenfekte edilmeli, 
- Üretim alanları fare, sinek ve kırmızı örümcek gibi zararlılara karşı korunmalı, 
- Misel ekimi ve toplamada kullanılan makine ve diğer aletler bir odadan diğerine geçişte 
%2’lik formaldehit ile dezenfekte edilmeli, 
- Üretim alanlarındaki bakım ve hasat işlerinde çalışanların elleri ve giysilerinin temiz 
olmasına özen gösterilmeli, 
- Yeni bulaşmaları önlemek için üretim yerlerindeki ahşap aksam Sodyum– 
pentaklorofenolate ile muamele edilmeli, 
- Üretim devreleri arasında yataklar temizlenmeli, 
- Her sulamadan sonra mantar yüzeylerinin ıslak kalmaması için düzenli havalandırma 
yapılmalı, 
- Oda sıcaklığı üretim döneminde 18°C’nin üzerine çıkmamalı, 
- Üretim dönemi boyunca ve sonunda kompost, toprak, artık mantar parçaları gibi kalıntılar 
torbalara konularak işletmeden uzaklaştırılmalı ve imha edilmeli, 
- Üretim yapılan yerlerin fiziki şartları iyileştirilmeli (çift kapı ve sineklik sistemi kapılarda 
ve pencerelerde olmalı, duvarda yarık çatlak vb. bulunmamalı, üretim yerleri ahıra ve ikamet 
edilen konuta belli mesafede olmalı, havalandırma sistemleri filtreli olmalı), 
- İşletme dışındaki üretim atıkları (mantar, kompost, örtü toprağı vb.) ve uzun boylu bitkiler 
temizlenmeli ve imha edilmeli, 
- Havadaki toz partikülleri hastalık sporlarının taşınmasında rol oynadığından, işletme 
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etrafında toz oluşumuna engel olunmalı ve yakınlardaki toprak yollar asfaltlanmalı, 
- Üretime başlamadan önce imkan dahilinde üretim odası 65-70 °C’de 12-24 saat süreyle 
buhar uygulamasına tabi tutulmalı veya uygun dezenfektan özellikli bileşiklerle (formaldehit 
vb.) dezenfekte edilmeli, 
- Üretim esnasında kullanılan tüm alet ve ekipmanın (bıçak, sulama kabı, mantar toplama 
kasaları vb.) kullanım öncesi ve sonrasında temizlenerek dezenfekte edilmeli, 
- Üretim esnasında yeşil küf hastalığının olup olmadığı günlük olarak izlenmeli ve hastalığın 
görüldüğü kısımdan itibaren etrafındaki 20 cm çapındaki alana tuz (NaCl) veya kireç 
dökülmeli ve bu kısmın üstü temiz nemli kâğıt havlu ile kapatılmalı, 
- Mantar sineğinin hastalığı taşıması engellenmeli (üretim odası girişlerine ve üretim 
odasında yeterli sayıda sarı yapışkan tuzaklar asılmalı),  
- Örtü toprağının kompost üzerine serilmeden önce sıcaklık uygulamaları (en az 60 °C 30 
dk.) ve/veya uygun dezenfektan özellikli bir bileşiklerle (hidrojen peroksit, formaldehit, 
sodyum hipoklorit ve klor (sıvı formülasyonda) dezenfekte edilmesidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Ülkemizde bu hastalığa karşı kullanılabilecek ruhsatlı bir preparat bulunmamaktadır. Bu 
nedenle kimyasal mücadele önerilmemektedir.  

4.2.1. İlaçlama zamanı 
Yığın İlaçlaması: Örtü toprağı örtme işleminden önce toprak kaynaklı bulaşmalara karşı 
koruyucu olarak ilaçlanır. 
Yüzey ilaçlaması: Örtü toprağının serilmesinden hemen sonra veya ilk mantar taslakları 
çıktığında koruyucu olarak ilaçlanır. 
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, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Yüzey İlaçlaması: Örtü toprağının serilmesinden hemen sonra koruyucu olarak veya ilk 
mantar taslakları görülür görülmez yapılmalıdır. Önerilen bitki koruma ürünü metrekareye 1 
litre ilaçlı su gelecek şekilde püskürtülür. İlaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat 
edilmelidir. 
Yığın İlaçlaması: Üretimde kullanılacak örtü toprağı önceden formaldehitle dezenfekte 
edilmiş beton zemin üzerine yayılır. Bir ton toprağa 15 litre ilaçlı su gelecek şekilde yığın 
üzerine püskürtülür ve yığın en az 3 kez aktarılarak ilacın toprağa homojen olarak karışması 
sağlanır. İlaçlanan bu toprak hemen kullanılmayacaksa ağzı kapalı torbalarda muhafaza 
edilmelidir. 
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LAHANA MİLDİYÖSÜ 

Hyaloperonospora brassicae (Gäum.) Göker, Voglmayr, Riethm., Weiss and Oberw. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungusun konidioforları, yaprakların alt yüzünde, dikotom dallı, renksiz ve kalın zarlıdır. 
Uçlarında limon şeklinde, ince zarlı, renksiz ve 20–22x16–20µm boyutlarında konidiosporlar 
bulunur. 
Hastalık etmeni kışı, çürümüş bitki artıklarında oospor halinde geçirir. İlkbaharda oosporların 
çimlenmesi ile meydana gelen zoosporlar vasıtasıyla primer enfeksiyonlar başlar. Yapraklarda 
sporangiumlar meydana geldikten sonra rüzgârla sağlam bitkilere taşınırlar. Epidemi için 
elverişli koşullar; hava sıcaklığının 24°C ve orantılı nemin en az %90 seviyesinde olmasıdır. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
İlkbaharda sıcaklık 15°C’yi aştığında fidelerin yaprakları üzerinde siyah lekecikler halinde ilk 
belirtiler görülür. Böyle yaprakların alt yüzünde fungusun konidiofor ve konidiosporlarından 
oluşan kirli beyaz renkte fungal bir örtü vardır (Şekil 1). Hastalık, lahana fidelerinin ve 
tarlada gelişmiş durumda olan bitkilerin özellikle alt yapraklarından başlamak üzere kendini 
belli eder. Zamanla bu lekeli kısımlar kurur ve yaprağın ölümüne neden olur. 
Hastalık serada yetiştirilen fidelerde büyük zararlara neden olabilir. Fazla yağışlı yıllarda, 
orantılı nemin yüksek olduğu, akarsu yatağı bulunan vadilerdeki, orman arazisi ve yüksek 
yayla bölgelerindeki tarlalarda da önemli ölçüde verimin azalmasına yol açabilmektedir. 

 
Şekil 1. Lahana mildiyösünün lahana yapraklarındaki belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 
Yabancı otlar dahil bütün Cruciferae familyası bitkilerinde görülür. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Fidelikte sık ekim yapılmamalıdır. 
- Lahana fidelikleri havalandırılmalı, fazla ve sık sulamadan kaçınılmalıdır. 
- Lahanalar, yeterli miktarda güneş alan yerlere dikilmelidir. 
- En az üç yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
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4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Fidelikte, fideciklerin toprak yüzüne çıkmasıyla, tarlada ise ilk mildiyö lekelerinin çevrede 
görülmesiyle ilaçlamalara başlanır. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalar da bütün bitki, özellikle yaprakların alt yüzleri iyi bir şekilde ilaçlanmalıdır. 
Uygulamalardan sonra yağış olursa ilaçlamalar tekrarlanmalıdır. Fideliklerdeki ilaçlamalara 
7–10 gün ara ile fide söküm dönemine kadar devam edilmelidir. Tarlada ise hastalığın 
şiddetine ve iklim koşullarına göre 3–5 kez uygulanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
A 

G 
E 

M



Sebze Hastalıkları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 
   

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 33 

MERCİMEK MİLDİYÖSÜ 

Peronospora lentis Gäum. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Mercimek mildiyösü (Peronospora lentis Gäum.)’nün konidioforları, yaprakların alt 
yüzeyinde oluşur, dikotom dallı ve renksizdir. Uçlarında limon şeklinde, ince çeperli, renksiz 
ve 15–25x16–28 µm boyutlarında konidiosporlar bulunur. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hastalık, sonbahar mevsiminin yağışlı geçmesi halinde 
aralık ayının başında ortaya çıkmakta ve kış mevsimi boyunca, mayıs ayına kadar zararı 
devam etmektedir. Sekonder enfeksiyonlar hastalıklı yaprakların alt yüzünde oluşan 
konidiosporlarının rüzgâr ve yağmur vasıtasıyla taşınması ile olmaktadır. Enfeksiyonlar lokal 
veya sistemik olarak gelişebilmektedir. Fungus yaz mevsimini, toprağa düşmüş hastalıklı bitki 
artıkları üzerinde ve olumsuz koşullara dayanıklı oospor formu şeklinde geçirmektedir. 
Epidemi için en uygun koşullar; sonbahar mevsiminin yağışlı geçmesi, sıcaklığın 15°C ve 
orantılı nemin %90’ın üzerinde olmasıdır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın ilk belirtileri fide döneminde ve kotiledon yaprakları üzerinde başlangıçta 
sarımtırak, daha sonra kahverengileşen lekeler halinde görülür. Etmen, sıcaklık ve yağış 
uygun olduğu zaman bitkinin üst yapraklarına doğru yayılarak yaprak ya da yaprakçıkları ve 
yeni oluşan sürgünleri enfekte eder. Hastalığa yakalanmış yaprakların alt yüzeyinde pamuksu 
pudra şeklinde fungusun konidiospor ve konidioforlarından oluşan grimsi kirli-beyaz renkli 
yoğun bir fungal örtü görülür (Şekil 1a). Sistemik enfeksiyonlardaki belirtiler ise bitkinin 
tümünde bir veya bir kaç dalında; bodurlaşma, cüceleşme, sürgünlerde rozetleşme, klorotik 
donuk bir renk oluşumu şeklinde ortaya çıkar (Şekil 1b). 
Hastalığın şiddetine bağlı olarak bazen bitkiler veya dallar tamamen ölebilir ve hiç ürün 
alınamaz. Bu hastalık Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırmızı mercimek yetiştirilen 
alanlarda ve iklim koşullarının epidemi için uygun olduğu yıllarda görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Mercimek dışındaki konukçuları koca fiğ ve yabani bezelyedir.  
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Hastalık görülmeyen tarlalardan tohumluk alınmalıdır. 
- Hastalığa karşı dayanıklı olduğu belirlenen mercimek çeşitleri yetiştirilmelidir 
- Sık ekimden kaçınmalı, dekara 9 kg’dan fazla tohumluk ekilmemelidir. 
- Aynı tarlaya üst üste mercimek veya diğer baklagiller ekilmemeli, özellikle hububat ile en 
az 2 yıllık bir ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
- Mümkün olduğu kadar geç ekim yapılmalıdır. 
- Mercimek tarlalarında görülen koca fiğ ve yabani bezelye gibi baklagil bitkileri toplanarak 
yok edilmelidir. 
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Şekil 1. Mercimek mildiyösünün mercimek yapraklarındaki belirtileri (a) ve 
bitkideki sistemik enfeksiyonu (b). 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Hastalıkla kimyasal mücadele tohum ve/veya yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır 

4.2.1. İlaçlama zamanı  
Tohum ilaçlamasında tohumlar ekimden önce ilaçlanır. 
Yeşil aksam ilaçlamalarına, tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın 
seyri, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Tohum ilaçlamasına uygun aletlerden biri seçilmelidir. Yeşil aksam ilaçlamaları bütün 
deneme alanında tekdüze dağılım sağlayacak veya doğru bölgesel ilaçlama yapabilecek uygun 
bir alet veya makine ile yapılmalıdır. Biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler 
(çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi, ilerleme hızı vb.) amaca uygun 
olarak seçilmelidir. Seçilen bu faktörler, kullanılan zirai mücadele alet - makineleri ve 
ilaçlama başlıklarının ticari adı kaydedilmelidir. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Tohum ilaçlamasında tohumlar, ilaçlamadan önce 100 kg’a 500 ml su düşecek şekilde hafifçe 
nemlendirilmeli ve önerilen dozda bitki koruma ürünleri homojen bir şekilde tohuma 
karıştırılmalıdır. Karıştırma kaplarında yapılan ilaçlamalarda ilacın homojen dağılımı 
sağlanmalıdır. 
Yeşil aksam ilaçlaması ise sabah erken saatlerde, serin ve rüzgarsız havalarda bitkiyi 
tamamen kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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MERCİMEKTE SOLGUNLUK 

Fusarium oxysporum Schlecht. Emend. Snyder & Hansen f.sp. lentis 

Vasudeva & Srinivasan 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Mercimek solgunluk hastalığı etmeni, Fusarium oxysporum f.sp. lentis, toprak kökenli bir 
fungustur. Mercimekte solgunluk hastalığına neden olan etmen genellikle 3 tip eşeysiz spor 
üretir. Bunlar mikrokonidi, makrokonidi ve hifler üzerinde oluşan kalın çeperli ve tek hücreli 
klamidosporlardır. Hastalık etmeni toprak, tohum ve bitki artıklarında yaşamını sürdürebilir 
ve tohum ile de taşınabilir. Kışı toprakta klamidospor olarak geçirmektedir. Fungusun 
gelişebildiği uygun sıcaklık 17-31°C arasındadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık bitkinin tüm gelişme dönemlerinde görülür. Hastalığın belirtileri, bitkinin su stresi 
yaşadığı ılık ve kurak geçen ilkbahar aylarından sonra erken yaz sıcakları ile ortaya çıkan 
olumsuz iklim koşulları ile çiçeklenme döneminden itibaren kendini göstermektedir. Fungus 
bitkinin iletim demetlerinde tıkanıklıklar oluşturur ve salgıladığı toksinler neticesinde 
topraktan su ve besin alınımını engellediği için solgunluğa neden olmaktadır. Solgunluk fide 
döneminde yeşil bitkiler arasında ani bir çökme şeklinde ortaya çıkar, daha sonra yapraklar ve 
fidenin tamamı kurur. Yetişkin bitkilerde bakla oluşum dönemine kadar devam eder. 
Hastalığa yakalanan bitkilerin yaprakları donuk yeşil bir renk alır, bitkiler aniden solar, 
yaprakları dökülür, sonuçta bitki tamamen solar ve ölür. 
Her yıl mercimek tarımının yapıldığı veya kök afidi, kök koşnili ve canavarotu ile bulaşık 
olan tarlalarda ki bitkilerin zayıf düşmesi sonucunda hastalığın şiddeti daha da artmaktadır.  
Hastalık bitkilerde gelişme geriliğine (Şekil 1), yapraklarda sararma ve kurumalara (Şekil 2), 
iletim demetlerinde kahverengileşmeye, saçak kök ve nodozite sayısında azalmalara (Şekil 
3a), bitkide genel solgunluğa (Şekil 3b), enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak danelerin zayıf 
kalmasına veya bitkinin tamamen kuruması (Şekil 4) sonucunda ciddi oranda verim ve kalite 
kaybına neden olabilmektedir. 

  
Şekil 1. Çiçeklenme döneminde 
solgunluk hastalığının mercimekte 
neden olduğu gelişme geriliği ve 
sararma. 

Şekil 2. Kapsül bağlama önemindeki 
tipik solgunluk belirtileri. 
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Şekil 3. Mercimekte solgunluk hastalığı 
nedeni ile saçak kök ve nodozite 
sayısında azalmalar (a) ve tarlada sararan 
lokal alanlar (b). 

Şekil 4. Fide döneminde kurumuş 
hastalıklı bitki (P. Sağır). 
 

Mercimek solgunluk hastalığı mercimek tarımı yapılan tüm bölgelerde görülür. 

3. KONUKÇUSU 
Hastalığın konukçusu mercimektir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Sağlıklı tohumluk kullanılmalıdır. 
- Dayanıklı ya da tolerant çeşitler tercih edilmelidir. 
- Erken ekim yapılmalı veya erkenci mercimek çeşitleri yetiştirilmelidir. 
- Mercimek tarımında süzek, organik maddece fakir topraklar tercih edilmemelidir. 
-Bir önceki ürünün buğday ve arpa olması durumunda mikroorganizma faaliyetlerini 
artırmak için hasattan hemen sonra sapların pullukla toprağa karışması sağlanmalıdır. 
- Hastalıkla bulaşık alanlarda en az 4-5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Etkili bir kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. 
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NOHUT ANTRAKNOZU 

Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Nohut antraknozu [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.], konukçu bitkinin gövde, dal ve tohum 
kapsüllerinde eşeysiz üreme yoluyla piknit ve pikniospor oluşturur. Hastalığın vejetasyon 
süresince çevreye yayılması ve sekonder enfeksiyonu bu pikniosporlarla olmaktadır. 
Fungusun tarla şartlarında kışlama organları periteslerdir. Hastalıklı bitki artıklarında eşeyli 
üreme yoluyla perites içerisinde askus ve askosporlar oluşmaktadır. 
Bu fungus nohut bitkisine özelleştiği için peritesler yaşamını ancak bu bitki üzerinde 
sürdürebilmektedir. İlkbahar ayları ve yaz başlarında sık ve bol yağış alan yıl ve bölgelerde, 
sulama yapılan yerlerde, orantılı nemi yüksek olan kapalı vadilerde epidemi yapabilir. 
Etmenin yıldan yıla geçişi ve üretim alanlarına yayılması daha çok fungusla enfekte olmuş 
nohut tohumları ile olmaktadır. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık nohut bitkilerinin sap, yaprak ve tohum kapsüllerinde lekeler halinde kendini 
gösterir. Sap ve dalları çepeçevre saran, düzensiz irilikte ve açık kahveden siyahımsı koyu 
kahverengine kadar değişen lekelerin bulunduğu yerlerden kırılma ve kısa zamanda 
kurumalar görülür. Yapraklardaki dairesel şekilli lekeler sarı renkli bir hale ile çevrilidir 
(Şekil 1). Tohum kapsülleri üzerinde iç içe dairesel lekeler meydana gelir. Bu lekelerin 
yüzeyinde toplu iğne başı iriliğinde siyah renkte piknitler görülür.  
Bazı bölgelerde, bu hastalığın sebep olduğu kurumalara, çiftçiler "Bulut aldı" veya "Bulut 
çaldı" deyimini kullanmaktadırlar. Hastalığın tarladaki ilk görünümü ocaklar halindeki 
kurumalardır bu nedenle tarlada yer yer boşluklar meydana gelir. 
Nohutun en önemli hastalığıdır. Hastalık etmeni ile bulaşık tohum kullanılmış veya ekim bir 
yıl önce hastalık görülen tarlaya yapılmış ve epidemi için koşullar oluşmuş ise hastalık hızla 
yayılarak %100’e yakın ürün kaybına neden olabilir. 
Ülkemizin nohut üretimi yapılan tüm alanlarına bulaşmış durumdadır. 
3. KONUKÇULARI 
Konukçusu nohut bitkisidir. 

  
Şekil 1. Nohut antraknozunun nohut yaprakları (a, b) ve sapındaki(c, d) belirtileri.  
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4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Hastalığın görülmediği bitkilerden alınmış tohumluklar kullanılmalıdır. 
- Ekimde tolerant çeşitler tercih edilmelidir. 
- Mibzer ile ekim yapılarak tohumların normal derinliğe düşmeleri sağlanmalıdır. 
- Tarlada hastalığın ilk görülmesi ile beraber, hastalıklı nohut bitkileri ocaklar halinde 
sökülerek imha edilmelidir. 
- Tohumluk hasattan sonra 7–8 gün süre ile güneş altında iyice kurutulmalı ve ayrı olarak 
depoya alınmalıdır  
- 2–3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Hastalıkla kimyasal mücadele tohum ilaçlaması ve yeşil aksam ilaçlaması olarak 
yapılmaktadır. 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Tohum ilaçlaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.  
Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az 
%80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk 
belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik 
süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış 
olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.  

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Tohum ilaçlamaları ilaçlama bidonlarında, naylon torbalarda veya naylon zemin üzerinde 
yapılabilir. Yeşil aksam ilaçlamalarında, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü 
(mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Tohum ilaçlaması: Nohut tohumları ekimden 3–4 saat önce mibzerle ekim için 5 dakika, 
serpme ekim için ise 15 dakika su içerisinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat müddetle bir sergi 
üzerinde yayılarak havalandırılmalı ve tohum ilaçlarından biri ile ilaçlanarak aynı gün 
ekilmelidir. 
Yeşil aksam ilaçlaması: Bulaşmalar genellikle yaprak altlarından olduğu için özellikle 
yaprakların alt yüzeyleri ve bitkinin tümünün iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmasına dikkat 
edilmelidir. 
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NOHUTTA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ VE SOLGUNLUK 

Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Pythium spp., Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. 

Sclerotinia spp., Phytophthora spp. 

Fusarium oxysporum Schlechtend. Fr. f.sp. ciceris (Padwick) Matuo&K. Sato 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Nohutta kök çürüklüğüne ülkemizde neden olan etmenler Rhizoctonia spp., Fusarium spp., 
Pythium spp. ve Macrophomina phaseolina olup nohut solgunluk hastalığı etmeni ise 
Fusarium oxysporium f.sp. ciceris’tir. 
Rhizoctonia spp.; toprak kökenli olan etmen bölmeli, dik dallanan, önce sarımtırak renkte 
yaşlandıkça kahverengileşen misellere sahiptir. Konidi oluşturmazlar ancak değişik 
büyüklüklerde sklerot oluştururlar. Etmen tohum, toprak ve bitki artıkları üzerinde yaşayarak 
canlılığını sürdürebilmektedir. 
Fusarium spp.; etmenin miselleri bölmeli ve düzensiz dallanmıştır. Mikrokonidiler bir veya 
birden fazla bölmeli, makrokonidiler ise çok bölmeli ve renksizdir. Kışı toprakta veya bitki 
artıkları üzerinde klamidospor olarak geçirir. Etmen tohum ve toprakla taşınır. 
Pythium spp.; bölmesiz misellere ve sporangiumlara sahip toprak kökenli bir etmendir. Hifleri 
beyaz, kirli beyaz veya pembe renklidir. 
Macrophomina phaseolina; genç hifleri renksiz olup çok dallıdır ve her bir dal ana dala 
paraleldir. Yaşlanmış hifler ince bölmeli ve dik dallıdır. Bu hifler üzerinde sklerotlar oluşur. 
Sklerotlar düz, parlak, siyah ve şekilsizdir. 
Fusarium oxysporum f.sp. ciceris; Nohutta solgunluk hastalığına neden olan Fusarium 
genellikle 3 tip spor üretir. Bunlar mikrokonidi, makrokonidi ve hifler üzerinde oluşan kalın 
çeperli ve tek hücreli klamidosporlardır. Etmen kışı toprakta klamidospor olarak geçirir ve 
toprak kökenli bir fungustur. Etmen hastalıklı bitki artıkları üzerinde yaşamını uzun yıllar 
sürdürebilir ve tohum ile de taşınabilir. Fungusun bitkinin iletim demetlerinde oluşturduğu 
tıkanmalar ve salgıladığı toksinler sonucunda topraktan su ve besin alınımı engellendiği için 
bitkide solgunluğa neden olmaktadır. Hastalık etmeni toprak, tohum ve bitki artıklarında 
yaşamını sürdürür. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Nohutta kök çürüklüğü daha çok nemli ve serin havalarda ve arazinin su tutan kısımlarında 
görülmektedir. İlk belirtiler çıkıştan 2-3 hafta sonra yapraklarda sararma, solma ve çökme 
şeklinde gözlenmektedir. Kök ve kök boğazında açık kahverenginden koyu kahverengiye 
kadar değişen lekelere ve iletim demetlerinde renk değişikliğine neden olabilmektedir. 
Solgunluk hastalığı bitkinin tüm gelişme dönemlerinde görülür. Fide döneminde bitkilerde 
birkaç hafta içerisinde yapraklarda sararma ve solmalara neden olabilmektedir. Solgunluk 
genellikle ya bileşik yaprağın bir kısmında ya da bitkide tek taraflı olarak görülür ve alt 
yapraklardan başlayarak yukarı doğru ilerler. Nohutta Fusarium solgunluğu yaprakların alt 
kısımlarından yukarıya doğru sararması ile karakterize edilir. Yapraklarda genel bir sararma 
başladıktan sonra solgunluk belirtisi tüm sürgünlerde görülür. Hastalık bitkilerde gelişme 
geriliğine, iletim demetlerindeki tıkanma nedeniyle yapraklarda sararma ve kurumalara (Şekil 
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1), iletim demetlerinde kahverengileşmeye (Şekil 2), köklerde çürümelere (Şekil 3), bitkide 
genel solgunluğa ve kurumalara neden olmaktadır (Şekil 4). 

  
Şekil 1. Nohut tarlasında görülen solgunluk. Şekil 2. Nohut iletim demetlerinde renk 

değişikliği. 

  
Şekil 3. Nohut köklerinde oluşan çürüme ve 
renk değişiklikleri. 

Şekil 4. Nohut bitkisinde oluşan tek taraflı 
sararmalar. 

Nohut üretim alanlarında önemli ürün kayıplarına yol açar. Ülkemizin nohut yetiştiriciliği 
yapılan bölgelerinde görülür. 

3. KONUKÇUSU 
Fusarium oxysporum f.sp. ciceris sadece nohutta zarar oluşturmaktadır. Diğer etmenler birçok 
kültür bitkisinde çökerten ve kök çürüklüğüne neden olur. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
- Sık ekimden ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. 
- Nohut tarımında organik maddece zengin topraklar tercih edilmelidir. 
- Hastalıkla bulaşık alanlarda en az 4-5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Tohum ilaçlaması ve/veya toprak ilaçlaması şeklinde uygulanır. 
4.2.1. İlaçlama Zamanı 
Tohum ilaçlaması: Ekimden hemen önce yapılmalıdır.  
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Toprak ilaçlaması: Ekimden önce veya ekimle birlikte firmasınca önerildiği şekilde yapılır. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 
4.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Tohum ilaçlamasında yeterli büyüklükte uygun bir kap veya alet kullanılır.  
Toprak ilaçlaması tekdüze dağılım sağlayacak uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır. 
Biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler (çalışma basıncı, meme tipi, meme 
delik çapı, meme verdisi, ilerleme hızı vb.) amaca uygun olarak seçilmelidir. Seçilen bu 
faktörler, kullanılan zirai mücadele alet - makinesi ve ilaçlama başlıklarının ticari adı ile 
birlikte kaydedilmelidir. 
4.3.4. İlaçlama tekniği 
Tohum İlaçlaması: İlacın tohumu kaplaması için tohumlar ıslatılmalı ve yeteri kadar 
karıştırılarak homojen dağılım sağlanmalıdır. 
Toprak İlaçlaması: İlaçlama önerildiği şekilde yapılır. 
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NOHUTTA PAS 

Uromyces ciceris-arietini (Grogn.) Jacz&Bey 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungusun yaşam çemberi tamamıyla bilinmemekle birlikte uredospor ve teliospor dönemleri 
nohut bitkisi üzerinde meydana gelmektedir. Pas püstüllerindeki uredosporlar yuvarlak, küre 
şeklinde, dış çeperi ise dikenimsi yapıdadır. Primer enfeksiyonlara neden olan teliosporlar ise 
koyu kahverenklidirler. Etmen kışı hastalıklı bitki artıkları üzerinde geçirmektedir. Ilık ve 
nemli koşullar etmenin gelişimi için uygundur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, başlangıçta yapraklar üzerinde yuvarlak veya oval, koyu kırmızımsı-kahverenginde 
içinde uredosporlar olan püstüller şeklinde görülür. Bu püstüller daha sonra birleşerek 
büyürler ve renkleri koyulaşır (Şekil 1). Hastalık, yaprağın her iki yüzeyinde de belirti 
oluşturabilir; ancak çoğunlukla yaprağın alt yüzeyinde görülür. Enfeksiyonlar şiddetli olduğu 
zaman püstüller gövde ve kapsüller üzerinde de oluşabilir (Şekil 2). Böyle durumlarda 
tarladaki bitkiler paslı bir görüntü gösterir. Yapraklarda erken dökülme ve bitkilerde 
kurumalar meydana gelebilir. Bitkilerin tohumları normalden daha küçük ve dane üzerinde de 
belirtiler oluşabilir. Normal koşullarda nohut pasının epidemi yapması yetiştirme sezonunun 
geç dönemlerinde meydana gelir. Bu yüzden verim kayıpları daha az olabilmektedir; Ancak 
uygun koşullarda, enfeksiyonların erken dönemde oluşması halinde önemli verim kayıpları da 
meydana gelebilir. Nohut pasının tarlada yayılması yaprak epidermisinin yırtılmasıyla birlikte 
olgunlaşmış püstüllerden uredosporların serbest kalıp çevreye dağılmasıyla olmaktadır. 
Ülkemizde nohut yetiştirilen bazı bölgelerde bulunmaktadır. 

 
Şekil 1. Yapraklardaki pas püstüllerinin 
meydana getirdiği belirtiler. 

 
Şekil 2. Hastalığın yaprak ve kapsüllerdeki 
belirtisi. 

3.KONUKÇULARI 
Etmenin başlıca konukçuları, nohut, burçak ve mürdümük’ tür. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Varsa dayanıklı çeşit kullanılmalı, 
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- Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılarak yakılmalı, 
- En az 2-3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlama, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Çevrede bitki yapraklarında pas püstülleri 
görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik 
süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilmelidir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü, tarla pülverizatörü ve atomizörler kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanması gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
A 

G 
E 

M



Sebze Hastalıkları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 
   

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 44 

ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 

DEMİR NOKSANLIĞI (KLOROZ) 

 

 
1. DEMİR NOKSANLIĞININ SEBEPLERİ 
Demir, bitkilerde fotosentez ve solunumun gerçekleşmesinde, protein sentezinde yer alır.  
Bitkide daha çok klorofilin yapısında bulunur. Bitkilerde biyotik ve abiyotik faktörler 
nedeniyle demir noksanlığına rastlanır. Toprakta alınabilir Fe miktarında yetersizlik, düşük 
organik madde, yüksek kireç ve pH demir noksanlığına neden olur. Ayrıca düşük toprak 
sıcaklığı, toprakta aşırı nem ve ağır bünye nedeniyle yetersiz havalanma, yüksek fosfor ve 
ağır metal (Mn, Zn, Cu vb.) içeriği de önemli etkenlerdendir. Bitkide kök gelişiminin yetersiz 
olması halinde ve demir alım etkinliği düşük olan tür ve çeşitlerde demir noksanlığına daha 
çok rastlanır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Demir noksanlığında, ilk belirtiler genç yapraklarda kloroz şeklinde ortaya çıkar. En ince 
damarlar bile yeşil kalırken damar aralarında sararma görülür ve yaprak ağ görünümü alır 
(Şekil 1-2). Noksanlık şiddetli olursa belirtiler alt yapraklara doğru yayılır. Genç yapraklar 
tamamen beyaza döner. Yapraklarda zamanla nekrozlar ve kurumalar görülür. 

  
Şekil 1-2 Domates yaprağında demir noksanlığı (kloroz) belirtisi 

Demir noksanlığında bitki gelişimi geriler, verimde ve kalitede azalmalar ortaya çıkar. 
Ülkemiz topraklarının önemli bir bölümü demir alımını olumsuz etkileyen yüksek kireç ve pH 
gibi olumsuz toprak özelliklerine sahiptir. Bu nedenle demir noksanlığına yaygın olarak 
rastlanmaktadır. Demir noksanlığının belirlenmesi ve diğer besin elementi noksanlıklarından 
ayrılması amacıyla toprak ve yaprak analizleri yaptırılması uygundur. 

3. DEMİR NOKSANLIĞININ GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER 
Çilek, hıyar, biber, patlıcan, domates, vb. sebzelerde yaygın olarak rastlanmaktadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel önlemler 

- Kloroz oluşumuna uygun ağır bünyeli ve çok kireçli topraklar sera yeri olarak tercih 
edilmemelidir. Sera kurulmadan önce kesinlikle toprak ve sulama suyu analizleri 
yaptırılmalıdır. 
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- Ağır bünyeli topraklara sahip seralarda kum ve organik gübre ilavesi ile toprağın 
havalanma koşulları düzeltilmelidir. 
- Yüksek pH’ya sahip topraklarda kükürt ilavesi, organik gübre kullanımı, damla sulama 
sistemlerinde sulama suyu ile asit verilerek kök bölgesinin tepkimesi demir alımına uygun 
hale getirilmeli, fizyolojik asit karakterli mineral gübreler kullanılmalıdır. 
- Toprak özelliklerine göre, sulama aralıkları çok iyi belirlenmeli; taban suyu yüksek üretim 
alanlarında drenaj kanalları açılmalı ve su seviyesi istenilen düzeyde tutulmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Uygulamalar kloroz belirtisi görülünce yapılır. 

4.2.1. İlaçlama zamanı 
Klorozun ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Klorozun şiddeti, iklim koşulları 
ve uygulamanın etki süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Uygulamada sırt pülverizatörü (mekanik veya motorlu) veya tarla pülverizatörü; toprak 
uygulamalarında uygulama kabı ve toprak işleme aletleri ve damla sulama sistemi kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Demir noksanlığına karşı uygulama 2 şekilde yapılır. 

Toprak uygulaması: 
Topraktan uygulamalarda daha çok şelat formunda gübreler önerilir. Uygulanacak şelat formu 
toprağın pH’sına göre seçilmelidir. Alkali topraklarda Fe-EDDHA tercih edilmelidir. 

Demir Kileytleri Etkili pH aralıkları 

Fe-EDTA 4.0-6.5 

Fe-HEDTA 4.0-6.5 

Fe-DTPA 4.0-7.5 

Fe-EDDHA 4.0-9.0 

Verilecek preparat büyüme dönemi boyunca 4-6 defaya bölünerek verilmelidir. 

Yaprak uygulaması: 
Demir noksanlığında yapraktan uygulamalarda yapılabilir. Noksanlık belirtilerinin görülmeye 
başladığı dönemden itibaren 10-15 gün ara ile 4-5 kez tekrarlanmalıdır. 
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PATATESTE BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK VE KARABACAK 

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al. emend. Gardan et al. 

Pectobacterium atrosepticum (van Hall) Gardan et al. 

Pectobacterium wasabiae (Goto and Matsumoto) Gardan et al. 

Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense (Duarte et al.) Nahan et al. 

 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Patateste yumuşak çürüklük ve karabacak hastalığına, yumuşak çürüklük grubu bakterilerden 
Pectobacterium türleri neden olur. Gram-negatif, fakültatif anaerob, peritrik kamçılı ve 
hareketli olan bu bakteriler, patates yumrusunun lentisellerinde canlılığını sürdürür ve hastalık 
oluşturmak için uygun koşulların oluşmasını bekler. Konukçusuna yaralardan ve doğal 
açıklıklardan giriş yapan bu bakteriler, pektolitik enzimleri sayesinde hücrelerdeki orta lamel 
ve hücre duvarındaki pektik maddeleri parçalayarak hücreler arası bağlantıların kopması ve 
protoplast suyunun hücre dışına çıkması ile sulu ve yumuşak çürüklüklere neden olurlar. 
Bu grup bakterilerin optimum gelişme sıcaklığı 23-270C, maksimum 36-420C ve minimum 
00C’dir. 
Pectobacterium atrosepticum serin iklim koşullarında tarlada karabacak belirtilerine ve 
yumruda yumuşak çürüklüğe yol açar.  
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum ılıman iklim koşullarında yumru ve gövde 
çürüklüğüne neden olur. 
Pectobacterium wasabiae yumuşak çürüklük oluşturur. 
Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense tropikal ve subtropikal bölgelerde yumuşak 
çürüklük ve karabacak belirtilerini oluşturur. 
Hastalık etmeni bakteriler toprakta, sulama suyunda, toprağa karışmış yumru ve bitki 
parçaları ile enfekteli yumrularda kışı geçirirler. Ancak, P. atrosepticum toprakta hastalıklı 
bitki artıkları olmadıkça bir yıldan fazla yaşayamaz. 
Primer enfeksiyonlarda bulaşık yumrular en önemli rolü oynar. Enfekteli yumruların 10-
150C’lik soğuk ve ıslak topraklara dikilmesi ve bitkinin çıkışından sonra 200C üzerindeki 
sıcaklıklar çıkış sonrası oluşan karabacak belirtisini teşvik eder.  
Yağmurlama sulamanın yapıldığı yerlerde gövde çürüklüğü daha fazla görülebilir. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeni bakteriler karabacak, gövde çürüklüğü ve yumru çürüklüğü belirtilerine 
neden olur.  
Karabacak (dip yanıklığı): Hastalık enfekteli yumrunun tarlaya dikilmesi ile başlar. Toprağa 
dikilen enfekteli yumrular çoğunlukla bitkinin çıkışından önce çürüyebilir veya çok zayıf 
bitkilerin gelişimine neden olur. Hasta bitkilerin yapraklarında yukarıya doğru kıvrılma, 
sararma, solgunluk ve bazı durumlarda ölüm gözlenir (Şekil 1). Karabacak belirtisi genellikle 
bitki çıkışından sonra kendini belli eder. Hasta bitkilerin gövdesinin hemen toprak üstündeki 
kısmında siyahlaşma ve yumuşama görülür (Şekil 2). Bazı durumlarda siyahlaşma gövdenin 
üst kısımlarına kadar ulaşır (Şekil 3). Ana gövdedeki siyahlaşma ve çürüme stolonlara ve yeni 
oluşan yavru yumrulara doğru yayılır. Ağır enfekteli yumrulardan çıkan bitkilerde yan 
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köklerin hiç oluşmadığı gözlenir (Şekil 4). Enfekteli gövdenin rengi, ılıman yörelerde siyah, 
daha sıcak bölgelerde ise açık kahverengidir. Enfekteli bitkiler çekildiğinde toprak 
seviyesinden kopar. 
Gövde çürüklüğü: Hasta gövdenin üzerinde düzensiz kahverengi-siyah lekeler meydana 
gelir. Zamanla genişleyerek yumuşak çürüklüğe dönüşen lekeler bitkinin solmasına ve 
ölümüne neden olur.  
Yumru çürüklüğü: Enfekteli yumruların dokularında başlangıçta krem-beyaz renkte ve sulu 
bir çürüme gözlenir (Şekil 5). Zamanla yumruda hasta ve sağlam doku arasında siyah sınır 
oluşur ve diğer saprofit bakterilerin gelişmesi nedeniyle renk hızla değişir (Şekil 6). Böyle 
yumrularda hızlı ve kokulu bir çürüme gözlenir. 

  
Şekil 1. Yumuşak çürüklük hastalığı 
nedeniyle oluşan yapraklarda yukarıya doğru 
kıvrılma, sararma ve solgunluk belirtileri  
(A. Karahan). 

Şekil 2. Gövdenin hemen toprak üstündeki 
kısmında siyahlaşma ve yumuşama 
şeklinde “Karabacak” belirtisi  
(A. Karahan). 

  
Şekil 3. Gövdenin üst kısımlarına ulaşan 
siyahlaşma ve yumuşama şeklinde karabacak 
belirtisi (A. Karahan). 

Şekil 4. Ağır enfekteli yumrulardan çıkan 
yan kökleri oluşmamış ve gövdesi 
siyahlaşmış bitkiler (A. Karahan). T 
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Şekil 5. Enfeksiyonun ilk dönemlerinde 
görülen krem-beyaz renkte ve sulu çürüme 
(A. Karahan). 

Şekil 6. İlerleyen enfeksiyon nedeniyle 
yumruda hasta ve sağlam doku arasında 
oluşan siyah renk değişikliği (A. Karahan). 

Hastalık yumru çürüklüğüne, az sayıda yumru oluşumuna ve bitki ölümüne neden olduğundan 
ciddi ürün kayıpları oluşturur. Ayrıca enfekteli yumruların yeterince olgunlaşmamış, 
yaralanmış ve diğer hastalık etmenleriyle bulaşık yumrularla birlikte havalandırmanın iyi 
olmadığı yerlerde depolanması durumunda yeni yumru bulaşmaları olur ve ürün kaybı artar. 
Ülkemizde patates üretimi yapılan yerlerde bu hastalık görülür. 

3. KONUKÇULARI 
P. carotovorum subsp. carotovorum geniş konukçu dizisine sahiptir. Genellikle sebzelerde ve 
bazı tek yıllık süs bitkilerinde zararlı olur. Patates dışındaki konukçuları havuç, turp, soğan, 
sümbül, zambak, kabak, hıyar, patlıcan, domates, biber, lahana, marul ve ıspanaktır.  
P. atrosepticum’un en önemli konukçusu patatestir. Bunun yanında lahana ve karnabahar da 
konukçusudur. 
P. wasabiae’nin konukçuları arasında patatesin yanı sıra şeker pancarı ve kuşkonmaz da 
bulunur. 
P. carotovorum subsp. brasiliense ise patatesle birlikte biber ve yabani havucu da 
hastalandırır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Hastalık yumru ile taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından tohumluk 
alınmamalı, hastalıktan ari, sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
- Ağır topraklarda derin dikimden kaçınılmalıdır. 
- Toprakaltı zararlıları ile mücadele edilerek yumrularda yara açılması önlenmelidir. 
- Patates yumruları kesilmeden dikilmelidir. 
- Hastalıklı bitki artıkları yumruları ile birlikte üretim alanından uzaklaştırılmalı ve imha 
edilmelidir. 
- Bulaşık topraklarda konukçu bitkilerin dışındaki bitkilerle (hububat, mısır vs) 3-4 yıllık 
ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
- Patates yumruları kabuğu kalınlaştıktan sonra hasat edilmelidir. 
- Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. 
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- Aşırı azotlu gübreleme yapılmamalıdır. 
- Dikim ve hasat sırasında yumruların yaralanmasından kaçınılmalıdır. 
- Yumrulardaki ıslaklık depolarda yumru çürüklüğünü arttırdığından nemli ve yağışlı 
havalarda hasat yapılmamalıdır. 
- Yumru depolanırken mümkün olduğunca topraktan arındırılmalıdır. 
- Hasattan sonra tohumluk patateslerin ayırma ve boylamasında kullanılan makineler 
dezenfektanlarla sık sık temizlenmelidir. 
- Depolar sık sık kontrol edilerek hasta yumrular ayıklanmalı ve uzaklaştırılmalıdır. 
- Depolarda karbondioksit birikiminin engellenmesi için iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. 

4.2.Kimyasal Mücadele 
Etkin ve ekonomik bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. 
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PATATES GÜMÜŞİ LEKESİ 

Helminthosporium solani Durieu and Montagne 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Helminthosporium solani’nin miselleri bölmeli, başlangıçta renksiz olup yaşlandıkça yeşilden 
kahverengine dönüşür. Konidioforlar dallanmamış ve bölmelidir, konidiler konidioforların 
üzerinde sarmal şekilde, kalın duvarlı, 2-8 hücreye sahip ve koyu kahverengi veya siyah, 
silindirik, dip kısmı yuvarlak uçta sivri uçludur. 

İlk enfeksiyon kaynağı genellikle enfekteli tohumluk yumrulardır. Yeni oluşan yumruların 
gelişmesi sırasında enfekteli ana yumruya teması veya yumruların bulaşık toprağa dikilmesi 
durumunda hastalık yumrulara geçer. Yumru yüzeyinde gelişen konidiler yağmur veya 
sulama suyu yardımı ile hastalıksız yumrulara bulaşır ve çimlenerek yumruları enfekte eder, 
bu şekilde sekonder enfeksiyonlar meydana gelir. Enfeksiyon yumru kabuğunda (periderm) 
veya lentisellerde olabilir. Sıcak şartlar ve nem koşullarında gümüşi leke hızla yayılır ancak 
hastalık yumru çürüklüğü yapmaz. Fungus toprakta kısa ömürlüdür. Hastalık depoda yüksek 
nisbi nem (>%90) ve sıcaklıkta (>4°C) gelişmeye devam eder ve asıl zararını yüksek nemli 
depo koşullarında yapar. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Gümüşi leke sadece yumruda yaygın olarak görülen bir kabuk hastalığıdır. Hastalık yeşil 
aksamda herhangi bir belirti vermez. Tarlada genellikle erkenci çeşitler geç olgunlaşan patates 
çeşitlerinden daha fazla etkilenirler. 

Hastalık yumru kabuğu üzerinde küçük, düzensiz, yuvarlak lekeler şeklinde ortaya çıkar, 
zamanla lekeler genişleyerek birleşir ve yumru yüzeyinde yamalar şeklinde görülür. Bu 
yamalar yumru üzerinde çok geniş bir alana yayılabilir. Lekeler yeni hasat edilen yumrular 
üzerinde açık renklidir ve dikkat edilmezse fark edilmeyebilir. Özellikle açık renkli kabuklu 
yumrularda lekeler kırmızı kabuk renkli yumrulara göre daha az belirgin görülür ancak 
ıslatıldığı zaman yumru üzerindeki gri parlak yamalar halinde kolaylıkla görülebilir (Şekil 1). 

  
Şekil 1. Patates gümüşi lekenin sarı (solda) ve kırmızı kabuklu (sağda) patateslerde leke ve yamalar 
halinde belirtisi (E. Çakır). 
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Şekil 2. Yumru üzerindeki lekelerde siyah, isli görünüm (solda), yumruda buruşma başlaması  
(sağda) (E. Çakır). 

Yumru üzerindeki belirtiler hasatta görülür fakat hastalığın gelişmesi asıl depoda olur ve 
depoda ciddi zarara neden olur. Patateslerin nakli ve depolama esnasında yüksek sıcaklık ve 
nem koşullarında lekeler üzerinde gelişen sporlar nedeniyle lekelerin rengi koyulaşmaya 
başlar, bol miktarda siyah renkli sporlanma nedeniyle yumrular siyah, isli bir görünüm alır. 
Depoda yeni oluşan lezyonlardaki sporlanma eski lezyonlardan çok daha fazla olup tüm 
depoya hızla yayılır. Hastalıktan etkilenen yumrulardaki aşırı nem kaybı nedeniyle 
yumrularda buruşma, büzülme ve sonuçta ağırlık kaybı görülür (Şekil 2). Bu tip yumrular iyi 
çimlenemezler. Yumruların kalite ve pazar değeri düşer. 
Hastalık, ülkemizdeki patates üretim alanlarında görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmeninin tek konukçusu patatestir. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
- Dikimi yapılacak yumrular gözle kontrol edilmeli, belirti görülen yumrular tohumluk 
olarak kullanılmamalıdır. 
- Hastalığın görüldüğü tarlalarda en az iki yıl süreyle münavebe yapılmalıdır. 
- Kendi gelen bitkiler yok edilmelidir. 
- Depolardaki toprak ve bitki artıkları iyice temizlenmeli ve etmenin çoğalmasını sağlayacak 
ortamların oluşmamasına dikkat edilmelidir. 
- Depo sıcaklığının 4°C, nispi nemin ise %90’ın altında olmasına dikkat edilmelidir. 
- Hasat sırasında yumruların yaralanmasından kaçınılmalıdır. Enfeksiyon riskini azaltmak 
için yumrular iyice kurutulduktan sonra depoya alınmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Bu hastalığa karşı ülkemizde kimyasal mücadele tavsiyesi bulunmamaktadır. 
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PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann&Kotthoff) Davis et al. 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus Gram-pozitif, hareketsiz ve 0.4-0.6 x 0.8-1.2 
µm boyutlarında bir bakteridir. Hastalık etmeninin optimum gelişme sıcaklığı 210C’dir. 
Etmen yumru kaynaklıdır. Tohumluk yumruların, özellikle kesilerek dikiminin yapılması 
hastalığın yayılmasında önemli bir etkendir. Enfekteli bir yumrunun kesilmesinde kullanılan 
bıçak ile sağlıklı yumrular kesilirse, 20-30 kadar yumru kolaylıkla bulaşabilmektedir. Etmen 
kışın toprakta canlılığını devam ettirememektedir. Ancak hastalıklı patates sapları ve enfekteli 
yumrularda kışlayabilmektedir. Ayrıca düşük nispi nem ve serin koşullarda depo duvarları, 
patates çuvalları ve nakliyede kullanılan araçlar üzerinde 5 yıla kadar canlılığını devam 
ettirebilmektedir. Hastalıklı patates yumruları dikildikten sonra bakteri hızla çoğalmaya 
başlamakta ve iletim demetleri yoluyla gövde ve yaprak saplarına geçmektedir. Bazen 
dikimden 8 hafta sonra köklere ve olgunlaşmış yumrulara kadar ilerlediği görülmektedir. 
Patateste halka çürüklük hastalığının yayılmasında belirti gösteren kadar göstermeyen 
yumrular da (latent enfeksiyonlar) çok önemlidir. Latent olarak enfekteli patateslerin bir 
bölgeden diğerine ya da bir ülkeden diğerine nakliyle hastalık yayılmaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Halka çürüklüğü hastalığının yeşil aksam belirtileri patatesin çeşidine, çevre koşullarına ve 
diğer hastalık etmenleri tarafından oluşturulan enfeksiyonlara bağlı olarak değişebilmektedir. 
Belirtiler kuru topraklarda ve 24-320C’lik hava sıcaklıklarında daha hızlı gelişir, ancak 32 
0C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yeşil aksamda belirti oluşumu yavaşlar. Yeşil aksamda 
belirtiler çoğunlukla ortaya çıkmaz ya da Patateste erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), 
Patates mildiyösü (Phytophthora infestans), Patateste kahverengi çürüklük (Ralstonia 
solanacearum), Solgunluk (Verticillium albo-atrum) ve Kök boğazı nekrozu (Rhizoctonia 
solani) hastalıklarının belirtileri, kuraklık zararı veya mevsim sonlarında ortaya çıktığı için 
bitkideki yaşlanma belirtileri ile karıştırılabilmektedir. Bu nedenle tarla kontrollerinde 
belirtiler kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. 
Hastalık belirtileri genellikle vejetasyon döneminin sonlarında hafif solgunluk şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Solgunluğun ilk belirtileri en alttaki yapraklarda başlar, bu solgunluk ya bitkinin 
tamamında ya da sapın sadece bir tarafında görülmektedir. Yaprakların kenarları içe ve yukarı 
doğru kıvrılır. Yapraklarda önce donuk açık yeşil renk, sonra grimsi yeşil rastgele bir 
beneklenme, damarlar arasında sararma ve son olarak kahverengi nekrotik alanlar oluşur 
(Şekil 1). Enfekteli saplar enine kesildiklerinde, iletim dokusunda renk değişikliği belirgin 
değildir. 
Yumru enfeksiyonu stolonlar yoluyla olmaktadır. Yetiştirme mevsiminin sonuna doğru, 
bakteriler stolonlar yoluyla yeni yumrulara yerleşir ve ilk belirtiler oluşmaya başlar. Enfekteli 
yumrular, yumrunun sapa bağlandığı yerden (heel-end) enine kesildikleri zaman, stolona 
yakın yerlerindeki iletim demeti dokusunda şeffaf (cam gibi), krem-sarı renkli çizgi şeklinde 
ilk belirtiler görülebilir (Şekil 2). Yumrular hasat edildikten sonra hastalık depoda gelişmeye 
devam eder. İlerlemiş enfeksiyonlarda ise renk sarımsı açık kahverengine döner (Şekil 3). Son 
aşamada yumrularda, iletim demeti ve renk değiştiren bölge yumuşar, iletim demeti boyunca 
boşluklar ve koyu kahverengi, siyah nekrozlar oluşur (Şekil 4). Bu hastalığın bir özelliği 
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olarak yumrular sıkıldıklarında iletim demetinin dışındaki doku kolaylıkla iç dokudan ayrılır 
ve parçalanan dokuyla birlikte krem rengi, peynir gibi kokusuz bakteriyel akıntı ortaya çıkar 
(Şekil 5). Hastalık ilerledikçe yumrunun dışında da belirtiler görülür; bunlar gözlerin 
etrafında kırmızımsı kahverengi lekeler şeklindedir. Yumru kabuğunda sık sık yıldız 
biçiminde çatlaklar oluşur (Şekil 6). 
Hafif şiddetteki enfeksiyonlarda, yumrularda belirti görülmez, bu durumdaki latent 
enfeksiyonları tespit etmek ise ancak laboratuvar analizleri ile mümkündür. Bu hastalığın 
yumru belirtileri Ralstonia solanacearum (Patates kahverengi çürüklük hastalığı) tarafından 
oluşturulan belirtilerle karıştırılabilir. Halka çürüklüğü hastalığının yumru belirtileri sekonder 
etmenler tarafından oluşturulan enfeksiyonlar nedeniyle maskelenebilir. Latent enfekteli 
yumrular 100C’yi aşan depo koşullarında tutulursa, bakterinin çoğalması için uygun koşullar 
oluştuğundan yumru belirtileri hızla ilerler ve önemli ürün kayıpları oluşabilir. 
Etmen önemli bir karantina organizmasıdır. Ülkemizde sınırlı dağılım göstermekte olup tespit 
edildiği alanlarda eradike edilmektedir. 

  
Şekil 1. Yeşil aksamda solgunluk, yaprak 
kenarlarında kıvrılma, damarlar arasına sararma 
ve nekrozlar. 

Şekil 2. İletim demetlerinde şeffaf, sarı 
renkli görülen belirti. 

  
Şekil 3. İletim demetlerindeki sarımsı açık 
kahverengi renk değişikliği. 

Şekil 4. İletim demetlerinde ilerlemiş 
enfeksiyon nedeniyle oluşan boşluklar ve 
koyu kahverengi, siyah nekrozlar. T 
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Şekil 5. Krem rengi, peynir gibi, kokusuz 
bakteriyel akıntı. 

Şekil 6. Yumru kabuğunda oluşan 
çatlaklar. 

3. KONUKÇULARI 
Patates en önemli konukçusudur. 
Şeker pancarı tohumu ve bitkisinde doğal olarak belirti vermeden de bulunabilmektedir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Karantina Önlemleri 
Bu hastalığın yeri ve yayılış alanlarının tespiti, mücadelesi ve yayılmasının engellenmesine 
ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından 24.09.2011 tarih, 28064 sayı ile Resmi Gazete’de 
“Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. 
Hastalığın bulaştığı alanlarda bu yönetmelik esaslarına göre tedbirler alınır. 

4.2. Kültürel Önlemler 
- Hastalıktan ari, sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
- Patates yumruları kesilmeden dikilmelidir. 

- Bulaşık tarlalarda hasat sonrası tüm bitki artıkları yok edilmeli ve konukçusu olmayan 
bitkilerle 3 yıl süreyle münavebe yapılmalıdır. 

- Patates depolarının tüm zemini ve duvarları %10’luk sodyum hipoklorit ile dezenfekte 
edilmelidir. 
- Dikim, hasat, nakliye ve depolama esnasında kullanılan alet - ekipman ve malzemeler 
topraklarından temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 
- Bulaşık çuvallar yakılarak imha edilmelidir. 

4.3. Kimyasal Mücadele 
Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. 
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PATATES İĞ YUMRU VİROİDİ 

Potato spindle tuber pospiviroid (PSTVd) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Patates iğ yumru viroidi (Potato spindle tuber pospiviroid, PSTVd), protein kılıfı olmayan, 
küçük, daire şeklinde RNA yapısına sahip bir hastalık etmenidir.  
PSTVd, bitkiler arasındaki fiziksel temas, bulaşık budama veya kesim aletlerinin kullanımı 
sonucunda, kolaylıkla taşınmakta ve yayılmaktadır. Özellikle patates bitkisinde PSTVd’nin 
taşınmasında en önemli yol, bulaşık yumrulardır. Polen ve gerçek tohumla da taşınan etmen, 
tohumdaki enfeksiyon yapabilme özelliğini uzun bir süre korur. PSTVd’nin patates ve 
domates tohumlarıyla taşınması etmenin mevcut ırkına ve konukçu çeşidine göre 
değişmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Domateste meydana gelen belirtiler: 
PSTVd’nin domateste meydana getirdiği belirtiler viroidin ırkına, konukçunun çeşidine ve 
çevre koşullarına göre değişmektedir. Etmenin zayıf ırklarının genellikle belirgin bir belirtiye 
neden olmaması, bazen azot eksikliği ve kök hastalığına benzer belirtiler oluşturması nedeni 
ile hastalığın domates bitkisindeki teşhisi bazen zor olabilmektedir. Hassas çeşitler üzerinde 
yüksek virülensliğe sahip ırkların oluşturduğu belirtiler bazen makroskobik olarak tespit 
edilebilmekle birlikte, çoğu zaman bu hastalığın teşhisi için laboratuvar analizi 
gerekmektedir. Olgun domates bitkileri PSTVd’nin şiddetli ırkı ile enfekte olduğunda; 
yaprakçıklarda morumsu renklenme ve sararma (Şekil 1), boğum aralarında kısalma, 
yaprakların aşağıya doğru kıvrılması, kalınlaşma, yapraklarda şekil bozukluğu (Şekil 2,3,4), 
yaprak orta damarlarında ve gövdede nekrozlaşma, gevrekleşme meydana gelmektedir. 
Sürgün gelişiminde zayıflama, çiçeklerde dökülme, meyvelerde koyu yeşil renkte gelişim ve 
bitkide cüceleşme şeklinde belirtiler ortaya çıkmaktadır. 

 
Şekil 1. PSTVd’nin domateste 
oluşturduğu zarar 
(https://www.apsnet.org) 

Şekil 2. PSTVd’nin domateste oluşturduğu 
şekil bozukluğu (http://www.ages.at) 
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Şekil 3. PSTVd’nin domateste 
oluşturduğu şekil bozukluğu 
(Fotoğraf: H.M. Sipahioğlu) 

 
Şekil 4. PSTVd’nin domateste 
oluşturduğu şekil bozukluğu  
(Fotoğraf: Ü.Güner) 

Patateste meydana gelen belirtiler: 
Patateste olduğu gibi domatesteki belirtiler de viroidin ırkına, patates çeşidine ve çevre 
koşullarına göre değişmektedir. Küçük yapraklar kırışmış görünümde olup, yapraklarda 
aşağıya doğru kıvrılma (epinasti) ve boğum aralarında kısalma oluşmaktadır. Patates 
yapraklarında cılızlaşma, dikleşme ve sıklıkla normalden koyu yeşil görünüm meydana 
gelmektedir (Şekil 5). Enfekteli patates yumrularında genellikle boyuna yani iğ ve/veya halter 
şeklinde uzama ve şekil bozukluğu oluşmaktadır (Şekil 6). Yumru üzerinde çatlaklar ve 
normalden daha derin gözler de meydana gelmektedir. Daha şiddetli zarar gören yumrularda 
ise; şişlik ve kabarıklık şeklinde belirtiler de gözlenebilmektedir. Enfeksiyonun ilerleyen 
dönemlerinde patates bitkisinin boyunda kısalma ve bitki gelişiminde anormallik meydana 
gelmektedir. 

 
Şekil 5. PSTVd’nin patateste  
neden olduğu gelişme geriliği  
ve dikine büyüme  
(https://www.apsnet.org) 

 

 
Şekil 6. PSTVd’nin yumrularda  
neden olduğu iğ şeklinde uzama  

PSTVd önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Etmenin zayıf ve şiddetli ırkları mevcut 
olup, şiddetli ırkları, hassas çeşitler üzerinde yumru büyüklüğü ve sayısında azalma ile 
birlikte yumru kalitesinin de bozulmasından dolayı %40’a varan verim kayıplarına sebep 
olabilmektedir. Hastalıktan kaynaklanan kayıplar çeşide, viroidin ırkına, çevre ve iklim 
koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Özellikle kurak koşullarda hastalık daha da 
şiddetlenmektedir. 

Ü.Güner 
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Etmen ülkemizde karantinaya tabi olup toleransı sıfırdır. Patates tarımının yapıldığı bazı 
alanlarda varlığı bildirilmiştir  

3. KONUKÇULARI 
Etmenin ana konukçuları, patates (Solanum tuberosum) ve domates (Solanum lycopersicum) 
tir. Ayrıca avokado (Persea americana), pepino (Solanum muricatum), patlıcan (Solanum 
melongena), altın çilek (Physalis peruviana), Brugmansia suaveolens, Solanum jasminoides, 
Streptosolen jamesonii ‘Yellow’ bitkileri de konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

1. Etmenden ari, sertifikalı üretim materyali kullanılmalıdır. 
2. Patates ve domates bitkilerinin yetiştirildiği alanların çevresinde özellikle Solanaceae 

familyasına ait süs bitkilerinin olmamasına dikkat edilmelidir. 
3. Viroid ile enfekteli olduğu bilinen patates bitkileri, yumruları, domates bitkileri ve 

yabancı otlar da dahil olmak üzere konukçusu olan diğer tüm bitkiler sökülüp 
yakılarak imha edilmelidir. 

4. Hastalık etmenine karşı alınabilecek en önemli kültürel önlem sanitasyon 
uygulamasıdır;  

- Bakım işlemlerinde kullanılan alet ve ekipman, %2’lik sodyum hipokloritle 
mutlaka dezenfekte edilmelidir. 
- Tohumluk üretim alanlarında çalışan ve her türlü bakım işlemlerini yapan kişiler, 
çalışma esnasında mutlaka tek kullanımlık eldiven, tulum ve galoş kullanmalı ve 
bunlar sık sık değiştirilmelidir. 
- Tarlada ve serada yapılacak olan her türlü bakım işlemlerinden önce ve sonra 
çalışan kişiler, ellerini deterjanlı su ile yıkamalıdır. 

5. Üretim alanlarına hayvan girişi yasaklanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Etmene karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. 
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PATATES KÖKBOĞAZI NEKROZU VE SİYAH SİĞİL 

Rhizoctonia solani Kühn. 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeni fungus, bölmeli düzgün, dik dallanan miselli, eşeyli devresinde nadiren 
basidiospor oluşturan hem tohum hem de toprak kökenlidir. Tohumluk yumru üzerinde 
sklerot ve misel olarak, toprakta ise çürümüş bitki kalıntılarında misel veya serbest halde 
sklerot olarak yaşar. Fungusun hifleri arasında anastomosis denilen birleşmeler meydana gelir 
ve kendi içinde 13 anastomosis grubuna (AG.) ayrılır. Bu anastamosis grupları içinde AG 3, 
AG 4, AG 5 ve AG 8 patates bitkisinde yüksek veya orta derecede hastalık oluşturur. Grubun 
diğer üyeleri ise patates bitkisinde ya küçük çapta yaralanmalara neden olurlar ya da bitkide 
herhangi bir belirti meydana getirmezler. AG 3 aynı zamanda patates yumrularında sklerot 
oluşturur. Fungus, patates bitkisinde nemli ve serin koşullarda özellikle 10–15°C sıcaklıklarda 
daha fazla etkili olmaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Etmen, bitkinin kök, kök boğazı ve stolonlarda kahverengi-siyah çökük yaralara neden 
olmaktadır (Şekil 1,2). Yine yumruların yüzeyinde siyah renkli 1-10 mm çapında sklerotlar 
oluşmaktadır (Şekil 3). Sklerot oluşumu bitkilerin ölmeye başladığı yetiştirme sezonunun geç 
dönemlerinde özellikle serin ve nemli koşullarda gerçekleşir. Yumruların uzun süre toprakta 
kalması sklerotların sayısının artmasına ve daha fazla gelişmesine neden olur. Serin iklim 
koşullarında ağır ve bulaşık topraklarda yumrularda çatlamalar ve şekil bozuklukları meydana 
gelebilir (Şekil 4). Hastalık, çıkış öncesi toprak altında filizlenen yumruları etkileyerek 
çıkışların gecikmesine veya olmamasına; bitki gelişim dönemlerinde ise bitkinin çalılaşması 
ve yatmasına neden olmaktadır. Bazı durumlarda dalların ve yaprak saplarının koltuklarında 
havai yumru oluşumuna ve hasatta gecikmelere neden olmaktadır  
Patates yumruları üzerinde bulunan fungusun sklerotları, hastalığın yayılmasında önemli bir 
faktördür. Bulaşık yumruların tohumluk olarak kullanılmasıyla hastalığın yayılması daha 
kolay olmaktadır.  
Ülkemizde patates yetiştirilen alanların çoğu bu hastalıkla bulaşık durumundadır. 

  
Şekil 1. Kökboğazında meydana gelen 
çökük nekrozlar 

Şekil 2. Kökboğazı ve stolonlarda 
meydana gelen nekrozlar 
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Şekil 3.Yumru yüzeyinde oluşan 
sklerotlar 

Şekil 4.Yumruda meydana gelen çatlama 
ve şekil bozuklukları 

3. KONUKÇULARI 
Bazı AG strainleri patates bitkisine özelleşmiştir. Bununla birlikte diğer strainler birçok 
bitkide hastalık oluşturmaktadır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Fungusun sklerotlarıyla bulaşık olmayan temiz tohumluk kullanılmalı, 
- Sklerotların oluşumunu ve gelişimini önlemek için geç hasattan kaçınılmalı, 
- Graminae familyasına ait bitkilerle en az üç yıllık ekim nöbeti uygulanmalı, 
- Çıkışı erken sağlamak için tohumluk yumrular filizlendirilip, en fazla 5 cm derinliğe 
dikilmelidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlama, dikim öncesi tohumluklara uygulanır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Sırt pulverizatörü, döner diskli tohumluk ilaçlama aleti, döner bidon sistemli aletler ve patates 
tohumluk ilaçlaması için geliştirilen aletler kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Daldırma, sisleme, ve püskürtme şeklinde yapılmalıdır. 
Püskürtme yönteminde, uygun dozda hazırlanan ilaçlı karışım sırt pulverizatörü ile temiz bir 
örtü veya sert bir zemin üzerine serilen tohumluklara püskürtülür. Yumruların her tarafının 
ilaçla kaplanması için karıştırılması gerekmektedir. 
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PATATESTE KURU ÇÜRÜKLÜK 

Fusarium spp. 

 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Bu hastalığa değişik Fusarium türleri (F. equiseti, F. coeruleum, F. culmorum, F. oxysporum, 
F.sambucinum, F.solani, F. sulphureum) neden olmaktadır. Toprakta yaşayan Fusarium spp, 
makrokonidi, mikrokonidi ve klamidospor oluştururlar. Bölmeli miselli, tek hücreli 
mikrokonidilere, çok hücreli makrokonidilere ve dayanıklı klamidosporlara sahiptir. Yumruda 
kuru çürüklük yapan Fusarium spp. genel olarak yumruda ve toprakta çürümüş bitki 
artıklarında spor veya miselyum halinde çok uzun süre canlılığını sürdürür. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Yumruda, koyu renkli çökük yüzeysel lekeler şeklinde başlar (Şekil 1). Yumru etinde açık 
kahverengiden, siyaha kadar değişen renklerde nekrotik alanlar şeklinde görülür (Şekil 2). 
Çürüklük ilerledikçe yumru içinde boşluklar oluşur. Yumru yüzeyi buruşur (Şekil 3) ve 
fungusun gelişme organları ipliksi şekildedir. Yumru içinde oluşan boşluklarda ve enfekteli 
alanlar üzerinde sarı, beyaz, mor veya pembe renkli fungal yapı gözle görülebilir (Şekil 4). 
Enfekteli yumrularda kuru çürüklüklere neden olur. Nemli ortamda yumuşak çürüklük 
bakterileri tarafından meydana getirilen sekonder enfeksiyonlarda gelişebilir. Uzun 
depolanma süresi sonunda hastalık ilerledikçe yumruda tamamen çürüme, buruşma ve 
mumyalaşma görülür. Enfeksiyon için optimum sıcaklıklar 10-20oC arasındadır, Fusarium 
spp.’nin çoğu bu sıcaklıklarda yüksek nem ile birlikte hızla gelişirler. 

  
Şekil 1. Yumruda koyu renkli çökük yüzeysel 
alanlar 

Şekil 2. Yumru etinde kahverengi nekrotik 
lekeler 
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Şekil 3.Yumruda Fusarium spp.’nin neden 
olduğu çürüklük ve buruşma belirtisi 

Şekil 4. Yumruda oluşan boşluk ve üzerinde 
gelişen fungus (©M. Putnam, Oregon State Uni.) 

Hastalık depolarda görülür. Hasat esnasında yumru yaralanmadıkça genellikle hastalık 
görülmez. Hasatta oluşan yaralar ya da ezilmeler yumru yüzeyindeki toprakta bulunan 
fungusun yumruya girmesini sağlar. Kuru çürüklük çoğunlukla bir depo hastalığıdır, diğer 
etmenlerin ve yumuşak çürüklük bakterilerinin enfeksiyonu için de uygun ortam sağlar. 
Depolanma süresi ve koşullarına (sıcaklık, nem, havalandırma, v.s.) bağlı olarak çürüme 
gittikçe ilerler ve sağlam yumrulara da bulaşarak, hastalıklı yumruların sayıları artar. 
Ülkemizde depolama koşullarının iyi olmadığı yerlerde görülebilir. 
3. KONUKÇULARI 
Başlıca konukçusu patatestir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Yaralı yumrular depoya konulmamalı ve tohumluk olarak dikilmemelidir. 
- Yumrular yaralanmalara karşı daha duyarlı olduğu için, 7oC’nin altındaki sıcaklıklarda 
hasat yapmaktan kaçınılmalıdır. 
- Hasatta yaralanmadan dolayı meydana gelebilecek bulaşmayı önlemek ve hasat sonrası 
kabuğun pişkinleşip yaraların iyileşmesi için iki hafta 13-18ºC'de havadar bir yerde 
yumrular bekletilmelidir. 
- Depolarda havalandırma ve hava sirkülasyonu iyi yapılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Hastalıkla kimyasal mücadele yumru ilaçlaması şeklinde yapılır. 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Depolamadan önce uygulama yapılır. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır.  

4.2.3. Kullanılan alet ve makineler 
İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), sırt 
atomizörü veya ilaçlamada tavsiye edilen ilaçlama tekniğe uygun alet ve ekipman kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama yumruları tamamen kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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PATATES TOZLU UYUZU 

Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. f.sp. subterranea Toml. 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Etmen fungus benzeri bir organizma olup konukçu üzerinde gelişerek çoğalan bir obligat 
parazittir. Konukçu ile bir araya geldiğinde konukçunun kök salgıları etkisiyle topraktaki 
dinlenme sporlarından zoosporlar serbest bırakılır. Toprakta su ile birkaç cm hareket 
edebilirler ve konukçu köklerine ulaşırlar. Zoosporlar genellikle 15°C’de 48 saat hareketli 
kalabilirler. Dikimden yaklaşık olarak iki hafta sonra kökteki emici tüyleri ve kök epidermal 
hücrelerini enfekte ederek yeni enfeksiyonları yapacak sekonder zoosporları oluştururlar. 
Bitkinin gelişmesiyle birlikte stolon, yeni gelişen kökler ve yumruyu da enfekte ederler; bu 
kısımlarda enfekteli hücrelerin anormal gelişimi ile spor toplarının tozlu kütlesi ile dolu 
lezyon ve yaraların meydana gelmesine neden olur. Hastalığın gelişiminde, toprağın asitli 
veya alkali olmasından çok serin ve ıslak olması önemlidir. Yüksek nem koşulları altında 
yumruda enfeksiyon ve tozlu yapının gelişimi için optimum sıcaklık 12°C civarındadır. 
Yumruda enfekte edilen kısımlar içerisinde dinlenme sporlarının bulunduğu spor toplarını 
oluşturur. Spor topları yüzlerce sporun bir araya gelmesiyle oluşmuş yapılar olup, spor duvarı 
petek benzeri görünüme sahip, kahverengi veya sarı kahverengidir. Hastalıklı bitki dokusunun 
çürümesiyle toprağa karışmaktadır. Toprakta ayrışarak her biri dinlenme sporu haline 
dönüşmekte, enfeksiyon için uygun olmayan kurak şartlarda çok uzun yıllar (en az 5 yıl) canlı 
olarak kalabilmektedirler. Hastalık etmeni toprak ve yumru kökenlidir. Bulaşık yumruların 
hayvan yemi olarak kullanılması durumunda da hayvanların sindirim sisteminde canlı kalır ve 
hayvan gübresi ile yayılır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Asıl enfeksiyon patates bitkisinin toprak altı kısımlarında yumru, stolon ve köklerde görülür. 
Hastalık yeşil aksamda genellikle belirti vermemekle birlikte ağır enfeksiyonlarda bitkide 
solgunluğa neden olabilir. 
Enfeksiyon başlangıcı kökler üzerindeki tüylerde meydana gelir ancak bu aşamada çıplak 
gözle ayırt edilemez; enfeksiyonun ilerlemesi ile birlikte püstül olarak görülebilir ve 1-2 hafta 
içerisinde 2-10 mm boyutunda urlar meydana gelir (Şekil 1). Başlangıçta küçük, düzensiz, 
beyaz renkli küçük siğiller şeklinde görülen bu urlar stolonda da oluşur. Köklerdeki urlar 
patates siğil hastalığında oluşan siğiller ile karıştırılabilir ancak patates siğil hastalığında 
köklerde ur oluşumu yoktur, bu yönüyle tozlu uyuzdan ayırt edilir. Köklerde oluşan urların 
içeriği kahverengi toza dönüşerek parçalanır. Köklerde şiddetli enfeksiyon olursa bitkide 
solgunluk ve pörsüme oluşur. 
Yumruda üzerinde gelişme çatlakları, lentiseller bazen de sürgün gözlerinde başlangıçta çok 
küçük, kabarık sivilce (0.5-2 mm) şeklinde görülür, olgunlaşma ile birlikte konukçu kabuğu 
parçalanır ve siğil benzeri şişkin yaralar gelişir (Şekil 2). Başlangıçta açık renkli olan yaralar 
zamanla koyulaşır; derine inmeyen çöküntü içerisinde kahverengi, 2-10 mm çapında spor 
toplarının bulunduğu, düzensiz şekilli çoğunlukla yuvarlak bir toz yığını şeklinde lezyonlar 
meydana getirir. Lezyonların etrafı genellikle patlayarak yırtılan (çoğunlukla yıldız şeklinde) 
kabuk dokusu ile çevrilidir ve içi beyazımsı kahverengi tozla doludur (Şekil 3). Bazı 
yumrularda bu siğillerin bir kaçı birleşerek yumru üzerinde 1 cm derine kadar inebilen yaralar 
oluşturabilir. Çok ıslak toprakta lezyonlar derin ve geniş siğiller şeklinde büyürler. Yumru içi 
genellikle sağlamdır ancak başka hastalık etmenleri bu açık yaralardan girerek çürüklük 
yapabilirler. 
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Şekil 1. Spongospora subterranea f.sp. 
subterranea’nın köklerdeki ur oluşumu (E.R. 
French). 

Şekil 2.Yumru kabuğunda siğil benzeri şişkin 
yaralar (E. Çakır). 

  

Şekil 3.Yumruda tozlu lezyonlar (S. Yücel) ve parçalanan kabuk dokusu (E. Çakır). 

Tozlu uyuz hastalığı yumru belirtileri, bakteriyel Adi uyuz hastalığı yumru belirtileri ile bazen 
karıştırılabilmektedir. Adi uyuz yumru belirtisinde tozlu yapı görülmez, kırmızı 
kahverengindedir (pas renginde) ve tozlu uyuz gibi lezyonlarda patlamış kabuk yapısı 
oluşmaz. 
Spongospora subterranea f.sp. subterranea yumrunun kalitesini düşüren bir hastalık etmeni 
olup aynı zamanda Patates mop top virüsü vektörüdür. Hastalık, ülkemizde Afyon’da yoğun 
patates üretimi yapılan alanlarda görülmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmeninin ana konukçusu domates ve patatestir. Diğer konukçuları arasında biber 
(Capsicum annuum) ve Solanaceae familyasına ait yabancı otlar (Datura stramonium, 
Solanum nigrum, Solanum marginatum) bulunmaktadır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
- Hasat sonrası veya dikim öncesi gözle tohumluk kontrolü yapılmalı ve hastalıkla bulaşık 
yumrular tohumluk ve hayvan yemi olarak kullanılmamalıdır. 
- Dayanıklı çeşit dikimi yapılmalıdır. 
- Hastalığın görüldüğü tarlalarda uzun süreli (en az 6 yıl) münavebe uygulanmalı ve iyi bir 
toprak drenajı sağlanmalıdır. 
- Solanaceae familyasına ait yabancı otlar ile mücadele yapılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Bu hastalığa karşı ülkemizde kimyasal mücadele tavsiyesi bulunmamaktadır. 
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PATLICANGİLLERDE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI 

Alternaria solani (Ellis and G. Martin) L.R. Jones and Grout 

 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalıklı bitkilerin yaprakları üzerindeki lekelerde nemli havalarda, Alternaria solani’nin 
koyu füme veya koyu yeşil renkli kadifemsi görünüşlü miselleri oluşur. Bunlar fungusun 
konidioforları ve konidiosporlarından ibarettir. Konidiosporlar çok hücreli, uzun, koyu renkli, 
enine ve boyuna bölmeli olup bazen çatallı olan uzantılara sahiptir. 
Fungus hayatını topraktaki bitki artıkları üzerinde devam ettirir. Enfeksiyon genellikle 
topraktan olur. Tohumla da bulaşabilir. Fide devresinde kotiledon yaprakları üzerinde 
nekrotik lekeler oluşturarak fidelerin ölmesine sebep olur. Ölü fideler üzerinde meydana gelen 
yoğun popülasyon, hastalığın yayılmasına neden olur. Hastalık 6–34°C’lerde gelişe-bilmekle 
beraber optimum gelişme sıcaklığı 28–30°C’dir. Orantılı nemin yüksek olduğu koşullar 
hastalığın gelişimini teşvik eder. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Bu hastalığa konukçu bitkilerin her devresinde rastlanabilir. Fide döneminde kök çürüklüğü 
veya kök boğazı yanıklığı yapar. Daha sonraki dönemlerde ise yaprak, gövde ve meyvelerde 
lekeler halinde görülür. Bu lekeler önceleri küçük, düzensiz ve esmerdir. Sonra iç içe halkalar 
halinde 1–2 cm kadar büyürler ve koyu gri bir renk alırlar (Şekil 1 ve 2). 

   
Şekil 1. Erken yaprak yanıklığının domates yaprağında başlangıç lekeleri (a), iç içe halkalar 
halindeki lekeleri (b), domates bitkisinde oluşturduğu belirtiler (c) (S. Yücel). 

 

   
Şekil 2. Erken yaprak yanıklığının patates yaprağında başlangıç lekeleri (a), iç içe halkalar halindeki 
lekeleri (b), patates bitkisinde oluşturduğu belirtiler (c) (S. Yücel). 

Hastalığın şiddetine göre bütün yapraklar kuruyup dökülebilir. Çiçek ve meyve sapları 
hastalığa yakalanırsa dökülürler. Meyvelerde genellikle sapın tutunduğu kısımda koyu renkli 
çökük, çoğunlukla sınırlanmış lekeler meydana gelir. Patates yumrusunda ise kabuk üstünde 
koyu renkli çökük lezyonlar ve enine kesit alındığında bu lekelerin altında, kahverengi-siyah 
renk değişimi görülür (Şekil 3). 
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Şekil 3. Erken yaprak yanıklığının domates meyvesinde (a) ve patates yumrusundaki (b, c) belirtileri. 

Hastalık kısa zamanda bitkiyi öldürmesi nedeniyle önemlidir. Sebze ekilişi yapılan alanlarda 
hastalığın zararını her zaman görmek mümkündür. Ancak epidemi yaptığı yıllarda çok fazla 
miktarda ürün kaybına neden olmaktadır. 
Özellikle sera domateslerinde ve bazı bölgelerde patateste önemli ürün kayıplarına neden 
olabilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Etmenin konukçuları patlıcangiller (domates, patates, patlıcan, biber vb.) dir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Sertifikalı tohum veya sağlıklı fide kullanılmalıdır. 

- Fidelikler ve seralar sık sık havalandırılmalıdır. 
- Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. 

- Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 
Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim 
koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama 
tekrarlanmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya 
sırt atomizörü kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, bitkinin tamamını ıslatacak şekilde yapılmalıdır. 
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PATLICANGİLLERDE KÜLLEME 

Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud, Oidium lycopersici Cooke and Massee, 

Oidium neolycopersici L. Kiss 

 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Leveillula taurica (Lev.) Arn.’nın miselleri bitki dokusunun içinde ve dışında gelişir. İçte 
gelişen misellerden oluşan ve uzun olmayan konidiospor taşıyıcıları stomalardan dışarı çıkar 
ve uçlarında birer adet konidiospor meydana getirir. Fungusun dışta gelişen miselleri pamuk 
gibi beyazdır ve bitkiye iyice yapışmıştır. Bu misellerin altında uygun olmayan koşullarda 
kleistotesyumlar oluşur. Bunların sayısı pek çok olup, renkleri koyu kahve, şekilleri küre 
biçimindedir. Tutunucuları düzensiz dallanmış ve çok sayıda olup, misel şeklinde, renksiz 
veya kahve renklidir. Askus sayısı 15–30 adet olup, çoğunluğu 2 sporludur. 
Oidium lycopersici’nin miselyumu beyaz, miselyal appressoriumlar iyi gelişmiş, basit meme 
ucu şeklindedir. Konidiofor sapı uzun tek bir hücreden oluşmaktadır, ucunda zincir şeklinde 
3-5 konidium bulunur. 
Oidium neolycopersici’nin oluşturduğu appressorium doğrudan epidermal hücrelere giriş 
yapar. Yaprak yüzeyini kaplayan misel tabakası üzerinde konidiumlar üreten birçok 
konidiofor veya nisbi nem yüksek olduğunda 4-6 sporlu konidi zincirleri oluşur. 
L.taurica, kışı yapraklar üstünde kleistotesyum oluşturarak geçirir. Ilıman bölgelerde 
yeşilliğini muhafaza eden bitki dokularında misel halinde kışlar. İlkbaharda askosporlarla 
bitkilere bulaşır. Yaz boyunca hastalığın yeni bitkilere bulaşması konidiosporlarla olur.  
Oidium lycopersici, çevredeki bitkilere kolayca yayıldığından konidiosporlar, hava akımı ve 
tarladaki kültürel faaliyetlerle kolayca taşınabilir. Sıcaklığın 10-35ºC arasında (optimum 
30ºC’ nin altında), nisbi nemin ise %50’den daha yüksek olduğu koşullar hastalık gelişimi 
için uygundur. 
O.neolycopersici’nin yıldan yıla geçişi farklı konukçular veya yabancı otlar ile olabilir. Etmen 
domateste misel formda canlı kalabilir ve yeni bitkilere bulaşması konidiosporlarla olur. 
Sporlar koşullar uygunsa sadece birkaç gün, hatta birkaç saat canlı kalır ve çok hafif olduğu 
için kolayca taşınabilir. Nisbi nemin %80’den daha düşük olduğu koşullar hastalık gelişimi 
için uygundur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Leveillula taurica fungal etmeni konukçuların yapraklarında görülen yuvarlakça beyaz 
lekecikler halindedir. Bu lekecikler zamanla birleşerek bütün yaprak ayasını, yaprak sapını ve 
gövdeyi kaplar, mevsim ilerledikçe rengi beyazdan kül rengine döner (Şekil 1). Hastalığın 
daha da ilerlemesi ile yapraklar pörsür, aşağıya doğru sarkar ve kurumalar meydana gelir. 
Böylece büyük ölçüde ürün kaybına neden olabilir. 
Oidium lycopersici, meyvenin çiçek ve petiollerinde olduğu gibi domates yaprağının her iki 
yüzeyinde koloniler oluşturmaktadır. Belirtiler önce yaprağın üst yüzeyinde açık yeşilden 
parlak sarıya değişen lekeler şeklindedir. Bu lekeler genellikle çok belirgin değildir, zamanla 
belirginleşip tipik külleme görüntüsü olan beyaz kül haline gelir. Ancak bu hastalığın bilinen 
diğer tüm küllemelerden farkı, çok daha hızlı yayılmasıdır. Önce yapraklar hastalanır, hızla 
kahverengileşir, bunu takiben bitkide pörsüme oluşur. Bu bitkilerin ve enfekteli yaprakların 
hızlı ölümü, bu külleme etmeni için tipiktir. 
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O.neolycopersici, L.taurica’nın aksine domates yapraklarının alt yüzeyini değil, üst yüzeyini 
kaplayan beyaz kül lekeleri oluşturur (Şekil 2). Bu lekeler gövde de görülebilir. Hastalanan 
dokular klorotik veya lokal olarak kahverengi renk alır ve nekrozlar oluşur. Şiddetli 
enfeksiyonlarda, yaprak tamamen fungusun miselleri ile kaplanır, kloroz, erken yaşlanma ve 
meyve kalitesinde belirgin bir düşüşe yol açar. 
L. taurica iklim koşulları uygun olduğunda patlıcangil ekiliş alanlarının tümünde görülebilir. 
Domates ve biberde önemli ekonomik zarar meydana getirebilmektedir. O. lycopersici ve O. 
neolycopersici özellikle domates ekiliş alanlarında görülebilmektedir. 

  
Şekil 1. Leveillula taurica’nın domates yapraklarındaki 
belirtileri. 

 
Şekil 2. Oidium neolycopersici’nin domates yapraklarındaki 
belirtisi. 

3. KONUKÇULARI 
Leveillula taurica’nın konukçuları domates, biber, patlıcan, patatestir. Oidium lycopersici ve 
O. neolycopersici’nin ise Cucurbitaceae ve Solanaceae familyasında yer alan kültür bitkileri 
konukçularıdır.  

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Hastalıklı bitki artıkları toplanıp imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya 
sırt atomizörü kullanılır.  

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda 
yapılmalıdır.  
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SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, S. minor Jagger 

(Rev:30.03.2022) 
 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Bu hastalığın etmenleri Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary ve S.minor Jagger’dir. Her iki 
etmen de bol miktarda misel verir ve sonunda bu miseller yumaklar halinde bir araya 
toplanarak enfeksiyondan 7-10 gün sonra kök boğazında, gövde içinde sklerotlar oluşur. 
Etmenler, değişik irilikte (0.5–3.0 cm) ve düzensiz şekillerde, koyu kahve veya siyah renkte, 
çevre koşullarına dayanıklı sert sklerotları ile kolayca tanınmaktadır (Şekil 1).  

  
Şekil 1. Sklerotlar (a) ve çimlenen sklerottan meydana gelen 
apotesyumlar (b). 

S.minor, S.sclerotiorum’a göre daha çok sayıda, küçük ve daha düzensiz şekilde sklerot 
oluşturmaktadır. S. minor nadiren askospor üretir. Etmen genellikle konukçunun kök kısmına 
veya toprak seviyesindeki gövdesine saldırır. Lezyonlar gövde üzerinde gelişir ve giderek kök 
boğazını sarar. Konukçu bitki solar ve ölür. S. sclerotiorum konukçusuna S. minor gibi 
saldırır. Ancak bunun yanı sıra üretmiş olduğu askospor ile de yeşil aksamı doğrudan enfekte 
edebilir. Sklerotlar bulaşmış oldukları toprakta uzun yıllar kalabilmekte ve yıldan yıla bitkileri 
hastalandırmayı sürdürmektedir. Her iki tür için optimal gelişme sıcaklığı 19–24°C’dir, 
yüksek nem hastalık gelişimini teşvik eder. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık genel olarak kök ve kök boğazında ıslak çürüklükler, gelişmiş bitkilerin yaprak ve 
sürgünlerinde solgunluk şeklinde kendini gösterir. Özellikle nemli ortamlarda fidelerin 
tamamen çürümesine neden olabilir. Gelişmiş bitkilerdeki belirtileri önce kök boğazı ve 
toprağa yakın olan alt yapraklarda ortaya çıkar. Hastalığın ilerlemesi ile kök boğazında bol 
miktarda ve pamuk beyazlığında bir misel tabakası oluşur. Zamanla yumaklar şeklinde 
toplanan misel tabakaları önceleri kirli beyaz renkte ve yapışkan bir halde iken daha sonra 
havanın etkisi ile koyu kahverengiden siyaha kadar değişen renkler alarak sert bir tohum 
şekline dönüşürler ve kurumuş bitki artıkları ile birlikte toprağa karışırlar (Şekil 2).  

Sklerot 

 

Apotesyum 

Sklerot 

 
b a 

T 
A 

G 
E 

M



Sebze Hastalıkları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 
   

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 70 

 

 

 

 
 

Şekil 2. Beyaz çürüklüğün havuç (a), fasulye (b), domates (c,d), 
lahana (e,f) ve hıyar (g) bitkilerindeki belirtileri. 

Çok tahripkâr olduğu için, hastalığa yakalanan bitkilerde önemli ürün kayıpları meydana 
gelebilir. 
İklim koşulları uygun olduğunda sebze ekiliş alanlarının tümünde görülebilir. 

3. KONUKÇULARI 
Fungus, sebzelerin hemen hemen hepsinde hastalık oluşturabilir. 

a b 

c d 
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4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Çok bulaşık olan alanlarda en az 5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
– Sklerotların tohuma ve toprağa karışması önlenmek için hasta bitkiler toplanarak imha 

edilmelidir. 
– Seralar iyi havalandırılarak yüksek nem önlenmelidir.  
– Sık ekimden kaçınmalıdır. 

4.2. Fiziksel ve Kimyasal Mücadele Kombinasyonları 
Uygulamalar toprak boşken yapılır. Bu amaçla aşağıdaki önerilerden biri toprağın 
dezenfeksiyonu için uygulanır: 

– Solarizasyon+önerilen toprak fumigantlarının düşük dozlarının kombinasyonu 
– Solarizasyon+Yaş tavuk gübresi (1 ton/da)  
– Solarizasyon+Yaş sığır gübresi (4 ton/da)  

Bu uygulamaların başarılı olması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
– Bu uygulamalar sıcak yaz aylarına sahip olan bölgelerde temmuz ve ağustos 

aylarında başarılı olmaktadır.  
– Uygulama süresi 4 haftadan az olmamak üzere 8-10 haftaya kadar uzatılabilir. 
– Uygulama boyunca toprağın tavda tutulması sağlanmalıdır. 
– Şeffaf plastik örtünün delinmemesine özen gösterilmelidir. 
– Uygulama sonrası toprağın yüzeysel (10-15 cm) işlenmesi sağlanmalıdır. 

4.3. Kimyasal Mücadele 
Kimyasal mücadele toprak ilaçlaması veya yeşil aksam ilaçlaması halinde yapılabilir. 

4.3.1. İlaçlama zamanı  
Toprak ilaçlaması: İlaçların etiketlerinde belirtildiği şekilde ekim veya dikimden önce 
uygulanır.  
Yeşil aksam ilaçlaması: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın şiddeti, 
iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. 

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

4.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Yeşil aksam ilaçlamalarında, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik veya 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. Toprak ilaçlamalarında ise etiketinde belirtilen aletler 
kullanılır. 

4.3.4. İlaçlama tekniği 
Toprak ilaçlamalarında ilacın etiketinde belirtilen yöntem kullanılır. 
Yeşil aksam ilaçlamaları havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkiyi tamamen ıslatacak 
şekilde yapılmalıdır. 
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SEBZE FİDELERİNDE ÇÖKERTEN VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Pythium spp., 

Sclerotinia spp., Phytophthora spp., Verticillium spp., Macrophomina phaseolina 

(Rev:30.03.2022) 
 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Bu hastalığın etmenleri Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., 
Sclerotinia spp. Phytophthora spp., Verticillium spp., Macrophomina phaseolina’dır.  
Rhizoctonia spp.: Bölmeli, düzgün ve dik dallanan miselli, eşeyli devresinde nadiren 
basidiospor oluşturan, toprakta yaşayan ve tohumla da taşınabilen bir fungustur (Şekil 1a).  
Fusarium spp.: Bölmeli miselli, tek hücreli mikrokonidilere, çok hücreli (bölmeli) 
makrokonilere ve dayanıklı klamidosporlara sahip olan, toprak ve tohumla taşınabilen bir 
fungustur (Şekil 1b,c).  
Alternaria spp.: Bölmeli miselli, enine ve boyuna bölmeli, saplı ve lobut tipi sporlara sahip 
olan, hastalıklı bitki artıklarıyla ve tohumla taşınan bir fungustur (Şekil 1d).  
Pythium spp.: Bölmesiz misellere ve sporangiyumlara sahip, eşeyli devresinde ise anteridium 
ve oogonyumlara sahip olan bir toprak fungusudur (Şekil 1e,f).  
Phytophthora spp.: Bölmesiz miselli, toprakta zoosporları ile yayılan, kışı hastalıklı bitki 
artıkları üzerinde ve toprakta geçiren bir fungustur (Şekil 1g). 
Sclerotinia spp.: Bölmeli miselli, sklerotlar oluşturan, eşeyli devrede apotesyum veren, 
toprakta yaşayan bir fungustur (Şekil 1h).  
Verticillium spp.: Konidioforları vertisillat olarak dallanan, yan dalların uçlarında eliptik 
şekilde, tek hücreli, renksiz konidileri olan funguslardır. Kışı toprakta mikrosklerot halinde 
geçirir. 
Macrophomina phaseolina: Genç hifleri renksiz olup çok dallıdır ve her bir dal ana dala 
paraleldir. Yaşlanmış hifler ince bölmeli ve dik dallıdır. Bu hifler üzerinde sklerotlar oluşur. 
Sklerotlar düz, parlak, siyah ve şekilsizdir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, fideliklerde çıkış öncesi ve sonrası görülür. Bitkiler ya topraktan çıkış yapamaz ya 
da fidelik devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından itibaren yattıkları 
görülür. Gerek çıkış öncesi, gerek çıkış sonrası meydana gelen bu ölümler sonucu fidelikte 
ocaklar halinde boşluklar meydana gelir.  
Hastalık etmenleri, fideler seraya veya tarlaya şaşırtıldıktan sonra da bitkilerde kök 
çürüklüğüne neden olmaktadırlar. 
Koşullar hastalık için uygun olduğu takdirde, fidelikler tamamen tahrip olabilir. Sera ve 
tarlalarda ise şaşırtılan fidelerin ölümü sonucu fide kayıpları ortaya çıkar. 
Hastalık yurdumuzda fide ve sebze üretim alanlarında yaygındır. 

3. KONUKÇULARI 
Hastalık tüm sebze fidelerinde görülür. 
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Şekil 1. Rhizoctonia solani miseli (a); Fusarium sp.’nin miselleri, 
konidi taşıyıcıları, makro ve mikrokonidileri (b,c); Alternaria sp. 
konidiosporları (d); Pythium sp. oosporları ve sporangiumları (e, f); 
Phytophthora sp. miseli (g); Sclerotinia sclerotiorum sklerotları (h). 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Tohumların ekildiği harç toprağı hastalıklardan ari olmalıdır. 
– Tohum ekimi sık olmamalıdır. 
– Hastalıklı fideler ayıklanıp imha edilmelidir. 
– Fidelikler uygun hava koşullarında açılıp sık sık havalandırılmalıdır. 
– Fazla sulamadan kaçınılmalıdır. 
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– Sera ve tarlada toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır.  
– Fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgârları tutmayan yerlerde kurulmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  
4.2.1. İlaçlama zamanı  
İlaçlamalar, tohum ilaçlaması ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.  
Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır. 
Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra, fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra 
ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra 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 kullanılmalıdır. 

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamalarda amacına uygun gerekli aletler kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
a) Tohum ilaçlaması 
Ekim öncesinde tohumlar ilacın etiketinde belirtildiği dozda ve şekilde ilaçlanır. 

b)Toprak ilaçlaması 
Ekimden önce: 
Ekimden önce aşağıda verilen yöntemlerden birisi uygulanabilir. 
a) Fidelik toprağı ve malzemesi ekimden 15 – 20 gün önce 100 litre suya 4 litre %40’lık 
formaldehit karışımından m2’ye 10 litre hesabıyla ilaçlanır. Fidelik 2–3 gün plastik örtü ile 
kapalı tutulduktan sonra 7–10 gün süreyle havalandırılır ve ekim yapılır. 
b) 500 g testere tozuna 150 ml %40’lık formaldehit azar azar dökülerek emdirilir ve 1 m2’lik 
fidelik toprağına serpilir. Toprak 10 cm derinliğine kadar karıştırılır. Fideliğe 3 gün sonra 
ekim yapılır. 
c) Fidelik toprağının ilaçlaması ruhsatlı bitki koruma ürününün etiketinde belirtildiği şekilde 
yapılır. 
d) Küçük alanlarda kaynar su kullanarak da toprak dezenfeksiyonu yapılabilir. 

Ekimden sonra: 
Fidelik toprağının ilaçlaması ruhsatlı bitki koruma ürününün etiketinde belirtildiği şekilde 
yapılır.  
Ayrıca tohum ekilip üstü kapak gübresiyle kapatıldıktan sonra fideliğin m2’sine %0.6’lık 
göztaşı eriyiğinden 5 litre verilir. Bu alan 10 dakika sonra 5 litre temiz su ile sulanmalıdır.  

Fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra: 
Fidelikte hastalık görüldüğü takdirde, hastalık duruncaya kadar etkili ilaçlardan birisi 
etiketinde önerilen doz ve aralıklarla kullanılır.  

Fideler seraya veya tarlaya şaşırtıldıktan sonra:  
Bu amaca göre ruhsat almış bitki koruma ürününün etiketinde belirtildiği şekilde yapılır.  
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SEBZELERDE SEPTORYA YAPRAK LEKESİ 

Septoria apiicola Speg., S.lycopersici Speg., S.petroselini Desm. 

(Rev: 06.04.2021) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Septoria apiicola, S.lycopersici ve S.petroselini konukçuları üzerinde meydana getirmiş 
olduğu lekelerin ortasında çok küçük siyah veya kahverengi noktalar halinde piknitler oluşur. 
Hastalık etmeninin bir yıldan diğer yıla geçişi hastalıklı tohum ve bitki artıkları üzerindeki 
piknitlerle olur. Fideler üzerindeki lekelerde veya hastalıklı bitki artıkları üzerinde oluşan 
sporlar genç bitkilere yağmur ve rüzgâr yardımıyla taşınarak bulaşır. Etmenin gelişmesi 13–
30°C’de meydana gelir. Optimum gelişme sıcaklığı 25°C’dir. Sporulasyon 15°C’nin üstünde 
olur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, yapraklar ve yaprak saplarında çok küçük, yuvarlak, kesin hudutlarla ayrılmış 
kahverengi lekeler halinde kendini gösterir ve bitkinin önce alt yaşlı yapraklarında görülür. 
Bu lekeler zamanla büyür (3 mm çapına kadar) ve tam orta kısmının rengi açık kahverengine 
döner. Lekeler üzerinde oluşan piknitler koyu kahverengi veya siyahtır. Zamanla lekelerin 
sayısı artarak bütün yaprağı kaplar (Şekil 1 ve 2).  
Hastalığın şiddetine göre meyvelerde küçülmeler ve kalite bozuklukları görülebilir. Tohumda 
da zarar ortaya çıkabilir. Yağışlı ve rutubetli yerler ve yıllarda hastalığın şiddeti daha da artar.  
Hastalık ülkemizde ekonomik olarak önemli bir zarar meydana getirmektedir. 

   
Şekil 1. Septorya yaprak lekesinin kereviz (a) ve domates (b,c) yapraklarındaki 
belirtileri. 

  
Şekil 2. Septorya yaprak lekesinin maydanoz yapraklarındaki belirtileri. 

a b c 
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3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmeninin konukçuları domates, marul, maydanoz, soğan, kereviz ve kabaktır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Hastalıktan ari sağlıklı tohum kullanılmalıdır.  
- Ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
- Hastalıklı bitkiler ve hasat artıkları toplanıp yok edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. 

4.2.1. İlaçlama zamanı 
Hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanılmalıdır. 

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 kullanılmalıdır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya 
sırt atomizörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalar genellikle rüzgarsız havada ve günün serin saatlerinde yapılmalı ve yaprakların 
ilaçla ıslanması sağlanmalıdır. 
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SOĞAN VE SARIMSAKTA PAS 

Puccinia porri G.Wint.(syn. P.allii F.Rudolphi) 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Pas hastalığı etmeni Puccinia porri G. wint (Syn. P. alli F. Rudlphi)’dir. Sarımtırak turuncu 
uredospor (20-24 x 23-29 µm) yuvarlak-elips şekilli, kalın çıkıntılı duvarlı, gri teliosporlar ise 
(20-26x28-45 µm) iki hücreli, düz duvarlı ve kısa saplıdır. 
Kışı uredospor ya da teliospor olarak geçirir. Uredosporlar uzun mesafelere rüzgarla 
taşındıkları için, hastalık döngüsünde çok önemlidir. Hastalık, az yağış ve devamlı yüksek 
nem koşullarında görülmektedir. Uredosporlar çimlenebilmek ve enfeksiyon yapabilmek için 
4 saat boyunca %97 nisbi neme ihtiyaç duyarlar. En yüksek enfeksiyon %100 nem ve 10-
150C sıcaklıkta oluşur. 250C’nin üstündeki ve 100C’nin altındaki sıcaklıklar enfeksiyon 
oluşumunu engeller. Hastalık, strese maruz kalan bitkilerde (aşırı kuraklık ya da sulama veya 
fazla azot uygulaması) artmaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Başlangıç simptomları, 1-3 mm uzunluğunda, turuncu uredial püstüller içinde gelişen 
yapraklar ve gövdeler üzerinde küçük beyaz lekelerdir. Şiddetli enfekte olan yapraklar sararır 
ve ölür. Sezon sonunda, koyu kahverengi teliosporlar püstüller içinde oluşabilir. Piknidial ve 
aesial dönemlere doğada az rastlanır. Soğan ve sarımsak ekiliş alanlarında görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Etmenin başlıca konukçuları, soğan, sarımsak ve diğer Allium spp.’dir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Soğan ve sarımsak yetiştiriciliği, drenajı iyi yapılmış topraklarda temiz üretim 
materyalleri ile yapılmalıdır. 
- Ekim nöbetine yer verilmelidir. 
- Hastalığa konukçuluk eden yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlama, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez 
ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate 
alınarak ilaçlamaya devam edilmelidir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü, tarla pülverizatörü veya atomizörler kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanması gerekmektedir. 
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SOĞAN VE SARIMSAKTA BEYAZ ÇÜRÜKLÜK 

Sclerotium cepivorum Berk. 

 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeni Sclerotium cepivorum Berk., kışı hastalıklı bitki artıklarında ve toprakta 
sklerot olarak geçirir. Bu sklerotlar 0.35-0.50 mm büyüklüğünde ve siyah renktedir. Sklerotlar 
toprakta konukçu bitkiler olmaksızın 20 ile 30 yıl arasında canlılığını koruyabilir ve toprağın 
30 cm derinliklerine kadar yerleşebilir. Sklerotlar, konukçu bitkilerin salgıladığı uçucu 
maddeler vasıtasıyla uyarılarak çimlenirler, daha sonra bitki köklerini ve yaprak kınlarını 
doğrudan enfekte ederler. Etmen, tohuma bulaşan sklerotlar, sulama suyu, bulaşık fide 
toprağı, alet ve ekipmanlar ile taşınır. 
Hastalık oluşumu topraktaki inokulum miktarına ve çevre faktörlerine bağlıdır. Hastalık 
gelişimi genellikle 90C’nin altındaki toprak sıcaklığında yavaş, 14-180C’de optimum olurken, 
240C ve üzeri sıcaklıklarda azalmakta veya gelişmesi durmaktadır. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, asıl olarak tarlada ortaya çıkar ve uygun olmayan depo koşullarında da zarara neden 
olabilir. Bitkilerde yumruların oluşmaya başlamasıyla patojenin gelişmesi de artar. Hastalığa 
erken yakalanmış olan bitkiler solar ve çökerler. Yapraktaki belirtiler bitkinin gövdesi ve 
yumruları oluştuktan sonra ortaya çıkar ve alt yapraklardan itibaren sararma meydana gelir 
(Şekil 1). Sararmış bitkiler topraktan çekilince kolayca çıkarlar ve bu yumruların beyaz 
fungal bir örtü ile kaplandığı ve üzerinde yer yer siyah küçük sklerotların oluştuğu görülür 
(Şekil 2). Bu sklerot oluşumu hızlı bir şekilde devam eder ve yumrular çürümeye başlar. 
Çürüme ilk dönemde ıslak çürüklük şeklinde olmasına rağmen zamanla kuru çürüklük şekline 
döner (Şekil 3). Bulaşık bitkinin toprak altı kısımlarından komşu bitkilere bulaşmalar olur ve 
aynı sıra üzerinde kurumalar başlar. Bir sklerot birbirine komşu yaklaşık 20-30 tane bitkiyi 
enfekte edebilir. 
Eğer hastalıktan etkilenen yumrular uygun sıcaklıklarda depolanmazsa, hastalık depolarda da 
devam eder ve yumruların çürümesine neden olur. Kuru depo koşullarında ise hastalık 
yayılmamaktadır. 
Hastalık etmeni tarlada görüldüğünde konukçu bitkileri yetiştirmek oldukça zordur. Hastalık, 
kışlık ekimlerde ve serin iklim koşullarında daha fazla zarara neden olmaktadır. Ülkemizde 
soğan ve sarımsak yetiştirilen bazı alanlarda sınırlı olarak görülmektedir. 
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Şekil 1. Tarlada sarımsak bitkisinde alt 
yapraklardan itibaren başlayan sararma 
belirtileri 

 
Şekil 2. Sarımsak bitkisinin yumru kısmında 
sklerotla kaplı beyaz fungal örtü oluşumu 

 
Şekil 3. Sarımsak yumrularında meydana gelen çürümeler 

3. KONUKÇULARI 
Etmenin başlıca konukçuları, soğan, sarımsak, pırasa ve diğer Allium türleridir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Hastalığın görülmediği yerlerde üretim yapılmalı ve hastalıksız tohumluk kullanılmalı, 
- Derin ve sık ekimden kaçınılmalı, 
- Konukçusu olmayan bitkilerle en az 5 yıl münavebe uygulanmalı, 
- Hastalıklı yumrular ve toprak materyalinin yeni yetiştirme alanlarına girmesinden 
kaçınılmalı, 
- Hastalıklı alanlarda çalışma yapıldıktan sonra yeni çalışma alanlarına taşınmadan önce 
alet ve ekipmanlar temizlenmeli, 
- Hastalık tarlanın belli bir kısmında ve bir kaç bitkide çıkıyorsa bu alanlardaki bitkiler 
toprakları ile birlikte uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 
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- İklim koşullarının uygun olduğu bölgelerde fiziksel mücadele olarak toprak solarizasyonu 
yapılabilir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlama, ekimden önce, ekim sırasında veya yeşil aksama yapılabilir. Küçük alanlarda ekim 
ve dikim öncesi, toprağın solarizasyonu veya solarizasyonla birlikte fumigantların düşük 
dozları kullanılabilir. Ekim dikim sırasında tohum ve yeşil aksam ilaçlamaları ise ilacın 
etiketinde belirtildiği şekilde yapılır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamalarda tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü, atomizörler ve/veya ilacın etiketinde 
belirtilen uygun alet-ekipmanlar kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Toprak ilaçlamaları ekim veya dikimden önce toprak boş iken veya dikim sırasında, tohum 
ilaçlamaları ekim-dikim öncesinde yapılır. Yeşil aksam ilaçlamalarında bitkinin tümünün 
ilaçla kaplanması gerekmektedir. 
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YAPRAĞI YENEN SEBZELERDE BEYAZ PAS 

Albugo candida (Pers. ex J.F. Gmel.) Roussel, Wilsoniana occidentalis (G.W. Wilson) 

Abdul Haq & Shahzad, W. portulacae (DC.) Thines 

(Rev:30.03.2022) 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Yaprağı yenen sebzelerde beyaz pas hastalığı etmenleri roka, terede Albugo candida, 
ıspanakta Wilsoniana occidentalis ve semizotunda Wilsoniana portulacae’dir. Obligat parazit 
olan bu funguslar, konukçuya penetrasyonu stomalar yoluyla yapar. Yaprak mezofil 
dokusunda kolonize olan ve sporulasyonu püstül veya kabarcık şeklinde gerçekleştiren bu 
etmenlerin oluşturduğu hastalık, pas benzeri püstülleri olması nedeniyle beyaz pas hastalığı 
olarak adlandırılır.  
Hastalık etmenleri sporangiumlarını konukçu epidermisi altında oluşturur. Konukçu 
epidermisinde mezofil hücrelerinin bütünlüğü sporulasyon sırasında bozulmaz. 
Sporangiumları oluşturan sporojen hifler gelişerek basipetal olarak art arda spor oluşumlarını 
sağlar. Sekonder olarak gelişen sporangiumlar enzimatik olarak epidermisin erimesini ve daha 
sonra gelişen spor keselerinin doğaya yayılmasını sağlar. Dokularda püstüller gelişir ve 
sporangiumlar beyaz un gibi görünüşte spor kitleleri ile doğada dağılır. Ooosporlar primer 
inokulum kaynağıdır, yabancı ot, tohum ve hastalıklı bitki artıklarında bulunur. Serin havalar, 
13-18°C ve uzun süreli çiğ ya da sis şeklinde nemli hava enfeksiyonu kolaylaştırır. Sekonder 
yayılma sporangiumlar ile olmaktadır, çimlenmesi için 1-38°C ve enfeksiyon için 12-20°C 
optimum sıcaklık gerekir. Sporangiumlar kısa mesafelerde su damlalarının sıçraması ile veya 
daha uzun mesafelerde hava akımları ile yayılır. Sporangium çimlenmesi ve zoosporların 
enfeksiyonunda önemli olan konukçu yüzeyi nemi için, çiğ, sis veya yağmurdan kaynaklanan 
12-84 saate kadar yaprak ıslaklık süresi gereklidir. Yaprak ıslaklık süresinin artmasıyla 
hastalık daha şiddetli ortaya çıkar. Hastalık belirtileri enfeksiyondan yaklaşık 10-14 gün sonra 
ortaya çıkar. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık yaprak üst yüzeyinde klorotik lekeler şeklinde görülür, daha sonra bu klorotik 
bölgelerde ve çevresinde kabarık beyaz püstüller veya kabarcıklar ortaya çıkar (Şekil 1). 
Yaprağın alt ve üst yüzeyinde oluşabilen bu püstüller Albugo candida’da küçük, kabarık, 
beyaz veya krem renkli kabarcıklar şeklinde görülürken (Şekil 2, 3). 

  
Şekil 1. Beyaz pas hastalığının rokada 
oluşturduğu klorotik lekeler ve kabarcıklar 

Şekil 2. Terede Albugo candida’nın neden 
olduğu küçük ve kabarık püstüller 

T 
A 

G 
E 

M



Sebze Hastalıkları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 
   

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 82 

  
Şekil 3. Beyaz pas hastalığının rokada oluşturduğu belirtiler 

Wilsoniana occidentalis’te sarı lezyonu çevreleyen eş merkezli daireler veya halkalar halinde 
gelişir (Şekil 4).  

 
 

Şekil 4. Ispanakta Wilsoniana occidentalis’in oluşturduğu eş merkezli 
daire şeklinde püstüller 

Hastalığın ileri evrelerinde beyaz püstüller birleşir, lezyonlar oosporların varlığından dolayı 
grenli görünür ve yaprak dokuları nekrotik hale gelebilir (Şekil 5). Etmen ayrıca, sarı veya 
kırmızı renk değişikliği ve yaprak dokusunda bozulmaya neden olabilir (Şekil 6).  

   
Şekil 5. Beyaz pas hastalığının 
rokada oluşturduğu püstüller ve 
grenli yaprak dokusu 

Şekil 6. Beyaz pas hastalığının 
rokada neden olduğu sarı veya 
kırmızı renk değişikliğine sahip 
yapraklar 

Şekil 7. Sistemik beyaz 
pas enfeksiyonunda 
rokada deformasyon 
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Ağır enfeksiyonlarda yapraklar kurur ve ölür. Beyaz pas hastalığının şiddeti, inokulasyon 
zamanına ve lokal veya sistemik enfeksiyonların başladığı bitki kısımlarına bağlı olarak 
çeşitli faktörlerden etkilenir. Lokal enfeksiyonlarda genellikle bitkinin yapraklarında hastalık 
belirtileri görülürken, sistemik enfeksiyonlarda aşırı hücre çoğalması ve hücrelerde aşırı 
büyüme sonucunda bitki yapraklarında şekil değişiklikleri olur (Şekil 7).  

3. KONUKÇULARI 
Albugo candida’nın konukçuları arasında, başta roka ve tere olmak üzere Brassicaceae 
familyasında yer alan birçok kültür bitkisi ve yabancı ot bulunmaktadır. Wilsoniana 
occidentalis’in konukçusu ıspanaktır. Wilsoniana portulacae’in konukçusu semizotudur 
(Şekil 8). 

 
Şekil 8. Semizotunda 
beyaz pas 

4. . MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Dayanıklı çeşit varsa kullanılmalıdır. 
- Hastalıktan ari tohum kullanılmalıdır. 
- En az 3 yıllık ekim nöbeti yapılmalıdır. 
- Yabancı otlar temizlenmelidir. 
- Hastalık ile bulaşık bitki artıkları toplanarak uzaklaştırılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  
Hastalıkla kimyasal mücadelede tohum ilaçlaması ve yeşil aksam ilaçlaması olarak 
yapılmaktadır. 
4.2.1. İlaçlama zamanı  
Tohum ilaçlaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.  
Yeşil aksam ilaçlaması: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. 
İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğu sürece ilacın etki süresi de dikkate alınarak 
ilaçlamaya devam edilmelidir. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Tohum ilaçlamasında uygun ekipman kullanılmalıdır. 
Yeşil aksam ilaçlamalarında, açık alanda yetiştirilen ürünlerde, kimyasal mücadele 
uygulamalarında hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalı; örtüaltı yetiştiriciliğinde ise 
mekanik veya motorlu sırt pülverizatörleri, sırt atomizörü, arabalı tip motorlu pülverizatörler, 
sisleyiciler veya döner diskli memelere sahip pülverizatörler kullanılmalıdır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Tohum İlaçlaması: İlacın tohumu kaplaması için tohumlar ıslatılmalı ve yeteri kadar 
karıştırılarak homojen dağılım sağlanmalıdır. 
Yeşil Aksam İlaçlaması: Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve 
rüzgarsız olduğu zamanlarda ilaçlama yapılmalıdır. 
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YAPRAĞI YENEN SEBZELERDE KÜLLEME 

Erysiphe spp. 

 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ülkemizde, yaprağı yenen sebzelerde külleme hastalığı etmeni yaygın olarak Erysiphe spp.’ 
dir. 
Erysiphe spp. obligat hastalık etmenidir. Erysiphe spp., serin bahar ve erken yaz aylarında 
ortaya çıktığından dolayı, daha düşük sıcaklık isteğine sahiptir. Hastalık etmeni için uygun 
koşullar düşük ışık yoğunluğu ve nemdir. Yüksek nisbi nem enfeksiyon ve sporların canlılığı 
için uygun olmasına rağmen %50' den düşük nisbi nemde de enfeksiyon gerçekleşmektedir. 
Hastalık etmeni kışı hastalıklı bitki artıklarında ve yabancı otlarda klestotesyum şeklinde 
geçirir. Erysiphe spp. %85’in üzerinde nem ve 25-30°C sıcaklıkta yaşam çemberini 3-7 günde 
tamamlar. Hastalık daha sonra kuru ve sıcak koşullarda da yayılmaya devam eder. Etmen 
rüzgâr yoluyla çevredeki bulaşık bitki ve yabancı otlardan kolayca çevreye yayılır. Güneş 
ışığı, spor ve miselyuma zarar verir. Gölgede, yüksek nem ve optimum sıcaklık koşullarında 
hastalık şiddeti artar. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Belirtiler yaprağın genellikle üst yüzeyinde fungus misellerinin ve sporlarının oluşması ile 
başlar. Hastalık ilerledikçe, bitkinin tüm organları üzerinde beyaz grimsi fungal bir örtü 
oluşur (Şekil 1). Daha sonra yaprakların alt yüzeyinde klorotik lekeler oluşur. Hastalık yaşlı 
yapraklardan genç yapraklara doğru yayılır. Canlı kalan yapraklarda zamanından önce 
yaşlanma görülür ve hastalanan yapraklar genellikle solar ve kururlar. Bu şekilde yaprakta 
kalite kayıplarına neden olduğundan ekonomik olarak önemlidir. 
Hastalık, ülkemizde yaprağı yenen sebzelerin yetiştirildiği alanlarda iklim koşulları uygun 
olduğunda görülebilmektedir. 

  
Şekil 1. Külleme hastalığının yaprak üst yüzeyindeki belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 
Erysiphe spp. çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Bunların bazıları; tere, roka, marul, 
nane, ıspanak, semizotu, havuç, yabani havuç, kereviz, kişniş, anason, dereotu, rezene, 
maydanoz, yabani maydanoz, kabakgiller, bağ, hububat ve çeşitli süs bitkileri konukçularıdır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

- Dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır. 
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- Etmenin konukçusu olmayan bitkilerle münavebe uygulanmalıdır. 
- Hastalıklı bitki artıkları yetiştirme ortamından uzaklaştırılmalıdır. 
- Sık ekim-dikimden kaçınılarak, bitkilerin toprak yüzeyini tamamen örtmesi önlenmeli ve 
hava akımı sağlanmalıdır. 
- Dengeli gübreleme ve iyi bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalık gelişimi 
için uygun olduğu sürece ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. 

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

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzgârsız olduğu zamanlarda 
ilaçlama yapılmalıdır. 
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