
 

 

 

 

 

BU DOSYA ZİRAATWEB.COM 

TARAFINDAN YÜKLENMİŞTİR. 

 

 

 

iletisim@ziraatweb.com 

https://ziraatweb.com/


Depolanmış Ürün Hastalıkları

Prof. Dr. Aziz Karakaya



 Bakteri ve funguslar hasat sonrası çürümelerde rol oynarlar

 Sağlıklı, iyi yetişmiş bir bitki hasatlıklara karşı dirençli olur

 Bitkilerde fungus ve bakterilere karşı dayanıklılık mekanizmaları vardır

 Böcekler, diğer canlılar

 Fizyolojik etkenler bozulmalarda etkili olabilir

 Hücreler hasattan sonra da fonksiyonlarına devam ederler

 Bütün taze sebze ve meyveler yaşayan ürünlerdir ve solunumlarına devam ederler

 Solunum karmaşık bir olaydır. Ama oksijen alımı, şeker, nişasta gibi karbonhidratların yıkımı, parçalanması ve 
CO2, su buharı ve ısı şeklinde önemli bir enerji çıkışı ile karakterize edilir.

 Sıcaklık arttıkça solunum da artar

 Solunum hızı yüksek ise bitkide bozulma oranı artar

 Solunum hızı yüksek bitkilerin raf ömrü daha kısadır



 Olgunlaşma süreci ile birlikte hücre duvarlarında bir zayıflama ve 

antimikrobiyal maddelerin sentezinde azalma görülür

 Çürümenin ilerlemesi ile bitki dokusunun solunumunda artış olur, ısı 

üretimi olur ve etilen üretimi fazlalaşır

 Bazı küfler kendileri etilen üretebilir ve bu sağlam dokuları hassas hale 

getirebilir



Climacteric ve Non-climacteric   

terimleri  



Hasat sonrası bozulmaları etkileyen      

faktörler

HASAT ÖNCESİ FAKTÖRLER

1-Çeşit : dayanıklılık durumu farklı olabilir

Islah ile yeni çeşitler oluşturulabiilir

2-Bitki materyali: temiz, sertifikalı olmalıdır, karantina 

önlemleri önemlidir

3-Atmosfer (hava): Düşük veya yüksek sıcaklıklar

4-Kültürel önlemler: ekim sıklığı, toprak işleme, sulama, 

gübreleme, yabancı ot mücadelesi, gölge durumu, sıraların 

dizilişi, bitki artıklarının yok edilmesi, ekim nöbeti, 

solarizasyon, biyolojik mücadele vs.



 HASAT SIRASINDAKİ FAKTÖRLER

 Hasat tarihinin seçimi

 Uygulamalar

 Soğutma

 Paketleme



 DEPOLAMA SIRASINDAKİ FAKTÖRLER

 Ürüne göre uygun uygun depolama

 Normal depolama

 Soğutulmuş depolama



 TAŞIMA ESNASINDAKİ KOŞULLAR



Hastalık ve bozulmaların teşhisi

 Besin maddesi ile ilişkili olan hastalık ve şekil bozuklukları

 Solunum bozuklukları

 Sıcaklıktan ileri gelen bozulmalar

 Soğuk zararı

 Üşüme zararı

 Hastalık tipleri



TURUNÇGİL HASTALIKLARI



Turunçgillerde Alternaria çürüklüğü

Alternaria citri, Alternaria alternata



 Enfekteli bitkileri tespit etmek zordur. Dışarıdan 

belirti görülmeden iç kısımda çürüme olabilir.

 Portakal, greyfurt ve mandalinalarda enfekteli 

dokular siyah görülür.

 Bitki zayıflarsa hastalık etmenine karşı hassas hale 

geçebilir.

 Sporlar portakalın sap çukuru ve alt kısmından giriş 

yapabilir.



 Bu hastalık etilen uygulaması yapılmış turunçgillerde 

veya uzun süre depolanmış ürünlerde yaygındır.

 Fungisitlerin çoğu Alternaria’ya karşı etkisizdir.

 Mücadelede en etkili yöntem zararlamanın 

önlenmesi ve meyvenin sağlıklı bir şekilde 

tutulmasıdır.

 Uygun olgunlukta hasat önemlidir.



 Büyüme düzenleyici bir kimyasala batırmak sap 

dibinin yeşil kalmasını ve fungusların girişinin 

geciktirilmesini sağlar. Böyle bir uygulama, etilen 

uygulanmışsa özellikle gereklidir. Fakat zamanla bu 

kısım yaşlanır ve dayanıklılığını kaybeder. 



Yeşil küf : Penicillium digitatum

Mavi küf: Penicillium italicum



 Mavi ve yeşil küfler tüm turunçgil alanlarında görülür ve 

önemli ürün kaybına neden olurlar. Her iki hastalıkta da ilk 

önce meyvenin dış dokusunda yumuşak sulu bir alan 

görülür ve beyaz bir küfle kaplanır. Renkli sporları lezyonun 

merkezinde oluşur. Yeşil küfte spor oluşturma bölgesinin 

yanında uzunca bir beyaz küf bölgesi görülür. Mavi küfte ise 

bu beyaz küf gelişmesi yaklaşık 2 mm dir. Genellikle 2 

fungus birarada bulunur.



 Kısa dönem taşıma ve depolamada genellikle yeşil 

küf görülür,çünkü Penicillium digitatum ılık 

sıcaklıklarda daha iyi gelişir.

 Bu fungusların sporları turunçgil alanlarında 

atmosferde bulunur. Meyvelerin ilk enfeksiyonu 

kabuktaki yaralardan olur. Akdeniz meyve sineği 

gibi böcekler yaralanmalara neden olarak meyveler 

ağaçta iken yaralanmalara sebep olabilirler.



 Enfeksiyon hasat ve depolama sırasında oluşan 

yaralardan da olabilir. 

 Meyveler özellikle nemli havalarda daha hassastırlar.

 Çatlamış dokular doku ezilmelerine göre daha çok 

enfeksiyon kapabilir.

 Hasat sonrası çürümr genellikle sıcaklık tarafından 

belirlenir. 20-25 C de meyveler birkaç günde 

tamamen çürüyebilir.



 Mavi küf yaralanmamış sağlıklı meyveleri de enfekte 

edebilir. Yeşil küf ise genellikle yakınındaki 

meyveleri yaralanma olmadıkça enfekte etmez.

 Enfekteli meyvelerden oluşan etilen diğer 

meyvelerdeki yaşlanma sürecini de artırır.



 Mücadelesi ağaçlarda meyvelerde yara yapan böceklerin 

ilaçlı mücadelesi ile başlar.

 Atmosferdeki Penicillium konsantrasyonun yoğunluğu ile 

hastalık çıkışı arasında bir ilişki vardır. Spor yoğunluğu 

azaltılmalıdır. 

 Yere düşen meyveler toplanmalıdır.

 Paketleme tesislerinde dikkatli olunmalıdır. 

 Yağmurdan hemen sonra hasat yapılmamalıdır.



 Hasat sonrası fungisitlerin kullanılması gerekebilir.

 Meyveleri buzdolabında tutma yeşil ve mavi küflerin 
gelişimini azaltır, fakat çürüme yavaş yavaş devam eder. 
Meyve normal sıcaklığa çıkarılırsa hızlı gelişme devam eder.

 Hastalıklar daha çok arazide ortaya çıkar ve depoya taşınır. 
Bu nedenle sağlıklı bitki yetiştirmek önemlidir.

 Etilene hassas olan meyveler turunçgiller ile birlikte 
depolanmamalıdır.





Turunçgillerde ekşi çürüklük

Geotrichum candidum



 Bu hastalık özellikle ılık ve nemli  mevsimlerde yaygındır. 

Özellikle hassas olanlar normal sıcaklıklarda uzun süre 

tutulan limon ve greyfurtlardır.

 İlk belirtiler suda haşlanmış bir görüntü verir. Doku çok 

yumuşaktır ve renk değişimi görülmez.

 Daha sonra lezyonun  yüzeyi beyazımsı sporlarla kaplanır ve 

doku çürüyerek ekşi kokulu, sulu bir görünüş olur. Bu 

meyve sineklerini çekicidir.



 Fungus toprakta yaşantısını sürdürür ve nemli, rüzgarlı 
havalarda konidiler gelişmekte olan bitkilerin yüzeyine 
bulaşır.

 Hasat öncesi enfeksiyonu böcekler tarafından oluşturulan 
enfeksiyonlarla özellikle meyve yüzeyi ıslak olduğu zaman 
olur ve toplama sırasında belli olmayabilir.

 Hasat sonrası enfeksiyonu hasat, taşıma ve depodaki 
işlemler sırasında oluşan yaralanmalar ile olur Olgunlaşmış 
meyveler özellikle hassastır.



 Çürümüş meyvelerden çıkan sporla bulaşık sular 

yaralanmamış meyveleri de bulaştırıp enfekte 

edebilir. Meyvelerin konduğu kartonları da ıslatarak 

bozulmalarına neden olur. 

 Fungus en iyi 25-30 C lerde gelişir ve 10 C nin 

altındaki sıcaklıklarda yavaş gelişir.



 Bahçede enfeksiyon düzeyini düşürmek için böceklerle mücadele 
edilmelidir.

 Meyveyi olgunlaşmanın uygun döneminde hasat etmek gerekir. Islak 
periyotlardan kaçınmak gerekir.

 Hasat ve paketleme sırasında yaralanma olmamasına özen gösterilmelidir.

 Penicillium için uygulanan fungisitler Geotrichum’un gelişimini de azaltır.

 Hava alabilen kartonlar muhafazada kullanılmalıdır.

 Ürünü hemen soğuk havaya alma hastalığı kontrol altına almada önemlidir.



Turunçgillerde donma zararı

 Sıcaklıklar donma noktasının altına düştüğünde görülür. Turunçgillerin 

çoğu için bu sıcaklık -1.5 C civarıdır.

 Donma hasattan önce bahçede görülebilir veya hasattan sonra depoda 

veya taşıma sırasındaki düşük sıcaklıktan kaynaklanabilir.

 Çoğu zaman dışarıdan bir belirti görülmez  ama iç kısmı suyu çekilmiş, 

mantarlaşmış bir görüntü verir.



 Don zararına uğramış meyveler depoda çürümeye 

daha yatkın olurlar.

 Ağaçları soğuktan korumanın değişik yolları vardır. 

Isıtıcı kullanılabilir. Sulama da yararlıdır.



Turunçgillerde halka şeklinde yağ lekesi      oluşumu

 Özellikle limonlarda ve lime’larda (misket limonu- Citrus aurantifolia)  görülür.

 Etkilenmiş alanlar düzenszi şekilli, sarı, yeşil veya kahverenginde doku hafif 

içeriye çökük şekildedir.

 Lezyonlar birkaç mm’den birkaç cm’ye kadar olabilir ve meyve yüzeyinin çoğunu 

kaplayabilir.

 Turunçgiller strese girdiklerinde yağlar çevreleyen dokuda toksik etkide 

bulunabilirler.

 Yağ lekesi bazan hasattan önce görülebilir.



 Yağ lekesi meyvelerin birbiriyle teması sonucunda 

veya ani bir soğuk hava ile karşılaşmaları sonucunda 

görülebilir ama yaygın olarak hasat ve taşıma 

esnasında kabukta oluşan fiziksel zararlanmalardır. 

 Olgun olmayan meyveler özellikle hassastır ve bu 

problem daha çok mevsimin başlangıcında serin ve 

ıslak periyotlarda hasat edilen meyvelerde yaygındır.



 Hasattan önce etilen gazı oluşturabilen bir bileşiği 

püskürtme meyveleri bu hastalığa karşı daha az hassas 

yapar. 

 Hasattan önceki ayda sulamadan kaçınmak yararlı olabilir.

 Genellikle mevsimin başında çok erken toplama 

yapılmamalıdır ve sabahın erken saatlerinde ya da meyve 

ıslak iken toplama yapılmamalıdır.

 Bütün aşamalarda meyve kaba uygulamalara maruz 

bırakılmamalıdır.



Turunçgillerde kahverengi çürüklük

Phytophthora spp.

 Özellikle mevsim sonun da yağışın görüldüğü yerlerde daha yaygındır. 

 Fungus toprakta yaygındır ve kök çürüklüğü oluşturur. Yağışlı 

havalarda sporlar ağacın alt kısmındaki meyvelere sıçrar ve meyve 

kabuğu uzun süre ıslak kalmış ise fungus doğrudan giriş yapabilir. 

Çürüme meyveler ağaçta asılı halde kaldığında olabileceği gibi hasat 

sırasında  farkedilmeyebilir.



 Hasat sonrası fungisit kullanımı, toprak yüzeyine 

fungisit uygulaması gerekli olabilir.

 Düşmüş meyveler toplanmalı ve imha edilmelidir.

 Hasat sonunda meyveler birkaç dakika sıcak suda 

tutulabilir veya fungisit içeren bir waks ile 

kaplanabilir.



Turunçgillerde gri küf çürüklüğü

Botrytis cinerea 

Eşeyli dönemi: Botryotinia    fuckeliana

 Bir çok üründe görülen önemli bir depo hastalığıdır.

 Genellikle limon ve mandalinalarda daha yaygındır.

 Çürüme sapın bağlandığı kısımdan olabileceği gibi yanlardan da 

olabilir.



 İlk belirtiler kahverengi ve katıdır ama daha sonra 

koyulaşır ve yumuşaklaşır. Çürüme başlar ve nemli 

koşullarda gri kahverengi spor kümeleri gelişir.

 Fungus bahçede bitki artıklarında yaşantısını 

sürdürür. Rüzgar, yağmur ve böceklerle yayılır.

 Gövde ve dalların enfeksiyonu don zararından 

sonra olur. 



 Nemli koşullarda fungus ölmekte olan çiçek çiçek 
kısımlarını kolonize eder. Enfekteli petaller meyvelerin 
üzerine geldiğinde çürümeyi başlatabilirler.

 Daha fazla enfeksiyonlar hasat ve taşıma esnasındaki 
yaralanmalardan olur.

 Buzdolabında saklamada bile önemli çürümeler görülebilir 
ve çürüme meyveden meyveye yayılabilir.

 Yüksek nem ve bunu takiben soğuk havada saklama 
çürümeyi teşvik eder.



 Çiçek enfeksiyonu fungisit uygulamaları ile kontrol edilebilir.

 Derim zamanında enfeksiyonu en aza indirgemek için nemli 
havalarda tahta toplama kutuları arazide bırakılmamalıdır.

 Meyveler yaralanmayacak şekilde toplanmalı, temizliğe dikkat 
edilmelidir.

 Sıcak su uygulaması yararlı olabilir.

 Depoda ve taşıma esnasında hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. 

 Büyüme düzenleyici bir kimyasalım uygulanması sap kısmında 
oryaya çıkabilecek çürümeleri geciktirir.



Yumuşak çekirdeklilerde depo 

hastalıkları



Elma ve armutlarda mavi küf çürüklüğü

Penicillium expansum



 Yara paraziti

 Sağlıklı meyvelere de bulaşır

 Çürük ve sağlam dokular arasında kesin hat görülür

 Oda sıcaklığında hızla gelişir

 Fazla olgunlaşmış veya depoda uzun süre tutulan 
meyveler özellikle hassastır

 Enfeksiyon 0 C de bile olabilir ama çürüme yavaş 
gelişir

 Isıya dayanıklı patulin toksinini üretir



 Bahçede ilaçlı mücadele

 Meyvelerin her aşamada yaralanmamasını sağlamak 

gerekir

 Ca fungal enfeksiyona dayanıklılık sağlar

 Kontrollü atmosfer uygulamaları

 Biyolojik mücadele



 Çeşitlerin çoğu hassastır

 Ağaçta da görülür ama genellikle hasattan sonra görülür

 Elmanın iç ve dış kısmında birkaç mm çapında lekeler bulunur

 Temel minerallerin dengesizliği sonucu oluşan bir besin maddesi 

düzensizliğidir

 Ca 



 Besin durumuna ek olarak bahçede sıcak, kurak 

havalar (özellikle rüzgarla birleştiği zaman) yoğun 

meyve seyreltmesi  ve ağaçtaki aşırı canlılık 

meyveleri acı beneğe yatkın hale getirir

 Elmalar olgunlaşmadan hasat edilirse hastalığa daha 

yatkın olurlar

 Büyük meyveler daha hassastır

 Acı beneğin gelişmesi depolama sırasındaki koşullar 

ile de ilişkilidir



 Mücadelesinde bir çok faktörü gözönünde tutmak gerekir

 Toprak analizi sonucunda kireç veya diğer minerallerin uygulaması 
gerekebilir

 Budama ve seyreltme işlemlerinin değiştirilmesi gerekebilir

 Meyve oluşumu sırasında su stresi önlenmelidir

 Yaprak ve meyve analizleri gerekebilir

 Ağaçlara birkaç kez Ca bileşiği püskürtmek ve hasat sonrasında meyveleri 
kalsiyum klorite daldırmak gerekebilir

 Yalnızca olgunlaşmış meyveler alınmalıdır

 Depoda meyvelerin yaşlanmasını engelleyen ortam sağlanması yararlıdır

 Kontrollü veya değiştirilmiş atmosfer acı beneği önleyici etkide bulunabilir 
veya görünüşü engellenebilir



Elma ve armutlarda kahverengi   

çürüklük –eşeysiz: Monilia spp.,eşeyli: 

Monilinia spp.



 Monilia fructigena Asya, Avrupa ve Güney 

Amerika’da yaygındır

 Monilia fructicola Kuzey ve Güney Amerika’da 

yaygındır

 Monilia laxa Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın 

Pasifik kısımlarında elma ve armutlarda ara sıra 

zarar verir



 Fungus yanındaki sağlıklı bitkileri de bulaştırabilir

 Çürüme, kuru ve dağınıklık göstermeyen bir 

şekildedir

 Eşeyli döneminde apotesyumlar üretilir



Elma ve armutlarda Rhizopus çürüklüğü

Rhizopus oryzae

Rhizopus stolonifer



 25 C civarında hızlıca yayılır

 Karakteristik ekşi koku yayılır

 Genellikle enfeksiyon zararlanmış veya aşırı olgunlaşmış 
meyvelerde görülür

 Fungus yakınındaki sağlıklı meyveleri de doğrudan enfekte 
edebilir

 R. stolonifer en uygun 25 C de gelişirken R. oryzae en uygun 
35 C de gelişir

 5 C nin altında ikisinin de gelişmesi durur ve soğukta 
saklamada çok az görülür

 En uygun olgunluk zamanında hasat edilmeli ve 
yaralanmalardan kaçınılmalıdır



Elma ve armutta külleme

Podosphaera leucotricha



Elma ve armutlarda Mucor çürüklüğü

Mucor piriformis



Elma ve armutlarda yaralanma ve diğer   

zararlanmalar



Elma ve armutlarda  çekirdek veya öz    

çürüklüğü



Elma ve armutlarda iç kahverengileşmesi



Elma ve armutlarda acı çürüklük

Glomerella cingulata

Konidili dönem: Colletotrichum gloeosporioides



 Genellikle ılıman ve nemli bölgelerde yaygındır.

 İlk belirtiler küçük, açık kahverengi lekeler 
şeklindedir ve daha sonra hafif batık bir görüntü 
verirler.

 Küçük koyu yapılar (acervuluslar) lezyonlarda 
oluşur.

 Genellikle içiçe geçmiş halkalar şeklinde oluşur.

 Çürüme genellikle konik şekillidir ve çürümekte 
olan elmada acı bir tat oluşur



 Acı çürüklük, ölü dalların kesilip atılması ve 

mumyalaşmış meyvelerin meyve bahçesinden 

uzaklaştırılması ile azaltılabilir.

 Hastalığın tamamen yok edilmesi için büyüme 

mevsiminde ağaçları fungisitlerle birkaç kez 

ilaçlamak gerekebilir. Hasat sonrası fungisit 

uygulaması da yararlı olabilir.



Şeftali, kayısı, erik, kiraz ve vişnelerde   kahverengi 

çürüklük

eşeyli dönemi: Monilinia spp.

eşeysiz dönemi: Monilia spp.



 Monilia fructicola Amerika kıtasında, Güney Afrika, Japonya, 

Avustralya, Yeni Zelanda

 Monilia fructigena Avrupa, Asya, Kuzey Afrika, Güney Amarika’nın bazı 

kısımlarında 

 Monilia laxa bir çok yerde görülür.

 0 C de bile gelişebilir.



Şeftali, kayısı, erik ve kirazlarda mavi    

küf çürüklüğü, Penicillium expansum

Özellikle erik ve kirazlarda, daha az derecede de kayısı, 

şeftali ve nektarinlerde görülür.

Yaralanmış ve aşırı olgunlaşmış meyvelerde zararlıdır.

Meyve kabuğunda fiziksel zararlanmaların önlenmesi 

önemlidir. 

Spor yoğunluğu azaltılmalıdır.

Taşıma esnasında kirazlarda mavi küfü en aza indirgemek 

için C02 uygulaması yararlı olabilir.



Şeftali, nektarin, kayısı, erik ve kirazlarda    

Rhizopus çürüklüğü (etmenleri: R. oryzae, 

R. stolonifer)



 Enfeksiyonlar genellile yaralanmalar ile olur.

 Dokuda yerleştikten sonra fungus yakınındaki 

meyveleri de enfekte edebilir.

 Enfeksiyon ve çürüme ılıman, sıcak ve nemli 

ortamlarda yaygındır.



 Soğuk havalarda bile gelişmesini sürdürebilir, 

zararına devam edebilir ve yakındaki meyvelere de 

yayılabilir



Rhizopus stolonifer



Mucor spp.          



 Mucor piriformis

 Mucor hiemalis

 Rhizopus stolonifer

 Rhizopus sexualis



 10 C nin altındaki depolama sıcaklıklarında R.

stolonifer ve R. sexualis ‘ in spor üretimi engellenir ve 

5 C nin altında bu funguslar gelişemez. 0 C de R.

sexualis ‘in eşeysiz sporları hızlı bir şekilde 

canlılıklarını kaybederler ve 0 C de tutulan meyveler 

daha yüksek bir sıcaklıkta tutulduğu zaman bu tür 

tarafından hastalandırılmazlar.



Üzüm



 Üzümler tipik olarak non-klimakterik meyvelerdir.

 Solunum hızı çok düşüktür ve hasadı takiben daha 
da düşer.

 Sağlıklı üzümler hemen hemen hiç etilen üretmez.

 Üzümler nişasta içermezler ve koparıldıktan sonra 
daha tatlı olmazlar. Bu yüzden bağda tam 
olgunlaşmalarına kadar tutulmaları gerekir.

 Su kaybı danelere oranla saplarda daha hızlı olur ve 
daneler bir müddet sonra su kaybederler. Dane 
dökülmesi yaygın bir problemdir.



 En önemli hasat sonrası zararlanmaları 

yaralanmalar, su kaybı ve çürümedir.

 Dane dökülmesi yaygın bir problemdir.

 En önemli çürüme etmeni gri küftür. Özellikle 

nemin fazla olduğu büyüme mevsiminden sonra 

büyük zararlara nden olabilir. 



Botrytis cinerea zararı



 Botrytis bağlarda dalları, çiçekleri, yaprakları ve  meyveyi enfekte edebilir.

 Gelişme döneminde yağmurlama sulamadan kaçınmak ve sulama 
periyotlarını mümkün olduğunca kısa kesmek gerekir. Su ve gübrelemede 
dikkatli olunmalı ve bağlarda aşırı gelişmenin  önüne geçmek gereklidir.

 Kanopi işlemleri (dallarda budama ve meyve oluşmadan önce yaprak alma 
gibi) botrytis çürüklüğünü azaltır.

 Erken gelişme döneminde külleme ile etkili mücadele edilerek danelerde 
zarar oluşumu engellenmelidir.

 Kuş ve böcekler tarafından danelere verilen zarar azaltılmalıdır.

Dormant dönemde, mumyalaşmış meyveler ve enfekteli dallar toprağa 
gömülmeli veya yakılmalıdır. 

 Çeşitlerin Botrytis’e hassasiyetleri bakımından farklılıklar bulunmaktadır.

 Gelişme döneminde ruhsatlı fungisitler kullanılarak Botrytis ile mücadele 
edilebilir.



 Çürüme ile birlikte ekşi bir koku duyulur. 

 Bu fungus toprakta bitki parçalarında bulunur.

 25-35º C arasında en iyi gelişir. Sporları hava ile bağda 
yayılır ve böcek zararlanmaları, yarılma ve çatlamalar gibi 
zarar görmüş kısımlarda enfeksiyon yapar. Enfeksiyon hasat 
sırasında veya sonrasında da olabilir. 

 Hasat öncesi ruhsatlı fungisit uygulaması mücadelede etkili 
olabilir. Yaralanmaların azaltılması bulaşmayı azaltır. 
Soğutulmuş ortamda saklama yararlıdır. 5 C altında fungus 
gelişemez. Sülfür di oksit gibi fumigantlar ile de koruma 
mümkündür.



Üzümlerde mavi küf çürüklüğü

Penicillium spp.
 Penicillium canescens, P. citrinum, P. cyclopium, P. expansum

 Çürümüş dokularda küf kokusu hissedilir. Yumuşak ve sulu yapıdadırlar.

 Konidileri rüzgar, su ve böcekler ile yayılır.

 Danedeki zararlanmalar Penicillium’a yatkınlığı artırır.

 Buzdolabında yavaş gelişirler.

 P. expansum patulin ürettiği için meyve suyu ve şarap yapımında önemlidir.

 Bütün aşamalarda zararlanmaları en aza indirmek önemlidir. Hasat sonrası 
uygulamaları olarak sülfür di oksit gazı ile fumigasyon, fungisitlere 
daldırılmış ambalajlar ile kaplama ve depolama öncesinde radyasyon 
uygulamaları yapılabilir. Soğukta bırakma fungus gelişimini yavaşlatır ancak 
tamamen durdurmaz.



Üzümlerde Aspergillus çürüklüğü

Aspergillus niger



Üzümlerde Rhizopus çürüklüğü

R. stolonifer, R. oryzae
 Etmen toprakta ve bitki parçalarında bulunur. Sporları hava 

yolu ile yayılır.Enfeksiyon hasat öncesi, hasat sırasında veya 
sonrasında olabilir. Birincil enfeksiyonlar yaralanmalarla 
olur. 

 Üzüm suyu dışarı taştığında R. oryzae olgunlaşmış danelere 
doğrudan giriş yapabilir. Enfeksiyondan sonra yakındaki 
daneler de enfekte olabilir. Ilık ve sıcak ortamlarda çürüme 
çok hızlıdır. Hasat öncesi fungisitler kullanılabilir ama 
Rhizopus cinsine etki eden fungisit azdır. Yaralanmalar 
azaltılmalıdır. Sülfür di oksit uygulaması danelerin dış 
yüzeyindeki sporları öldürebilir. Soğukta muhafaza bu 
fungusların gelişmesini baskı altında tutar fakat daha yüksek 
sıcaklıklarda gelişme yeniden başlar.



Üzümlerde sülfür dioksit zararı

 Sülfür dioksit etkili bir fungistattır.  Üzümler hemen hemen bu 

kimyasala maruz kalıp da zarar görmeyen tek meyvedir. 

 Doz konsantrasyonu iyi ayarlanmalıdır.

 Etkilenmiş daneler renk değişikliği gösterirler.

 Çeşitler sülfür dioksite dayanıklılıkları açısından farklılıklar gösterirler. 

Sülfür dioksit zararını önlemek için düşük yoğunlukta sık uygulama 

yapılmalıdır.



Kivilerde Botrytis çürüklüğü   

 Önemli bir depo hastalığıdır. Arazide de görülür.

 Gri küf (=kurşuni küf) etmeni 0 C de bile yavaş 

gelişebilir ve uzun dönem depolama koşullarında 

sağlıklı bitkilere de yayılabilir.



Çileklerde Phytophthora çürüklüğü

Phytophthora spp.

Phytophthora cactorum



Patateste Alternaria çürüklüğü

Alternaria alternata-Alternaria solani



 A. alternata çok sayıda, koyu renkte iç kısma doğru çökük lezyonlar oluşturur ve 
siyah benek ismini alır. A. solani tarafından oluşturulan lezyonlarda koyu ve içeri 
çöküktür. Bazan hafifçe dışarıya çıkıntılı morumsu siyah sınırları vardır. Lekeler 
küçük ve yuvarlak, yoğun veya düzensiz şekilde olabilir. Enfekteli doku katı, 
derimsi ve altındaki sağlıklı dokudan kesin bir şekilde ayrılmıştır. Etmen toprakta 
ve hastalıklı bitki kalıntılarında yaşar. Sporları rüzgarla yayılır. Yeşil aksam 
enfeksiyonu özellikle birbirini takip eden kuru ve ıslak periyotlardan sonra olur. 
Yaprak enfeksiyonu az olsa bile yumruların özellikle hasad zamanında enfekte 
olma tehlikesi vardır. 



 Hasad ve işleme sırasında yumrular sporlarla bulaşır ve lentiseller gibi 

doğal açıklıklardan veya yaralanmalardan bulaşma olur. Depolardaki 

çürüklükler makine ile hasat edilmiş yumrularda daha çok görülür. 

Uygun olduğunda yağmurlama sulama ile bir fungisit uygulanabilir. 

Zararlanmalar önlenmelidir. Hasat sonrası fungisit uygulaması 

yapılabilir. Bazı patates çeşitleri kısmi dayanıklılık gösterir.



Patateste bakteriyel yumuşak çürüklük

Erwinia spp.

 Erwinia carotovora ssp. atroseptica

 Özellikle ılıman bölgelerde ve tropik bölgelerin yükseki serin kısımlarında görülür.

 Erwinia carotovora ssp. carotovora

 Bütün iklim bölgelerinde görülür ve patatesler dışında bir çok bitkide hastalık 

oluşturur.

 Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi

 Geniş bir konukçu dizisi vardır ve genel olarak tropik bölgelerin düşük rakımlı 

yerlerinde ve Avustralya’nın bazı kısımları gibi diğer ılık, sıcak yerlerde görülür.



 Bakteri toprakta, sulama suyunda, bitki kalıntılarında ve hasat sırasında 

tarlada kalmış yumrularda olabilir ama en yaygın enfeksiyon kaynağı 

tohumluk yumrulardır.



Patateslerde siyah nokta hastalığı

Colletotrichum coccodes



 Nemli mevsimlerde daha yaygındır.

 Küçük siyah noktacıklar (etmenin sklerotileri) yumrunun her tarafnda 

görülebilir.

 Organizma yumrularla taşınır.

 Hasat zamanı geciktikçe bu hastalığın görülme oranı artar.

 Domates ve biber de hassas konukçulardır. Etmen yabancı otlarda da 

bulunabilir.



Colletotrichum coccodes



Patateste gümüşi leke

Helminthosporium solani



Patates yumrularında Rhizoctonia   

lekeleri

Rhizoctonia solani



Rhizoctonia solani



Patateslerde kahverengi çürüklük

Pseudomonas solanacearum (Ralstonia          

solanacearum)



Patateste uyuz hastalığı

Streptomyces scabies



 Belirtiler hasat sırasında görülür ve depoda ilerlemez.

 Derin uyuz lezyonları yumruları ikincil çürüme 
organizmalarına karşı yatkın hale getirir.

 Bitki kalıntıları hasattan sonra yok edilmelidir.

 Yumru oluşumu sırasındaki kuru toprak koşulları hastalık 
gelişimini artırır.

 En pratik mücadele yöntemi yumru oluşumundan itibaren 
bir haç hafta yeterli sulama yapmaktır. Islak topraklar 
etmenin enfeksiyonunu engeller.

 Patates aynı toprakta devamlı şekilde yetiştirilmemelidir.

 Yeşil gübrenin pullukla karıştırılması kültürel bir önlemdir.

 Patates çeşitleri hassasiyet bakımından farklılık gösterebilir.



Patates tozlu uyuzu

Spongospora subterranea



 Daha çok nemli ve serin ortamlarda görülür

 Yumruda şekil bozukluğu oluşturduğu gibi fungus virüs de taşıyabilir.

 Hastalığın ciddi olduğu durumlarda doku bozulması ve püstüllere ek 
olarak kanserler de oluşabilir.

 Ekim nöbeti başarılı değildir.

 Drenajın geliştirilmesi faydalı olabilir.

 Enfekteli yumrulara ruhsatlı fungisit uygulanabilir ve temiz topraklara 
ekilmelidir.

 Patatesler yumru oluşumunu takiben 3-4 hafta özellikle hassas olduğu için 
bu zaman sırasında sulamayı durudurmak avantajlıdır.

 Hassas ve dayanıklı çeşitler bulunmaktadır



Patateslerde geç yanıklık

Phytophthora infestans



Patateslerde halkalı çürüklük

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus



 Bakteri bitki kalıntılarında bulunur.

 En önemli enfeksiyon kaynağı bulaşmış veya enfekte olmuş 
yumrulardır

 Eğer yumrular tohumluk amacı ile parçalara bölünürse daha fazla 
bulaşma görülür.

 Gelişmekte olan bitkiler sistemik enfeksiyon gösterebilir.

 Emici böcekler bakterileri, sağlıklı bitkilere bulaştırabilirler.



 Temizliğe dikkat edilmelidir.

 Bitki kalıntıları derin sürülmelidir.

 Meristem ucu kültürleri faydalı olabilir.



Yeşillenme

 Yeşillenme ışığa maruz kalma sonucunda oluşur.

 Tarlada patatesler toprak yüzeyinde iken olduğu gibi hasattan sonra da 
olabilir.

 Yeşil pigment klorofildir. Klorofil toprak üstündeki bitki kısmlarında 
normal olarak bulunur. Toksik değildir ve tadı yoktur. Ama diğer 
bileşiklerin oluşumu (solanin gibi) ile acımsı bir tat alır ve çok fazla 
tüketildiğinde zehirli olabilir.

 Yeşillenmeye hassasiyet olgunluk ve çeşitle ilişkilidir.



 Olgun olmayan yumrular özellikle hassastır ve açık renkli çeşitler 

genellikle russet ve kırmızı çeşitlere göre daha hassastır.

 Sıcaklık önmeli etkide bulunur.

 Işığın dalga boyu ve süresi de etkilidir.



 Yumruları derin ekmek önemlidir.

 Bazı çeşitler yumrularını yüzeye yakın oluştururlar ve R. solani

tarafından oluşturulan hastalık da bu etkiyi artırır.

 Hasattan sonra ışığa maruz kalma en aza indirgenmelidir ve uygun 

olduğu zaman patatesler karanlıkta tutulmalıdır,



Patateslerde çimlenme



Patates kanseri veya patateste siğil hastalığı

Synchytrium endobioticum



Havuç



Havuçlarda bakteriyel yumuşak çürüklük

Erwinia carotovora ssp. carotovora

Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi 

Pseudomonas marginalis pv. marginalis

Pseudomonas marginalis pv. pastinacae



 Pseudomonas marginalis 0 C de bile çürüme yapabilir, buzdolabında 

gelişebilir.

 Erwinia spp. yaklaşık 5 C altında önemsizdir. Normal sıcaklıklarda 

önemli zararlara yol açabilirler. Optimum gelişme sıcaklıkları 30C 

civarıdır.

 Tarlada enfeksiyon yaygınsa drenaj çalışmaları gerekir. 

 Bakteriler kuraklığa hassastır. Normal scaklıkta havuçların kurutulması 

faydalıdır.



Havuçlarda siyah çürüklük

Alternaria dauci, Alternaria radicina



 En yaygın etmen Alternaria radicina’ dır. A. dauci genelde yapraklarda zarar yapar 

ama depolama sırasında havuç köklerinde de hastalık oluşturabilir. 

 Alternaria spp. tohumla taşınırlar.

 A. radicina , A. dauci’ye benzer şekilde toprak üstü aksamda ciddi hastalık 

oluşturabilir ama genellikle A. radicina yaprak saplarının alt kısmı toprağa yakın 

kısımda daha çok hastalık oluşturur. Ek olarak topraktan kökün herhangi bir 

kısmını doğrudan enfekte edebilir. Yaralanmamış köklerin enfeksiyonu da 

görülebilir.



 Hasad edilen havuçlar hiç belirti göstermedikleri halde depoda O C ye yakın 

sıcaklıklarda bile çürüyebilir. Ama genellikle depoda kökten köke yayılma 

görülmez. 

 Tohumlar hastalıksız olmalıdır ya da ilaçlanmalıdır.

 Bitki kalıntıları toprak yüzeyinde bırakılmamalı, kaldırılmalı veya sürülmelidir.

 Ekim nöbeti faydalı olabilir.

 Fungisit uygulaması hasat sonrası çürüklüğü azaltabilir.



Havuçta çökme

 Nedenleri Ca eksikliği, mineral besin maddeleri ilişkileri, böcek zararı, bakteriler 
tarafından enfeksiyon olabilir. Islak mevsimlerde ve drenajı zayıf topraklarda daha 
yaygındır. Pythium türlerinin özellikle de P. sulcatum ve P. violae ‘ nin enfeksiyonu 
sonucunda oluşabilir. 

 Havuçlar geniş yataklardan ziyade dar yataklarda üretilmelidir.Havalanmadaki 
artış önmeli olabilir. 

 Toprak sterilizasyonu, Tohumların fungisitle muamelesi, toprağın drenajı ve yeşil 
aksama püskürtme yararlı olabilir.

 Alkali topraklarda daha az görülür.

 Ekim nöbeti ve dayanıklı çeşitlerin ıslahı önemlidir.



Havuçta Chalaropsis ve Thielaviopsis    

çürüklüğü

Chalaropsis thielavioides

(eşanlamlısı: Chalara thielavioides)

Thielaviopsis basicola

(eşanlamlısı: Chalara elegans)



Havuçlarda gri küf çürüklüğü

Botrytis cinerea (eşeyli dönemi: Botryotinia 

fuckeliana)



Havuçlarda sulu yumuşak çürüklük

Sclerotinia minor

Sclerotinia sclerotiorum



Sclerotium çürüklüğü

Corticium rolfsii (Sklerotili dönemi:  

Sclerotium rolfsii)



Havuçlarda Rhizopus çürüklüğü

Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer



Havuçta mor çürüklük

Helicobasidium purpureum



Havuçta krater çürüklüğü

Athelia arachnoidea

Sklreotili dönemi: Rhizoctonia carotae



Havuçta ekşi çürüklük

Geotrichum candidum



Soğan ve sarımsakta bakteriyel çürüklük

Erwinia spp.

Lactobacillus spp.

Pseudomonas spp.

Erwinia carotovora ssp. carotovora

Erwinia chrysanthemi

Erwinia herbicola

Erwinia rhapontici

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas cepacia

Pseudomonas gladioli pv. alliicola



Erwinia carotovora pv. carotovora



Soğan ve sarımsakta siyah çürüklük

Aspergillus niger



Soğan ve sarımsakta beyaz çürüklük

Sclerotium cepivorum



Sclerotium cepivorum



Soğan ve sarımsaklarda mavi çürüklük

Penicillium spp.

Penicillium corymbiferum, Penicillium hirsutum

-genellikle   sarımsaklarda hastalık 

oluşturur

Penicillium cyclopium- Soğanlarda sulu  

yumuşak çürüklük



Soğan ve sarımsaklarda gri küf çürüklüğü

Botrytis spp.

Botryotinia spp.

Botrytis allii-soğanlarda boyun çürüklüğü

Botrytis byssoidea-soğanlarda miselyal      

boyun çürüklüğü

Botrytis squamosa- soğanlarda küçük 

sklerotili boyun çürüklüğü

Botrytis porri- sarımsakta kuru çürüklük



Soğanda kahverengi lekeler

Botrytis cinerea



Soğan antraknozu

Colletotrichum circinans



Soğan ve sarımsaklarda Fusarium    

çürüklüğü

Fusarium oxysporum f. sp. cepae



Soğan ve sarımsak mildiyösü

Peronospora destructor



Soğan ve sarımsaklarda mor yanıklık

Alternaria porri



Mikotoksinler:

Aflatoksinler

Ochratoksin A

Deoxynivalenol

Fumonisinler (FB1 ve FB2)

Zearalenone (ZON) ile türevleri
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