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BAHÇE BİTKİLERİ GENEL HASTALIKLARI :
KONU 1: DOMATES HASTALIKLARI
ERKEN YANIKLIK ETMENİ (Alternaria solani)
Domates tarımı yapılan her yerde bulunur. Hastalık domateslerin yanı sıra patlıcan, domates ve
Solanum sp.’yide etkilemektedir.
Belirtileri: Bitkinin tüm toprak üstü kısımları enfeksiyondan zarar görmektedir.Genç fideler
de kök boğazı çürüklüğü meydana getirir ve bu fidelerde bir süre sonra devrilme ve ölüm
gözlenir.Hastalık hava yolu ile bulaşırsa esas zararını bitki yapraklarında meydana getirir.
Yapraklardaki lekeler konsantrik halkalar şeklinde olur. Lekeler 1-1.5 cm çapındadır. Lekeler
başlangıçta sarımsı alanlar şeklindedir daha sonra bunların rengi kahverengiye döner. Şiddetli
enfeksiyonlarda bitki bir süre sonra yapraklarını döker ve tümüyle kurur. Hastalık ayrıca meyve
sapında ve meyvede lekelenmelere neden olur. Ayrıca çiçek sapında çürüme yapar.
Yapraklardaki lekelerin üzerinde hastalık etmeninin konidileri meydana gelir ve rüzgarla
kolaylıkla çevreye yayılır.
Hastalık etmeni tohumla taşınır. Birkaç yıl tohum ve hastalıklı bitki artıklarında canlılığını
korur.Tohumla uzak mesafelere taşınabilir. Ayrıca hastalıklı tohumlardan gelişen fidelerle
hastalık çevreye yayılır.
Mücadelesi: Temiz tohum ve temiz fide kullanılmalıdır.
Hastalık görülen yerlerde patlıcan ve patatesle rotasyona girilmemelidir.
Hasattan hemen sonra bitki artıkları ortadan kaldırılmalıdır.
Fidelik toprağı dezenfekte edilmelidir.
Kimyasal mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.
SEPTORİA YAPRAK LEKESİ (Septoria lycopersici)
Domatesden başka patates, patlıcan, petunya Datura türlerinide enfekte etmektedir.
Belirtileri: Esas olarak yapraklarda meydana gelmekle beraber gövdede yaprak ve çiçek
sapında da görülmektedir. Yapraklarda küçük sarımsı alanlar şeklinde başlar daha sonra gri
veya kahverengiye döner. Lekelerin büyüklüğü hassas çeşitlerde 2.5 cm çapa kadar ulaşır ve
yuvarlak şekildedirler. Lekeler üzerinde inokulasyondan 10 gün sonra siyah renkte piknidler
gelişir. Piknidiosporları rüzgarla çevreye yayılarak hastalığı başlatır. Hastalık yaşlı
yapraklardan genç yapraklara doğru gelişen yaprak dökümüne neden olmaktadır.
Hastalığın eşeyli dönemi yoktur. Hastalık etmeni tohumda, tarladaki hastalıklı bitki
artıklarında, enfekteli çok yıllık yabancı otlarda canlılığını südürür. Kışı piknid şeklinde geçirir.
Penetrasyon esas olarak stomalardan olmaktadır. Hastalık gelişimde nisbi nem, sıcaklık ve ışık
etkili olmaktadır. Enfeksiyonun gerçekleşmesi için nisbi nemin 48 saat süreyle % 100
düzeyinde olması gerekmektedir.
Mücadelesi: Temiz tohum kullanılmalıdır. Hastalığın görülmediği bölgelerde tohum üretimi
yapılmalıdır.
Hastalık bazı yabancı otlarda da kışladığı için tarlada iyi bir yabancı ot mücadelesi
yapılmalıdır.
Hastalıklı domates artıkları yok edilmelidir.
Kimyasal mücadelesinde Mancozeb ve Chlorotholonil ile 7-10 günlük aralıklarla ilaçlama
yapılmalıdır.

DOMATESTE KÜLLEME (Leveillula taurica=Oidiopsis taurica= Oidiopsis sicula
Erysiphe taurica= Oidium lycopersicum)
Domateste küllemeye neden olan iki etmen bulunmaktadır.1.Leveillula taurica’dır. Bunun
eşeysiz dönemi=Oidiopsis taurica= Oidiopsis sicula olarak isimlendirilmektedir.2. etmen
eşeyli dönemine göre Erysiphe taurica eşeysiz dönemine göre ise Oidium lycopersicum olarak
adlandırılmaktadır.
Leveillula taurica (Odiopsis taurica) yapraklarda düzensiz parlak sarı lekelere neden
olmaktadır ve şiddetli enfeksiyonlarda lekelerin rengi koyulaşıp yapraklar ölmekte nadiren de
dökülmektedir. Yapraklardaki ölü doku şeklindeki beneklerin etrafında bazen sarı hale
bulunabilmektedir ve bu lekeler yamalar şeklinde görülmektedir. Gövde ve meyvelerde
lezyonlara neden olmamaktadır. Enfekteli yaşlı yaprakların alt yüzeyinde hastalık etmeninin
konidilerini içeren açık gri miselyum gelişmesi gerçekleşmektedir. Bu fungus yabancı otları,
biber ve diğer solanacaceae familyası bitkilerini enfekte etmektedir. Sporlar rüzgar, hava
haraketi ve işciler ile taşınmaktadır. Yüksek nem hastalık gelişimi için uygundur.
Diğer külleme etmeni olan Erysiphe taurica (Oidium lycopersicum) yaprakların üst kısmında
ve gövde de hastalık etmeninin konidi ve misellerini içeren beyaz benekler şeklinde gelişmelere
neden olmaktadır.Bu fungus sarı leke şeklinde gelişmeye neden olmamaktadır.Bu beyaz
benekler zamanla ve enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak genişleyerek tüm yaprak yüzeyini
kaplayabilmektedir.
Mücadelesi: Genel olarak bitkiler iyi koşullarda yetiştirilmelidir. Hastalık etmenine karşı yurt
dışında biyolojik mücadelede tavsiye ediliyor, bunlardan AQ10 biofungicide bir fungal
hyperparazit (Ampelomyces quisqualis)' dir.
İlaçlı mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.
YAPRAK KÜFÜ (Fulvia fulva, Syn: Cladosporium fulvum)
Hastalık özellikle plastik örtü kullanılan seralarda ilkbahar ve yaz döneminin en önemli
hastalığıdır. Tarla domateslerinde nadiren görülür.
Belirtisi: Simptomlar özellikle yapraklar üzerinde meydana gelir. Belirtiler alt yapraklardan
başlayarak üst yapraklara doğru ilerler. Yaprak üzerindeki lekeler soluk yeşilimsi veya sarımsı
alanlar şeklinde olur. Yaprakların alt yüzeyinde bu lekelere karşılık gelen yerlerde hastalık
etmeninin sporulasyonundan dolayı grimsi mor kadifemsi bir görünüm meydana gelir. Hastalık
nedeniyle yapraklarda kuruma ve dökülme olur. Simptomlar nadiren çiçek ve meyvede oluşur.
Çiçekler meyve bağlamadan ölür. Gerek yeşil gerekse olgun domateslerde uç çürüklüğü
meydana gelir. Çürüklüğün kenarı düzensiz olup meyvenin yaklaşık 1/3 ünü kaplar.Meyvenin
geri kalan kısımları ise normal renktedir.
Hastalık yaprakların alt yüzeyinde meydana gelen konidiler ile çevreye yayılır.Konidiler
kahverengimsi ve bölmeli olup 57-125 µm boyunda ve 2,3-7 µm enindedir.Hastalığın eşeyli
dönemi mevcut değildir. Konukçu dokusunda scleroti veya konidi halinde kışlar.
Mücadelesi: Sera ve bahçelerdeki hastalıklı bitki artıkları toplanarak yok edilmelidir.
Mümkün oldukça sera boş iken sera toprağı buharla sterilize edilmelidir.
Seralarda nisbi nemin % 85’in üzerine çıkmamasına dikkat edilmelidir.
Sera içinde iyi bir hava sirkulasyonu sağlanmalıdır.
Seralarda üsten sulama yapılarak, yaprak üstlerinin ıslanmamasına dikkat edilmelidir.
Seralarda sıra araları uygun mesafede bırakılarak bitkilerin fazla gölgelenmesinden
kaçınılmalıdır.
İlaçlı mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.

GEÇ YANIKLIK (Phytophthora infestans)
Hastalık sadece patateslere özgü olmayıp, patlıcan ve domatesleride hastalandırmaktadır.
Ancak biberi enfekte etmez. Hastalık gövde, yaprak, dal, meyve üzerinde gelişir.
Belirtisi: Yapraklar üzerinde soluk yeşilden kahverengiye kadar değişen lekelere bazen de
morumsu lekelere neden olur. Yaprak lekelerinin kenarları bazen soluk yeşil veya suda
bırakılmış gibi görünüm alır. Lekeler tüm yaprak ölünceye kadar gelişir. Nemli koşullarda
lekelerin alt yüzeyinde özellikle leke çevresinde beyaz mildiyö sporulasyonu meydana gelir.
Hastalık 2 hafta içinde hızla gelişerek yaprakların kurumasına ve dökülmesine neden olur.
Meyveler üzerinde ise yeşilimsi- kahverengi yağımsı görünüşte lekeler meydana gelir ve lekeler
tüm meyveyi sarar. Nemli koşullarda meyve üzerinde de beyaz fungus gelişimi gözlenir. Daha
sonra sekonder mikroorganizmalar doku içine girerek yumuşak çürüklüğe neden olurlar.
Enfekteli patates yumruları ve enfekteli domates fideleri önemli hastalık kaynağıdır. Nadir
olarak görülmekle beraber fungus tohumda ve ölü bitki artıklarında kışlama özelliğine sahiptir.
Mücadelesi: Hastalıkla mücadelede özellikle domates ve patates ekim alanları birbirlerinden
uzakta tesis edilmelidir. İlaçlı mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına uygun olarak
yapılmalıdır.
MANTARIMSI KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Pyrenochaeta lycopersici)
Büyük ölçüde sera domateslerinde görülür. Konukçuları patates, domates, biber ve
kabakgillerdir. Toprak kökenli bir hastalık etmenidir. Fungus klamidosprlar ile canlılığını
sürdürür. Bazı yabancı otlar ve kültür bitkilerinin kök sisteminde kolonize olur ve toprakta uzun
süre kalabilir. Çürüklük hastalığı özellikle serin koşullar altında yapılan erken dikimlerde
ortaya çıkarak problem olabilir. Hastalık gelişimi için genellikle 15 ile 20°C sıcaklık optimum
olmakla beraber Akdeniz izolatları için optimum sıcaklık isteği 26- 30 °C dır. Enfekteli
topraklar ve bulaşık aletlerin kullanımı ile yayılır. Hastalık gelişimi için serin topraklar
uygundur.
Belirtileri: Enfekteli bitkilerde solgunluk , zayıf gelişme ve sonuçta ölüm gözlenir.Çürüklük
ile etkilenen bitkilerin kökleri düzensiz, siyah renkte ve şişkindir. Kökler bölgesel olarak
mantarımsıdır. Kök korteksinin uzunlamasına çatlamasıyla bantlar halinde dizilen yoğun
kahverenkli lekeler daha büyük kökler üzerinde oluşmaktadır. Küçük besleyici kökler tamamen
çürümüş olabilir. Olgun bitkilerdeki dallar uçtan itibaren geriye doğru ölebilir.
Mücadelesi:
1- Bitki köklerinde yara ve çatlak oluşumundan kaçınılmalı, gübrelemeye önem verilmeli, Fazla
nemden kaçınılmalıdır.
2- İlkbaharda toprak sıcaklığı yüksek olduğu zamana kadar dikim zamanını kaydırın.
3- Toprak solarizasyonu büyük ölçüde etkilidir.
4. Dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.
5. Dikim öncesi toprak ilaçlaması olarak Metam sodyum tavsiye ediliyor

KONU 2:
DOMATESTE
FUSARİUM
HASTALIKLARI

SOLGUNLUĞU
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ÇÜRÜKLÜĞÜ

•
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol)=Domateste Fusarium Solgunluğu
•
F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici = Domateste kök ve kök boğazı çürüklüğü
•
Fusarium oxysporum toprak kökenli funguslar arasında başta gelen bitki kök hastalığı
patojenlerine sahiptir.
•
Bu fungal cins 120 -150 kadar konukçuya özel bitki patojenik formları olan kozmopolit
ve oldukça karmaşık bir türdür. Formae speciales’in büyük bir kısmı sadece bir konukçu türünü
infekte etme özelliğindedir. Domateste solgunluk yapan ve kök ve kök boğazı çürüklüğüne
neden olan sırasıyla, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) ve F. oxysporum f. sp. radicislycopersici (Forl) gibi morfolojik olarak ayrılmış patojenik iki spesiyal form belirlenmiştir.
Morfolojik özellikler bakımından birbirinden ayırt edilmesi kolay olmayan bu patojenlerden,
Fol sadece solanaceous türlerini hastalandırırken,
•
Forl Solanaceae, Leguminosae, Cucurbitaceae ve Chenopodiaceae’ya dahil 37 bitki tür
ve çeşidini hastalandırabilmektedir.
Bunun için, domates kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı ile mücadelede ürün bitkilerinin
dışında yabancı otların da dikkate alınması gerekir.
Fusarium Solgunluğu:
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici tarafından neden olunan Fusarium solgunluğu ilk kez
dünyada 1895 yılında İngiltere’ de tespit edilmiştir. Ana konukçu domatestir. Patlıcanı da
enfekte etmektedir.
Fungus miselleri veya sporları ile kökün epidermal dokularında ksilem boyunca kolonize
olmakta ve ürettiği toksik kimyasallar ve sporlar ile bitkinin iletim dokusunu tıkayarak onu
öldürmektedir .
Fusarium solgunluğu özellikle asitli ve kumlu topraklarda yaygın olarak görülen sıcak iklim
hastalığıdır. Bu etmenin bulaşık olduğu alanlarda amonyum azotu uygulamalarının hastalık
şiddetini artırdığı, nitrat azotu uygulamalarının ise hastalık şiddetini azalttığı rapor edilmiştir
Fungusun gelişmesi için optimum toprak ve hava sıcaklığı 28 0C’ dir. Bitkiler özellikle azot,
fosfor ve kalsiyum gibi besin maddesi noksanlıkları durumlarında ve az ışıklı kısa günlerde
hastalığa daha duyarlı hale gelirler. Fungus dayanıklı klamidosporları sayesinde toprakta ve
bitki artıkları üzerinde uzun yıllar yaşar. 5-7yıllık ekim nöbetlerinde bile patojen elemine
edilemez sadece populasyonu büyük ölçüde azaltılır.
Bitkilerin üst aksamındaki belirtileri alt yaprakların sararması ve aşağı doğru sarkması ile
başlar, bunu yaprakların kuruması ve bitkinin tümüyle ölümü izler. Bu solgunluk simptomları
çok tipik olup yaprak sapının ve gövdenin bir tarafında görülür.
İletim demetindeki kahverengi renk değişimi bu hastalık teşhisi için belirleyicidir. Hastalıklı
bitkinin vasküler dokusunda koyu kahverengi lekelenme görülür.Bu renk değişikliği gövdenin
üst kısımlarına kadar ilerler. Meyve enfeksiyonu nadiren görülür
Fusarium solgunluğu etmeni F. oxysporum f. sp. lycopersici dünyada en az 32 ülkede rapor
edilmiştir. Domateste infeksiyona neden olan Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, domatese
özelleşmiş bir formdur.
Enfekteli bitkilerin nekroze olmuş iletim demetlerinden kolaylıkla izole edilebilir. Makro,
mikro konidi ve klamidospor olmak üzere 3 tip spor meydana getirir. Fusarium solgunluğunda
ilk belirtiler genellikle bitkinin tek tarafındaki yaşlı en alttaki yapraklarda sararma şekliidedir.
Sararma zamanla tüm bitkide görülür.

Biyolojisi: Patojen tohum ve toprak kökenlidir. Enfekteli bitkiden gelişen tohumun % 3 patojen
ile bulaşıktır. Hastalığın uzak mesafelere taşınmasında tohum önemlidir.Domatesin olmadığı
durumlarda yabancı ot köklerinde fakültatif saprofit olarak yaşamını sürdür. Fungus toprakta
uzun süre klamidospor halinde canlılığını sürdürür. Domates yetiştirme döneminde toprak daha
önce bu hastalıkla bulaşık ise burada kalan inokulumdaki sporlar çimlenerek kökleri tüy
hücrelerinden veya epidermisten penetre eder. Ayrıca köklerdeki yaralarda etmeninin
kolaylıkla bitki içine girmesini sağlar. Etmen iletim demetlerine ulaştıktan sonra sistemik
olarak ilerler. Hassas domates çeşitlerinde fungus ksilem aracılığı ile köklerden gövdeye doğru
ve gövde boyunca gelişir. Hastalığın gelişimde çevresel faktörlerden sıcaklık, nem ve toprak
pH sı önemlidir. Asidik toprak koşullarında belirtilerin şiddeti artar. Yüksek düzeyde N’la
gübreleme hastalık şiddetini artırır.
Mücadelesi: Bulaşık fide toprağının değiştirilmesi.
Tohumlar çok sık ekilmemelidir.
Fazla sulamadan kaçınılmalıdır.
Gereksiz N lu gübre verilmemelidir.
Erken ekimden kaçınılmalıdır.
Fidelikler bol güneş alan yerlere kurulmalıdır.
Bulaşık alanlardan fide alınmamalıdır.
İlaçlı mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.
Domateste Kök Ve Kök Boğazı Çürüklüğü ( F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (Forl)
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici dünyada ilk kez 1975 yılında Ohio, Japonya,
Kanada, Florida, Kalifornia ve Ontario’da kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı etmeni olarak
rapor edilmiştir.
Bu hastalık etmeni yalnızca domateste patojen olmayıp, ayrıca biber, patlıcan, soya, yeşil
fasulye, bezelye ve yerfıstığı gibi bitkilerde de patojen olduğu bilinmektedir.Etmen soğuk
seralarda, erkenci yetiştiricilikte ve topraksız kültürde kullanılan çeşitli substratların içerisinde
veya bitki artıkları üzerinde klamidospor formunda varlığını sürdürmektedir.
Ayrıca fungusun mikrokonidilerinin bulaşık seralarda havada yaygın olarak mevcut olduğu
bildirilmiştir
•
Fusarium kök ve kök boğazı çürüklüğünün özellikle sıcaklığın 18- 20 0C olduğu düşük
toprak pH’sı, amonyum azotu uygulanan ve aşırı su birikintisi olan alanlarda görülen bir
hastalık olduğu belirtilmiştir. Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (FCRR)
seralardaki fidelere ve tarladaki olgun domateslere saldırır.
•
Fidelerdeki İlk belirtileri bodurlaşma, sararmadır.
•
Kök boğazını çevreleyen kahverengi lezyonlara neden olur. Belirtiler ilerlediğinde kök
çürüklüğü, solgunluk ve bitki ölümü görülür.
•
Olgun bitkilerde kök ve kök boğazında çürüme ve kahverengileşmeye neden olur.
•
Tarladaki enfekteli bitkiler bodurlaşır. Alt yapraklar sararır ve solar.
•
Domatesteki ilk simptomlar yaşlı yapraklarda görülmekte ve genç yapraklara doğru
yavaşça ilerlemektedir.
•
Bu etmen bitkilerin kök boğazı civarındaki dokularda bozulmalarla birlikte iletim
demetlerinde kahverengi lezyonlara neden olur.
•
Hastalıklı bitkilerin kök boğazı ve köklerinden kesit alındığında korteks ve ksilemde
yoğun kahverengileşme dikkati çeker.
•
Fusarium solgunluğundan farklı olarak gövdenin ksilem dokusunda kahverengileşme
toprak seviyesinin 20-30 cm yukarısına kadar devam eder. Daha fazla ilerlemez.
•
Toprak yüzeyine yakın yerlerde aşırı düzeyde beyaz-pembe renkte sporulasyon görülür
•
Domatesteki ilk simptomlar yaşlı yapraklarda görülmekte ve genç yapraklara doğru
yavaşça ilerlemektedir.

•
Bu etmen bitkilerin kök boğazı civarındaki dokularda bozulmalarla birlikte iletim
demetlerinde kahverengi lezyonlara neden olur.
•
Hastalıklı bitkilerin kök boğazı ve köklerinden kesit alındığında korteks ve ksilemde
yoğun kahverengileşme dikkati çeker.
•
Fusarium solgunluğundan farklı olarak gövdenin ksilem dokusunda kahverengileşme
toprak seviyesinin 20-30 cm yukarısına kadar devam eder. Daha fazla ilerlemez.
•
Toprak yüzeyine yakın yerlerde aşırı düzeyde beyaz-pembe renkte sporulasyon görülür
VERTİCİLLİUM SOLGUNLUĞU (Verticillium albo-atrum. Verticillium dahliae)
Belirtileri:Hastalık belirtileri Fusarium solgunluğuna benzer. Bitkiler sıcak bir dönem
başlayıncaya kadar ve enfeksiyon iyice ilerleyinceye kadar dıştan gözlenebilecek simptom
vermez. Erken dönemde enfekte olan hassas bitkilerin boyları kısalır, yaşlı yapraklarda yaprak
kenarlarından sararma ve ölüm başlar. Bu belirti yaprakların içlerine doğru ilerler. Sürgün
uçlarında kuruma gözlenir. Bazen bodurlaşan bitkiler bir gün içerisinde solar ve kurur. Enfekteli
bitkilerin iletim demetleri nekroze olur. Ancak bu durum Fusarium ‘daki kadar ilerlemez.
Verticillium albo-atrum ; Koyu dormant miselyum vardır. Ancak microscleroti içermez.
Verticillium dahliae; Koyu miselyum ve microscleroti içerir.
Biyolojisi: Verticillium topraktaki enfekteli bitki artıklarında koyu miselyum veya
microscleroti olarak yaşar. Toprakta uzun yıllar canlılığını sürdürebilmektedir. Toprak
hazırlığı, ekim ve hasat sırasında çevreye yayılır. Ayrıca fungus rüzgar, su ve bulaşık veya
enfekteli yumru ve tohumla da taşınabilir.
Mücadelesi: İnokumun topaktan azaltılması için mısır ve buğday gibi bitkiler ile 3-4 yıllık
ekim nöbeti uygulanmalıdır.Tüm bitkiler hasat edildikten sonra domates bitkisinin kök ve
gövdesi topraktan çıkarılıp ekim alanından uzaklaştırılmalıdır.
DOMATESLERDE GÖRÜLEN BAKTERİ HASTALIKLARI
BAKTERİYEL KANSER ( Clavibacter michiganensis sub.sp. michiganensis)
Domates Bakteriyel Kanseri tüm dünyada görülen önemli bir hastalıktır. Yer yer ortaya çıkan
bu hastalık çok tahripkardır. Tüm yetiştirme şekillerinde önemli zarara yol açmasına rağmen
bu hastalık bilhassa fidelenen ve fideleri traşlanan veya tarlaya doğrudan tohum ekilen fakat
budanan domateslerde daha şiddetlidir. Hastalık ilk 1909 yılında ABD’nin Michigan eyaletinde
görülmüştür. Ülkemizde ise 1950 yılında saptanmıştır. Domates üretimi yapılan bütün
bölgelerimizde görülmektedir.
Belirtileri: Tipik belirtisi bitkide sistemik bir solgunluktur. Erken belirtileri; alt yaprakların
aşağı doğru bükülmesi, yaprakçıkların kenarlarında nekroz, yaprakçıklarda ekseri tek taraflı
solgunluk ve yaprak kenarlarının yukarı doğru bükülmesidir. Ekseri alt yapraklar önce solar ve
üst yapraklar hastalığın son aşamasına kadar diri kalır. Ancak enfeksiyon uç tomurcuk
budaması ile oluşan bir yaradan başlıyorsa o zaman hastalık bitkinin üst kısmından gelişir ve
aşağıya doğru hızlı bir şekilde yayılarak bitkiyi öldürür. Adventif kök oluşumu görülebilir ve
boğumların olduğu alanlar ekseri belirgin beyaz bir zon içerirler.Gövdelerde dış kısımda açık
renkli çizgiler oluşabilir, ancak gövde kanseri sık görülmez. Fakat gövdenin iç kısmında iletim
demetleri dokusu önce sarı-kahverengi çizgiler halinde görülür, sonra bunlar kırmızıkahverengine döner. Böyle renk değişikliği boğumlarda belirgindir. Sonunda öz kısmı
renksizleşir ve unlu bir hal alırç Bakteriyel Kanser gövde belirtilerini Bakteriyel solgunluk
belirtilerinden ayırmak güçtür. Bakteriyel Kanserde gövdelerde sadece orta derecede bir akıntı
oluşur ve sarı renkli bir akıntı gövdeye hafifçe basınç uygulandığı zaman ortaya çıkar.

Bazı koşullarda etrafı halka şeklinde koyu nekrotik alanla çevrili açık yeşil-krem beyazı,
kabarcık şeklinde yaprak lekeleri oluşabilir. Enfeksiyon yayılırken, yaprakçıklar sararabilir ve
damarlar koyulaşabilir.
Meyvelerde oluşan lekelere kuşgözü lekeleri adı verilir. Bu lekelerin ortası kabarık, kahverengi
merkezli, kenarları opak bir hale ile çevrilidir. Kuşgözü lekeleri ekseri 3-6 mm çaptadır ve
meyveye uyuzumsu bir görünüm verirler.Meyvelerin iç kısmında iletim demetlerinde tohuma
kadar uzanan sarılık görülebilir. Sarı bir renk oluşumu çanak yapraklarda da görülebilir. Meyve
lekeleri her zaman oluşmaz, ancak oluştuklarında hastalığın teşhisinde yardımcıdırlar çünkü
onlar belirgindirler.
Etmenin optimum gelişme sıcaklığı 24-280C, maksimum 370C, minumum 10C dir.
Hastalık Çemberi ve Epidemiyolojisi: Bu hastalığın primer inokulum kaynakları; topraktaki
hastalıklı bitki artıkları, yabancı ot konukçuları (köpek üzümü), bulaşık odun sırıkları, tohum
ve fidelerdir. Sekonder dağılımları ise; su sıçramaları, bulaşık ekipman, işci elleri, fidelerin
traşlanması ve domatesin budanması sırasında olur.
Sırığa alınmış domateslerde kanser belirtileri ilkin gövdenin bağlandığı kısımlarda iplerin açtığı
yaraların olduğu yerlerde görülür. Tohumdan enfeksiyon almış bitkiler hiç belirti
göstermeyebilir, meyve oluşturmayabilir veya ölebilir. Su sıçramasıyla olan sekonder
dağılmalar genellikle sadece yaprak simptomları, kuşgözü lekeleri veya her ikisini birlikte
oluşturur. Diğer taraftan, traşlamalar ile fidelerdeki sekonder dağılmalar sistemik enfeksiyona
ve şaşırtmadan sonra ise ölüme yol açarlar.
Mücadelesi: Temiz tohum ve fide kullanılmalıdır.
Tohumlar seyreltik HCl veya Ca(OCl)2 ile dezenfekte edilebilir veya sıcak su ile muamele
edilebilir. Ülkemizde tohumların çıkarılışı sırasında tohum eti ile birlikte, direk güneş ışına
maruz kalmayacak şekilde 200C de, sık sık havalandırarak 4 gün bekletilme öneilmektedir.
Böylelikle antagonistler tarafından öldürülmektedir.
Makaslar ve budama aletleri bitkiden bitkiye, bu mümkün değilse sıralar arasında dezenfekte
edilmelidir. Fideliklerde kullanılan traşlama aletleri fidelikten fideliğe dezenfekte edilmelidir.
Sırıklar tekrar kullanılacaksa ya buharla sterilize edilmeli ya da NaOCl ile dezenfekte
edilmelidir.
Bakteriyel Kanseri bir yerde mevcut ise, domates bitkileri tarla sürülerek toprak altına
aktarılmalı ve artıkların parçalanması sağlanmalıdır.
Konukçusu olmayan bir bitki ile 2 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
Son zamanlarda bu hastalığa dayanıklı çeşitler elde edilmiştir.

KONU 3:
DOMATESLERDE GÖRÜLEN VİRUS HASTALIKLARI
TOMATO MOSAİC VİRUS, TOBAMOVİRUS (Domates Mozayık Virüsü)
TMV’nin domatese adapte olmuş ırklarının meydana getirdiği hastalıktır. Hastalık etmeni tüm
dünyada çok yaygındır. Özellikle tütün yetiştiriciğinin yapıldığı yerlerde. Hastalık etmeni
ülkemizde 1961 yılında domateslerde çok görüldüğü bildirilmiştir.
Hastalık etmeninin partikülleri bitki dokusu içinde sitoplazmada yer alır. Hastalık belirtileri
bitki türüne, enfeksiyon zamanına, topraktaki besin maddeleri miktarına, su düzeyine, gün
uzunluğu ve sıcaklık ile değişim gösterebilir. Bu değişimde virus ırkının payıda olabilir. En
yaygın ırkları Adi TMV ırkı ve Sarı ırkıdır. Adi TMV ırkı enfeksiyonu sonucunda yaprakta
açık ve koyu yeşil benekler görülür. Bu kısımlarda gelişme yavaş olduğu için yaprak şekli
bozulmaktadır. Zaman içersinde yaprağın yüzeyi buruşup sertleşir ve yaprakların kenarları
aşağı doğru döner. Enfeksiyon erken dönemde olursa bitki gelişemez ve bodur kalır. Bu tip
bitkilerde meyve verimi çok az olur veya hiç meyve vermeyebilir. Enfeksiyon geç dönemde
gerçekleşir ise yaprakta mozayık şeklinde belirtiler ortaya çıkar. Meyvelerde de deformasyonlar
meydana gelir. TMV bitkinin enfeksiyon sırasındaki yaşına göre kök, sürgün ve meyve
üretiminde etkili olmaktadır. Sapta nekrotik çizgi oluşumuna da neden olur ve bu çizgiler
bitkilerde bu kısımlardan kırılmalara yol açar.
TMV’nin Sarı Irkı ise yaprak, gövde ve meyvelerde tipik göze çarpacak kadar bariz sarı
lekelere neden olur. Yine yapraklarda şekil bozuklukları, kıvrılma ve bitkide cüceleşme görülür.
Hasta olan bitkilerde şiddetli ürün kayıplarının yanı sıra transpirasyonda da ani bir düşüş
gözlenir. Meyvelerdeki belirtiler ve kahverengileşme TMV’nin adi ırkı tarafından oluşturulan
şok reaksiyonlar olarak bilinmektedir. Bu tip kahverengileşme olgunlaşmamış meyvelerde
görülmektedir. Kahverengileşme sonucu hücreler dıştan içe kadar çökerek parankimaya kadar
nekrozlaşma yayılır. Kahverengileşme meyvenin sapa bağlandığı yerede şiddetli olarak
görülmektedir. Hastalık etmeninin yayılması toprakta kalan hastalıklı bitki artıkları vasıtasıyla
kolayca gerçekleşmektedir.
Hastalık etmeni ile mücadelede; bitki artıkları topraktan uzaklaştırılmalıdır. Tarlada
çalışırken sigara içilmemelidir. Bıçak kullanılıyorsa hasta bitkiden sonra sağlam bitkileri
kesmek için bu bıçak dezenfekte edilerek kullanılmalıdır. Çeşitli ülkelerde domates bitkilerini
virusten korumak amacıyla zayıf bir ırkı (bu amaç için MB 16 ırkı ılımlı ırk olarak izole
edilmiştir) ile aşılama yapılarak şiddetli ırklara karşı bitki korunmaktadır.
TOMATO SPOTTED WİLT VIRUS, TASPOVIRUS
Hastalığın belirtileri bitkinin yaşına, ortam koşullarına göre değişebilmektedir. Bitkinin toprak
üstündeki belirtileri çift virüslü çizgi hastalığa benzemektedir. Genç bitkilerin büyüme uçlarnda
kahverengi çizgiler görülür. Genç yapraklarda bronz renkte küçük lekeler oluşur ve üst
yapraklar aşağıya doğru kıvrılır. İlerleyen dönemlerde bitkinin uç kısımlarında solma ve yaprak
yüzeyinde bronz rengin hakim olduğu renklenme görülür.
Domates bitkisinin gövde, yaprak sapı gibi kısımlarında kahverengi çizgiler oluşur.
Yapraklardaki şekil bozukluğunun yanı sıra bitkilerde genel bir bodurluk görülebilir. Meyvede
çapları 1 cm’ye varan yeşil-kırmızı renkte iç içe halkalar şeklinde çok sayıda lekeler görülür ve
meyvelerde şekil bozukluğu meydana gelir. Genç bitkilerde ölüm görülebilir. Yaşlı bitkilerdeki
meyve kalitesi düşmektedir. Hastalık etmeni süs bitkilerinde ve özellikle de yabancı otlarda
zarar meydana getirebilmektedir. Etmenin taşınmasında Thrips’ler önemli rol oynar. Yabancı
otların yok edilmesi ve böcek mücadelesi hastalığın yayılmasını engelleme açısından önemlidir.

BİBERLERDE PHYTOPHTHORA YANIKLIĞI (Phytophthora capsici)
Hastalık biberin dışında domates, patlıcan, kabak, balkabağı, kavun, karpuz gibi bitkileri de
enfekte etmektedir.
Belirtisi: Biberin bütün aksamı hastalıktan etkilenir. Erken dönemde enfekte olan fideler ölür.
Bitki genellikle kök boğazından enfekte olur. Bu kısımda koyu yeşil suda haşlanmış gibi
görülen ve giderek kuruyup kahverengine dönüşen lekeler meydana gelir.Gövde lekeleri
gövdenin herhangi bir yerinden başlar. Toprak seviyesinde hastalık en fazla 2.5 ile 5 cm’ye
kadar yükselir. Gövde lekeleri gövdeyi çepeçevre sarar ve lekelerin üst kısımlarının solmasına
neden olur. Yurdumuzda pek fazla yaprak ve meyve enfeksiyonu görülmemektedir.
Yapraklarda düzensiz veya daire şeklinde lekelere neden olur. Zamanla lekenin içi kağıt gibi
kuruyarak açık bir renk almaktadır.Kuruyan ölü bölgeler zamanla çatlar ve yere
dökülür.Lekelerin altındaki kısımda etmenin sporulasyonu meydana gelir. Meyveler üzerinde
de yine lekeler meydana gelir. Enfekteli meyvelerde hızlı bir kuruma ve buruşma ortaya çıkar.
Ancak meyve dökülmez, bitki üzerinde kalır.
Biyolojisi: Fungus tohum yüzeyinde veya içinde canlılığını koruduğu gibi toprakta da
korumaktadır. Soğuk ve sıcak iklimlerde kötü koşullarda canlılığını korumak için oospor
meydana getirir.
Hastalıklı bitkilerde etmenin sporangiofor ve sporangiumları meydana gelir ve sporangiumları
bir su damlacığında çimlenerek çift kamçılı zoosporlarını oluşturur. Bu sporlar ile bitkiyi
enfekte ederler. Yüksek nemin varlığında sporangiumlar uzun süre canlı kalır. Bu dönemde
rüzgarla uzak mesafelere taşınarak hastalığın yayılmasını sağlarlar. Sporangiumlardan gelişen
zoosporlar ise yağmur damlaları, sulama suyu ve akarsularla taşınır.
Mücadelesi: Temiz tohumluk kullanılmalıdır.
Yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
Toprak iyi bir şekilde drene edilmelidir.
Hasat sonrası hastalıklı bitki kalıntıları yok edilmelidir.
Mümkün ise damlama sulama yapılmalıdır.
Eğer var ise dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır
Ekim nöbeti uygulanmalıdır.Hıyar, patlıcan ve domates gibi ürünler ile rotasyondan
kaçınılmalıdır.
Bir haftalık aralıklarla tohum yatakları ilaçlanmalıdır.
İlaçlı mücadelesinde bakırlı preparatlar ve metalaxyl önerilmektedir.

KONU 4:
KABAKGİLLERDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR
MİLDİYÖ (Pseudoperonospora cubensis)
Hastalık yurdumuzda tarla ve örtü altı yetiştiriciliğinde sorundur. Esas olarak hıyar ve karpuzda
görülür.
Belirtileri: Yapraklar üzerinde düzensiz sarımsıdan kahverengine kadar değişen renklerde
lekelere neden olur. Zamanla lekeler köşeli yaprak lekesine dönüşür. Nemli koşullarda
yaprakların alt yüzeyinde morumsu renkte mildiyö gelişir. Bu kısımda hastalık etmeninin
sporangiofor ve sporangium’ ları bulunur. Lekelerin büyüklüğü zamanla artar ve yapraklar
kuruyup ölürler. Meyvelerde deformasyona neden olurlar.
Biyolojisi: Kışı oospor halinde geçirir. Ancak sera koşullarında etmen seradaki bitkiler
üzerinde canlılığını sürdürmektedir. Rüzgarlar ile hastalık başka alanlara taşınabilir. Nemli
koşullar hastalık gelişimi için uygundur.
Mücadelesi: 1) Sıralar arası gerekli mesafe bırakılarak iyi bir havalandırma sağlanmalı ve bitki
yüzeyi nemden korunmalıdır.
2) Çok nemli ve soğuk günlerde seralarda soba yakılmalıdır.
3) İlaçlı mücadelesinde Maneb, Mancozeb ve Chlorothalonil önerilmektedir. İlaçlama sırasında
yaprakların alt yüzeyine mutlaka ilaç temas etmesi gerekir ve ilaca bir yapıştırıcı ilave
edilmelidir.
KÜLLEME (Erysiphe cichoracearum)
Hıyar, kavun, kabak, balkabağında küllemeye neden olur. Güneyde örtü altı yetiştiriciliğinde
önemli bir hastalıktır.
Yapraklar üzerinde diğer küllemelerde olduğu gibi beyaz tozlu lekelere neden olur. İlk olarak
tepedeki yapaklar etkilenir ve solup ölürler. Meyvede belirgin bir belirti oluşturmaz. Hastalık
gelişimi için yüksek sıcaklık uygundur.
Mücadelesi: Kükürtlü preparatlar önerilir. Sistemik fungusitlerden Triadimefon hastalıkla
mücadelede başarılı sonuç vermektedir.
ANTRAKNOZ (Colletotrichum lagenarium Syn:Colletotrichum orbiculare)
Salatalık, kavun, karpuz enfekte etmektedir.Nemli koşullarda ciddi zararlara neden olur.
Belirtisi: Bitkinin tüm toprak üstü kısımlarında belirti oluşturur. Hastalık tohum kökenli olup,
genç fideler üzerinde enfeksiyon yapar. İlk belirtiler kotiledonlarda solma ve aşağıya doğru
sarkma ile birlikte gövde üzerinde lekeler meydana gelir. Yapraklardaki lekeler başlangıçta
küçük sarımsı sulumsu görünüştedir. Zamanla lekeler genişler ve kahverengiye döner. Bir süre
sonra tüm yaprak canlılığını kaybeder.Yaprak sapı ve gövdede merkez kısmı açık renkte
uzunumsu siyah lekelere neden olur ve bu lekelerin ötesindeki dokununda ölmesine neden olur.
Gövde kanseri salatalıkta az görülür.

Hastalık meyve ve meyve sapında da enfeksiyon oluşturur. Meyve üzerinde çökük dairesel
siyah renkte kanser belirtileri neden olur. Karpuzda leke büyüklüğü 6-13mm dir. Nemli
koşullarda lezyonun siyah merkez kısmında somon renginde jelatinimsi spor yığınları meydana
gelir.Karakteristik renkteki kanser hattı diğer hastalıklar ile asla karıştırılamaz. Benzer lekelere
kavun ve salatalık meyvelerinde de neden olur.Genç meyveler, özellikle karpuz meyvesi
kararıp, ölebilir. Kanserli meyvelerde kabuktaki çatlamalardan dolayı sekonder organizmalar
doku içine girer ve çürümeye neden olur.
Biyolojisi: Hastalık etmeni tohum kabuğu üzerinde en az 5 yıl canlı kalır.Kışı tohumda ve
hastalıklı bitki artıkları üzerinde geçirir. Hastalıklı materyal üzerindeki sporlar su, rüzgar,
böcekler vs. ile taşınır. Nemli ve yağışlı hava hastalık gelişimi ve yayılmasını teşvik eder.
Optimum sıcaklık isteği 240C dir..
Mücadelesi: Temiz tohum kullanılmalıdır.
Konukçusu olmayan bitkilerle 3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
Sezon sonunda hastalıklı meyve ve diğer bitki kısımları ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
Dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.
İlaçlı mücadelesinde Maneb, Mancozeb, Chlorothalonil, önerilmektedir.Yeşil aksam
ilaçlamasına enfeksiyondan önce başlanmalı ve 7 gün arayla tekrarlanmalıdır.
KAVUNDA FUSARİUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f. sp. melonis)
Bitki tüm gelişme dönemlerinde hastalıktan etkilenir. Ağır enfekte olmuş topraklarda ve düşük
sıcaklıkta fideler çıkmadan ölür. Bitkilerde cüceleşme, sararma ve solma ve dallarda kuruma
şeklinde karakterize edilir. Hastalık nedeniyle bazen kök boğazında uzun ve derin kahverengi
yaralar meydana gelir. Nemli koşullarda buralarda hastalık etmeninin sarı-pembe tonlarda
sporulasyonu gözlenir. Sistemik olarak enfekte olmuş bitkilerde meyve sap ucundan itibaren
çürümeye başlar. Çürüme özellikle olgunlaşmaya yakın meyvelerde görülür. Bir süre sonra
çürüyen kısımlar üzerinde miseliyal gelişme meydana gelir.
Hastalık makro, mikro ve chlamidospor olmak üzere üç çeşit spor meydana getirir.
Hastalık toprakta uzun yıllar klamidosporlar 4 yıl) canlı kalabilir. Hastalık gelişimi sıcak
toprakta daha fazla olmaktadır. İç Anadolu’da önemli bir hastalıktır. Hastalığın ırkları vardır.
Mücadelesi: Etkili bir mücadelesi yoktur. Ekim nöbeti önerilmektedir. Dayanıklı çeşitler var
ise bunlar kullanılabilir. Fideyi belli bir döneme kadar koruması için tohum ilaçlaması
önerilmektedir.
KARPUZDA FUSARİUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f. sp. niveum)
Bitki tüm gelişme dönemlerinde hastalıktan etkilenir. Fideliklerde çökerten, bitkilerde
cüceleşme, solgunluk ve ölüm ile karakterize edilmektedir. Genç fideler çürüyüp ölür veya
kotiledon yapraklarında solgunlaşma görülür. Fidelerde ise zayıf ve bodur bir gelişme gözlenir.
Daha gelişmiş bitkilerde ise hastalık hızlı bir solgunluk şeklinde ortaya çıkar ve en geç 10 gün
içinde bitkiyi bütünüyle kurutur.
Hastalık nedeniyle iletim demetlerinde nekroz ortaya çıkar. Yağışlı havalarda ölü dallar
üzerinde beyaz, pembe renkte misel gelişmesi gözlenir. Hastalığın ileri aşamasında kökler

bütünüyle kurur ve çürür. Dayanıklı bitkilerde ise hastalık yavaş bir gelişme gösterir ve
bodurluğa neden olur. Hastalık etmeninin Irk 0, Irk 1 ve Irk 2 olmak üzere 3 ırkı mevcuttur.
Hastalık etmeni toprak kökenlidir.Toprakta ve tohumda uzun yıllar canlılığını korur. Karpuz
bitkisinin olmadığı durumlarda toprakta 16 yıl canlı kaldığı tespit edilmiştir. Tohum üzerinde
2 yıl veya daha uzun süre canlılığını sürdürür. Mücadelesi kavun solgunluğunda olduğu gibidir.

KONU 5:
CUCURBİT’LERDE GÖRÜLEN BAKTERİYEL HASTALIKLAR
KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)
Kabakgillerde tüm dünyada görülen bir hastalıktır. Ülkemizde hıyarlarda yaygındır.
Belirtileri: Hıyarda belirtiler yaprak, çiçek ve meyvede gözükmektedir. Yaprak üzerindeki
lekeler değişik boyutlarda ve damarların leke gelişimini sınırlaması nedeniyle köşelidir.
Başlangıçta lekeler suludur. Sulu lekeler daha sonra griye döner ve ölür. Olgunluğa yaklaşan
yapraklar daha yaşlı yapraklara göre daha duyarlıdır. Meyve lekeleri yaprak lekelerinden daha
küçük ve hemen hemen yuvarlaktır. Hastalıklı kısım öldüğünde doku beyazlaşır veya ten
rengine döner ve çatlayabilir. Meyve lekeleri genellikle yüzeyseldir.
Kabakta yaprak lekeleri değişik boyutta, kahverengi ve sarı bir hale ile çevrilidir. Ölü alanlara
bitişik doku, nemli havada, bilhassa yaprak altında sulu görülür.
Karpuzda yaprak lekeleri küçük, siyah renkte genellikle yuvarlak ve sarı bir hale ile çevrili
olarak başlar. Lekeler genişlerken düzensiz şekilli olurlar ve yaprak aralarını kaplayarak büyük
alanları oluştururlar.
Biyolojisi: Bakteri yaygın olarak tohumda kışlar. Hastalıklı bitki artıklarında da kışlayabilir.
Etmen drenaj suyu ile taşınabilir. Yağmurlar sırasında enfeksiyonlu fidelerden, topraktan veya
hastalıklı bitki artıklarından sıçratılabilir.
Islak koşullar özellikle yağmur ve yağmurlama sulama ile teşvik edilir. Optimum sıcaklık isteği
24-280C dir. Aşırı Azot hastalığı artırır.
Mücadelesi: Hastalıksız tohum kullanılmalıdır.
Birkaç tohum ilaçlama yönteminin tohumdaki bakterileri öldürmede kısmen etkili olduğu
bildirilmiştir. Örneğin; sıcak su muamelesi, sıcak hava uygulaması, organik tuzlarda, organik
asitlerde ve antibiotiklerde tohumun tutulması gibi.
Bir iki yıllık ekim nöbeti önerilmektedir.
Yağmurlama sulamadan kaçınılmalıdır.
Fazla Azotlu gübre kullanılmamalıdır.
Dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.
İlaçlı mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.
LAHANA, KARNABAHAR, BROKOLİ HASTALIKLARI
YUMRU KÖK VEYA KÖK URU HASTALIĞI (Plasmodiophora brassicae)
Hastalık tüm dünyada yaygındır. Lahana ile birlikte şalgam ve karnabaharıda enfekte eder.
Bununla birlikte Brokoli, Çin Lahanası, Turp ve Crucifera yabancı otlar konukçuları
arasındadır.
Belirtileri: Bitkinin toprak üstü kısımlarında sararma ve solmaya neden olur. Tipik belirtileri
toprak altı organlarında oluşur ve yan köklerde anormal büyümelere neden olur. Etmen
köklerde, yan köklerde ve kök ucunda zarar yapar ve adeta ur benzeri gelişmelere neden olur.
Bu tür bitkilerde küçük baş gelişmesi gözlenir. Bitkilerde genelde bir solgunluk gözlenir.

Biyolojisi: Etmen bitkinin kökünden, genç kökler üzerindeki tüylerden, sekonder kökler
üzerindeki yaralardan girer.Girişi takiben köklerde büyüme başlar ve fungusun sporları
meydana gelir. Daha sonra köklerin çürümesi ile birlikte bu sporlar tarla suyuna ve toprağa
karışır. Sporlar ayakkabılarla, aletlerle ve toprak suyuyla, bulaşık gübrelerle çevreye yayılır.
Hastalık toprak kökenlidir ve toprakta en az 7 yıl canlı kalır. Hastalık gelişimi için uygun toprak
pH sı 7.2 den az olmalıdır. Serin, ıslak ve asidik karakterdeki topraklar hastalık gelişmesini
kamçılar.
Mücadelesi: Fidelik toprağı temiz yerden alınmalıdır. Fidelik içindeki Crucifer yabancı otlar
ortamdan uzaklaştırılmalıdır.En az 7 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. Metamsodyum,
Dazomet gibi ilaçlar ile ekimden 14 veya 21 gün önce toprak ilaçlaması yapılmalıdır.Etkili bir
kimyasal mücadelesi yoktur.
CRUCİFER’LERDE ALTERNARİA
LAHANADA ALTERNARİA YAPRAK LEKESİ (Alternaria brassicae)
KARNABAHARDA KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK (Alternaria brassicola)
Hastalık özellikle fide yataklarında oldukça zarar yapar ve yeni gelişmekte olan fidelerin
gövdelerinde küçük koyu lekelere neden olur ve bunun sonucunda da çökerten meydana gelir.
Esas zararı lahana, brokoli ve karnabahar başlarında yapar. Bunlar üzerinde lekeler oluşur ve
kahverengileşme meydana gelir. Hastalık lahana ve brokolide her bir çiçeğin kenarından
başlayarak kahverengileşmeye neden olur. Böyle ürünlerin pazar değeri düşer.
Hastalığın yaprak lekeleri küçük noktacıklardan 5-7.5 cm çapa kadar gelişir ve yaşlı
yapraklarda yaygındır. Küçük sarı, zayıf alanlar şeklinde başlar ve daha sonra konsantrik
halkalar şeklinde gelişen kahverengimsi- siyah lekelere dönüşür.
Alt yapraklarda meydana gelen karakteristik halkalı lekeler ile kolaylıkla tanınır. Nemli
koşullarda bu lekelerin üzerlerinde siyah tozlu fungus gelişmesi gözlenir. Depolama esnasında
lekeler büyür.
İki Alternaria türüde zararlıdır. Sadece mikolojik farklılık vardır.
Biyolojisi: Hastalık etmeni esen rüzgarla, su sıçramasıyla, aletle, insanlarla ve hayvanlarla
tarlada taşınır. Fungus kışı hastalıklı bitki artıkları üzerinde ve tohumda geçirir. Nemli koşullar
hastalık gelişimi teşvik eder.
Mücadelesi: 1) Yağmurlama sulama yapılmamalıdır.
2)Uzun süreli ekim nöbeti uygulanmalıdır.
3) Tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
4)Maneb, Chlorotholanil kimyasal mücadelesi için önerilmektedir.
Crucifer’lerde Ödem
Fizyolojik bir rahatsızlıktır. Serin geceleri takip eden ılık ve nemli havaların olduğu koşullarada
gelişir. Bu koşullarda su alımı, su kaybından daha hızlıdır. Yaprak yüzeyinde küçük
kahverengimsi gri siğil benzeri gelişmelere neden olur. Yaprak epidermisi parçalanır ve
zamanla mantarlaşır. Bu gelişmeler böcek vs. gibi nedenlerle zarar görmüş yapraklarda
görülür.

KONU 6:
SOĞAN VE SARMISAK FUNGAL HASTALIKLARI
FUSARİUM DİP ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium oxysporum f.sp. cepae, F. culmorum, F.
proliferatum)
Fusarium dip çürüklüğüne Fusarium’un bir çok türü sebep olmaktadır. Fusarium oxysporum
f.sp. cepae soğanda, F.culmorum ise sarımsak ve pırasa da dip çürüklüğüne neden olur. F.
proliferatum soğan ve sarmısak yumrularını etkilemektedir.
Bitkilerin büyüme sezonlarının her hangi bir döneminde yeşil kısımlarında genel bir sararma,
yaprak uçlarından aşağıya doğru nekroz ve solgunluk olarak hastalık belirtileri görülmektedir.
Soğanlarda etkilenen kökler koyu kahverengi ile koyu pembe arasında bir renk alır. Beyaz bir
fungal gelişme enfekte olan köklerin yumru ile birleşen kaidesinde gözle görülebilir.
Sarımsakların yumru ve gövdelerinde kırmızı-mor renklenme dikkati çeker. Etkilenen tüm
Allium türlerinde kökün kök boğazına bağlandığı bazal kısımda çürüme meydana gelir. Bu
çürüme başlangıçta suda ıslanmış, açık kahverenginden koyu kahverengine kadar değişen
renktedir ve doku serttir. Daha sonra doku yumuşar ve yumru içine doğru ilerler sonuçta bitki
çöker.Nemli koşullarda etkilenen dokular üzerinde hastalık etmeninin tüylü-kabarık beyaz
renkte misel gelişimi gözlenir.
Enfekte olan soğanlar dikey olarak kesildiklerinde dokularında kahverengi bir renk değişimi
açıkça görülebilir.
Pırasalarda etkilenen kökler başlangıçta gri ve ıslak görünüştedir. Daha sonra pembe renkte ve
yumuşaktır ve çürürler.Toprakla temas eden yaprak kınlarının dışında kahverengi-pembe
renklenme göze çarpar.
Fusarium dip çürüklüğü toprak kökenli bir hastalıktır ve etmen klamidosporları ile toprakta
uzun süre canlı kalabilir. Hastalık etmeni köklerden giriş yapar ve bazal kısımda yayılır. Bitki
her yaşta enfekte olabilir ve soğan yumrularında direk penetrasyon yapabilir. Hastalık
etmeninin optimum sıcaklık isteği 25-28 °C dir. Sporları toprakta bol miktarda üretildiğinden
rüzgar, sulama suyu ve toprak böcekleri ile yayılma gösterir.
Mücadelesi:
1. En az 4 yıl ürün rotasyonu,
2. Bitkiler yaralamadan ve böcek zararlarından korunmalı,
3. 0 °C gibi düşük depo sıcaklıklarında bitkiler depolanmalı,
4. Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.
5. Hastalıksız alanlardan bitki transferleri yapılmalı
İlaçlı mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.
SOĞAN MİLDİYÖSÜ (Peronospora destructor)
Hastalık etmeni soğan ve sarmısağın her ikisini de enfekte eder. Hastalık etmeni Botrytis yaprak
yanıklığı kadar yaygın değildir, fakat koşullar uygun olduğunda soğan bitkilerine oldukça

çabuk bir şekilde büyük zararlar verebilir. Özellikle nemli hava koşulları hakim olduğu
zamanlarda, tohumluk ve ticari olarak yetiştirilen soğanların yapraklarında şiddetli zararlara
neden olabilir. Hastalık etmeni sıcak iklim koşullarında nadir olarak ortaya çıkmaktadır.
Fungisit uygulamaları ile hastalığı kontrol altında tutmak oldukça zordur.
Belirtisi: İlk belirtiler yaprakların uç kısmında beyazlaşma ve yapraklarda küçük düzensiz
şekilde klorotik lekelerdir. Hastalığın ilerlemesi ile klorotik alanlar genişler ve birbirleri ile
birleşerek yaklaşık 10-15 cm uzunlukta lezyonlar haline dönüşür.Hastalıklı alanlar daha sonra
kahverengine döner.
Bu lekeler üzerinde etmenin sporangiofor ve sporangiumları meydana gelmektedir. Spor
yığınları başlangıçta şeffaf bir renkte görülmekte ve daha sonra hızla menekşe rengine
dönmektedir. Lekelerin bulunduğu bölgeyi kuşatarak yaprakları buradan başlayarak öldürebilir.
Mildiyö etmeni bitkileri nadir olarak öldürmekte, fakat yumruların gelişmesini önemli ölçüde
azaltmaktadır. Yumruların, özellikle boğaz kısımlarında mantarlaşmaya neden olur ve ürün
kalitesinde düşme görülür.
Biyolojisi: Bütün kışı soğan bitkisinde oospor halinde geçirebildiği gibi depolanmış
enfeksiyonlu yumrularda ve tohumda miselyum olarak bir yıl canlı kalabilir. Etmenin
canlılığını sürdürmesinde tohum önemli faktör olarak görülmemektedir
Hastalık gelişimi için nemli ve serin koşullar uygundur.
Sporlar uzak mesafelere hava yoluyla taşınabilirler. İlk enfeksiyon kaynakları enfekteli soğan,
tohum ve bitki artıklarıdır.
Mücadelesi: Hastalıklı bitki artıkları yok edilmelidir.
Temiz üretim materyali kullanılmalıdır.
En az 3-4 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
Yabancı ot kontrolü yapılmalı
İyi bir drenaj her zaman tercih edilmelidir.
Hastalıklı soğan yumruları dikimden kaçınılmalı.
Maneb, mancozeb ve chlorothalonil yeşil aksam ilaçlamasında önerilmektedir.

PAS ( Puccinia allii)
Pas hastalığı soğan, sarımsak ve diğer soğanlı bitkileri hastalandırmaktadır. Yapraklar üzerinde
küçük, kırmızı ya da portakal renginde oval püstüller gelişmektedir. Üredosporlar bu püstüller
üzerinde bol miktarda üretilmektedir. Daha ileri gelişme döneminde bu renkli lekeler koyulaşır
ve içerisinde de fungal etmenin teliosporlarını bulundurur. Hastalıktan etkilenen yapraklar
sararır, olgunlaşmadan devrilirler. Enfeksiyonun şiddetli olduğu zamanlarda soğanların
büyüklüğünde ve kalitesinde azalma meydana gelebilir. Sarımsakta etmen bitkide ciddi
anlamda cüceleşme ve yumrularda küçülmeye neden olmaktadır.
Bütün kışı üredospor ve teliospor olarak geçirir. Hastalık bir çok ülkede üredospor halinde kışı
geçirir. Üredospor pasın hayatta kalmasında önemlidir ve esen rüzgarlarla uzun mesafelere
taşınabilir .Bu hastalık yüksek nemin olduğu ve yağışın az olduğu koşullarda çok sık
görülür.Üredospor çimlenmesi ve enfeksiyon yapabilmesi için en az 4 saat %97 neme ihtiyaç
duyar.Yüksek derecede enfeksiyon %100 nisbi nemde ve 10-15˚C de meydana gelir. 24˚C nin
üzerinde ve 10˚C nin altındaki sıcaklıklarda enfeksiyon engellenir.

Etmenin; sarı püstüller üzerinde oluşan yazlık üredosporları küremsi, eliptik
şekillidir.Üredosporlar(20-24×23-29µm) yuvarlak,elips şeklinde ve duvar kısmı
dikenlidir.Teliosporlar iki hücreli(20-26×28-45µm) elipsoid,kısa saplı ve duvarları düzdür.
Mücadelesi:
Kültürel Mücadele:
1. 1-3 yıl ürün rotasyonu ve tarladan soğanlı bitkilerinin uzaklaştırılması.
2. Alliaceae familyasındaki yabancı otları kontrol altında tutulması.
Kimyasal Mücadele:
1.Kimyasal ilaç olarak koruyucu fungisitler etkilidir, triazole grubu fungisitler önerilmektedir.
SOĞAN RASTIĞI (Urocystis cepulae=Urocystis colcchici var. cepulae)
Özellikle bitkiler bulaşık tohumlardan yetiştirildiğinde ciddi problemlere neden olabilirler.
Birçok soğan çeşidi ve diğer yakın akraba olan bitkiler soğan rastığına hassasiyet gösterir. Bu
funguslar kışı toprakta klamidospor olarak geçirir ve toprakta 20 yıl canlı kalabilir. Yaygın
bulaşma şekli; hastalıklı soğanların başka bir yere ekilmesidir. Bölgesel yayılma; sporların,
rüzgarla taşınmasıyla, bulaşık aletlerin kullanılmasıyla ve su ile meydana gelir.İlk bulaşma;
hassas fide döneminde ortaya çıkar.
Spor çimlenmesi ve fungal gelişme 25˚C nin üzerindeki sıcaklıklarda azalmakta ve 10-12˚C
sıcaklıklarda enfeksiyon gerçekleşmektedir.Tohumların derin dikilmesi bitkilerin enfeksiyon
şansını artırmakta ve hastalığın daha şiddetli olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Hastalık etmeninin belirtileri yaprak üzerinde aşağı ve yukarı doğru uzayan koyu kahverengi
çizgiler olarak görülmektedir. Çizgiler başlangıçta yaprak yüzeyinde uzun kabarcıklar olarak
görülmeye başlar. Bu belirtiler olgunlaşınca, kahverengiye döner ve üstünde isli bir görünüm
veren koyu tozlu bir yapıda spor kitlesi oluşur. Hastalıklı yapraklar devrilir yada anormal
şekilde katlanır.
Rastık ile hastalanan bitkiler bodurlaşmakta ve soğan bitkisinin başlarını yumuşak çürüklük
etmenlerine karşı hassas hale getirmektedir.
Mücadelesi:
1. Hastalıklı bitkilerin imha edilmesi ya da uzaklaştırılması.
2. Hastalıktan ari tohumların kullanımı.
3. Tohumların derin dikiminden kaçınılmalı.
4. Ürün rotasyonu yapılmalı, fakat yeterli olmayabilir.
5. Dayanıklı bitkiler tercih edilmeli.
6. Tohumlara sıcak su uygulaması yapılmalı.
İlaçlı mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.

KONU 7:
SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI
KARANFİL PASI (Uromyces dianthi)
Ülkemizde karanfil yetiştirilen hemen hemen her yerde dikkati çeker bir durumda
görülmektedir.Hastalık yapraklar üzerinde meydana gelen kahverengi pas püstülleri ile kolayca
belli olur.Yapraklar üzerinde önce sarı benekler şeklinde görülür.Daha sonra bu beneklerin
etrafında pas püstülleri sıralanır. Bu durum yapraklar üzerinde halkaların meydana gelmesine
neden olur. Pas püstülleri hastalıklı yaprakların alt ve üst yüzeylerinde oluşur. Hastalık
yapraklardan gövdeye geçer ve halka şeklinde gövdeyi sarar, epidermisin parçalanmasına
neden olur. Hastalığın ileri döneminde çiçek gözleride tahrip olur. Bu şekilde hastalıklı bitkide
genel bir durgunluk, bodurlaşma ve yaprakların büzülmesi şeklinde belirtiler göze çapar.
Hastalıklı bitkilerin yapraklarında oluşan püstüller, açık ve koyu kahverengindedir. Açık renkli
püstüllerde tek hücreli, dikenli, geniş elips şeklinde üredosporlar oluşur. Koyu kahverengindeki
püstüllerde ise fungusun tek hücreli, elips veya üst ve alt kısmında basık yuvarlak, kenarları
kestane renginde, sapları kısa ve renksiz teliosporları oluşur. Üredosporlar 21-30μm,
teliosporlar 24-30 μm boyutlarındadır. Hastalık etmeninin pikniospor ve aecidiospor dönemleri
ara konukçusu olan Euphorbia gerardiana meydana gelir.
Karanfil pası bir seneden diğer seneye üredospor ve teliosporlarıyla geçer.Bu iki spor formu ile
geçişte sıcaklık ve yağışın önemi büyüktür.Kışı ılık geçen bölgelerde bir seneden diğer seneye
yazlık formu olan üredosporı vasıtasıyla geçmektedir. İklim koşulları daha sert olan bölgelerde
ise pasın kalın duvarlık kışlık formu olan teliosporlar ile bir seneden diğer seneye geçer.
Hastalık etmeni sıcak ve yağışlı devrelerde daha tahripkardır. Serin ve kurak geçen yıllarda pas
epidemisi görülmez.
Mücadelesi:
Sağlam anaçlardan çeliş alınmalı, seradaki bitkiler sık sık havalandırılmalı, üstten sulamadan
kesinlikle kaçınılmalı, fazla azotlu gübre kullanılmamalı, bitkiler iyi havalanacak şekilde sıraya
ve seyrek dikilmeli ve tele alınmalıdır. İlaçlı mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına
uygun olarak yapılmalıdır.
GÜL KÜLLEMESİ (Sphaerotheca pannosa var.rosae)
Hastalık Belirtileri: Hastalık gülün yaprak, sürgün ve tomurcuklarında görülür. İlk belirtileri
genç yapraklarda hafif kabarık, yanık benzeri alanlar şeklindedir .Daha sonra beyaz noktalar
halinde lekeler meydana gelir ve zamanla bu lekeler genişleyerek tüm yaprak yüzeyini
kaplayabilir. Bunun sonucunda yaprak üzerinde un veya kül serpilmiş gibi bir görüntü ortaya
çıkar. Aynı belirtiler tomurcuklarda, çiçek sapında ve sürgünlerde de görülebilir. Hastalanan
yapraklar içe doğru kıvrılır, sertleşir ve şeklini kaybeder.Yaşlı yapraklar hastalıktan fazla
etkilenmemektedir.
Hastalık Etmeni: Eşeysiz döneminde konidi zinciri oluşturmaktadır.Konidiler yeni
enfeksiyonları başlatabilir.Gece 15-160C sıcaklık ve % 90-99 nemde konidi oluşumu,
çimlenmesi ve enfeksiyonu gerekleşmektedir. Gündüz 26-270C ve % 40-70 nisbi nem konidi

olgunlaşması ve salımı için idealdir. Epidemi olması için gündüz-gece devrinin birkaç kez
tekrarlanması gerekmektedir.
Eşeyli döneminde cleistothecium meydana gelir. Cleistothecium yuvarlak 85-120µm çapında,
etrafında kısa, açık kahverengi bir kaç adet uzantı vardır. Ascus oval ile yuvarlak arasında
değişen şekilde ve 88-115 µm boyutlarındadır.8 adet askospor içerir.
Biyolojisi: Fungus kışı cleistothecium veya dormant tomurcuklarda misel halinde
geçirmektedir. Dormant tomurcuklardan gelişen yeni ilkbahar sürgünleri fungus tarafından
enfekte edilir. Seralarda cleistothecium’un pek önemi yoktur. Gelişmesi için uygun koşullar 20210C sıcaklık ve yüksek nisbi nemdir.
Hastalıkla Mücadele: 1)Hastalıklı bitki kısımları budanmalı ve budama artıkları yok
edilmelidir.
2) Fazla sulamadan özellikle sisleme şeklindeki sulamadan kaçınılmalıdır. Çünkü hastalığa
neden olan fungus (mantar) nemli koşullarda iyi gelişmektedir.
İlaçlı mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.
GÜLLERDE SİYAH BENEK (Diplocarpon rosae)
Hastalık Belirtileri: Yaprakların üst yüzeyinde başlangıcında 2-12 mm çapta karakteristik
yuvarlak siyah lekeler meydana gelir. Zamanla bu lekeler birbirleriyle birleşerek daha geniş
alanları kaplarlar. Lekelerin çevresini saran yaprak dokusunun rengi sarıya döner ve yapraklar
kuruyup dökülür. Hastalık etmeni fungus yaprak sapında ve sürgünlerde ise siyah ve kahverengi
uzunca lekelere neden olur.
Hastalık Etmeni ve Biyolojisi
Hifler genellikle renksiz, yaşlandıkça renk koyulaşır. Lekeler üzerinde hastalığın eşeysiz
döneminde (Marsonina rosae) acervuliler (50-400µm çapında) meydana gelir. Her acervulide
2 hücreli renksiz konidiler bulunur. Eşeyli dönem (Diplocarpon rosae) apothecium oluşumu
nadiren görülür.Apotheciumlar kütikula altında meydana gelir, koyu kahverengindedir.
Ascusları 8 adet renksiz askospor içerir. Hastalığın yayılmasında önemli değildirler.
Fungus yere düşen yapraklarda ve enfekteli çubuklarda misel halinde kışlar. Sıcak iklime sahip
yörelerde ve seralarda tüm yıl canlı kalır.Hastalık % 92-97 nisbi nem ve 15-270C de iyi gelişir.
Hastalıkla Mücadele: 1) Hastalığın yayılmasını ve bir seneden diğer seneye geçişini
engellemek için, kuruyan lekeli sürgünler budanmalı ve budanan bu hastalıklı bitki kısımları ile
yere dökülen hastalıklı yapraklar toplanıp yakılmalıdır.
2) Yaprakların uzun süre ıslak kalmamasına dikkat edilmelidir.
İlaçlı mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.
GÜL PASI (Phragmidium mucronatum)
Hastalık Belirtileri: Sera güllerinde çok yaygın değildir. Hastalık daha çok bitkinin
yapraklarında zarar yapmakla beraber gövde ve çiçeklerde de enfeksiyonlara neden olur. İlk
belirtileri yaprakların alt yüzeyindeyaklaşık 5 mm çapında, parlak portakal renginde hafif
kabarık aecidiospor püstülleri şeklinde görülür.Yazın bu alanlarda kımızısımsı portakal
renginde üredospor püstülleri meydana gelir.Aecidiospor püstülleri kadar parlak değildirler.
Sonbahara doğru turuncu-kırmızı renkteki bu lekelerin rengi kahverengiye dönüşür.

Yaprakların üst yüzeyinde ise yuvarlak sarı veya kahverengi lekeler göze çarpar. Genç gövde
ve çanak yapraklarda da benzer şekilde belirtilere neden olur ve be nedenle de gövdede
bükülme, şekil bozukluğu meydana gelir.
Hastalık Etmeni ve Biyolojisi: Gül pasının tüm devreleri tespit edilmiştir ve autoecious
pastır. Üredosporları sarı renkte, tek hücreli ve yüzeyi dikenlidir. Teliosporları koyu
kahverengindedir, 5-9 hücreli ve saplıdır. Sapın alt kısmı şişkindir ve gagalıdır. Aecidiosporları
tek hücreli, yüzeyi dikenli ve üredospordan daha açık sarı renktedir.
Kışı yere dökülen yapraklarda teliospor şeklinde geçirir. Ilıman bölgelerde üredospor devresi
devam eder. Hastalık gelişimi için 18-210C optimum sıcaklıktır. Enfeksiyon için 2-4 saat sürekli
nem gereklidir. Yazın sıcaklığın yüksek olması enfeksiyonu engeller.
Hastalıkla Mücadele: 1) Hastalıklı yapraklar toplanıp yakılmalıdır.
2) Kışın veya ilkbaharın başında yeni yapraklar çıkmadan eski yaprakların bulunduğu dalların
budanması, çubuklarla fungusun taşınmasını önleyecektir.
İlaçlı mücadelesi Zirai Mücadele Teknik Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.

