
Daha Geniş Bilgi için

İl ve İlçe Müdürlüklerimize Başvurunuz.

0 258 212 54 80 (4 Hat)

0 258 212 54 87

DENİZLİ 

DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ

Tarlalarınızı sürekl� olarak kontrol ed�n�z.

İl Müdürlükler� tavs�yeler�ne uygun
olarak hareket ed�n�z.

En etk�l� mücadele, tekn�k tavs�yelere
uymakla mümkündür.

ANASON HASTALIK ve ZARARLILARI

YABANCI OT MÜCADELESİ: Anasonda 
bakım öneml� b�r yer tutmaktadır. Mücadele 
yapılmaması hal�nde %10 ürün kaybı oluşmaktadır. 
Yurdumuzda en çok anason üret�ld�ğ� Antalya-
Den�zl�-Burdur ve İzm�r yöreler�nde ek�m büyük 
oranda serpme olarak yapılmaktadır. Bu g�b� 
yerlerde yaban� otlarla elle mücadele etme 
zorunluluğu vardır. Sıraya ek�m yapılan alanlarda 
vegetasyon dönem�nde 2-3 defa çapa yapılması 
gerekmekted�r. Ayrıca k�myasal yöntemden de 
yararlanılmaktadır.

Etk�l� madde        Formülasyon     Dozu(dekara)
L�nuron 40 g/l                SC                  150-175 ml

ÇİĞ: Ç�ğ  geceler� anasonun can kurtaranı olup, 
sabah güneş�nde �se baş düşmanı olmaktadır. 
Anason ç�çekler� tek yaprakcıklı olduğunda  ç�ğ 
zararı oranı %30-70 arasında olmaktadır.
İzm�r yöres�nde ç�ğ  �ç�n urgan geç�r�lmekted�r. Bu 
�ş oldukça zor ve zahmetl�d�r. Ayrıca  ç�ğle 
mücadelede  sırt atom�zörler� kullanılmaktadır. 
Güneş doğmadan sırt atom�zörün havasını açarak 
anasonlara rüzgar ver�p ç�ğ atılmaktadır. 

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://den�zl�.tar�morman.gov.tr



HASTALIK VE ZARARLILAR :

Yörem�zde üret�c�ler�m�z�n en fazla karşılaştığı 
hastalık ve zararlılar; Yaprak Leke Hastalığı, 
Kül leme,  Anason güves� ,  Yaprak b� t �  ve 
Anasonlarda kes�c� kurt(Agrot�s)'tur. Hastalık ve 
zararlıların etk�nl�ğ�n� en alt sev�yeye �nd�rmek �ç�n 
gerekl� tedb�rler alınmalı, organ�k yet�şt�r�c�l�kte 
kullanılan tekn�k ve yöntemler (seyrek d�k�m, 
damla sulama vb.) kullanılmalıdır. Hastalık ve 
zararlılarla mücadele �se yönetmel�ğ�n �z�n verd�ğ� 
doğrultuda yapılır.
Anasonun fazla hastalık zararlısı olmamakla 
beraber, yet�şt�r�c�l�ğ�n yapıldığı yıldak� �kl�m 
koşullarına ve üst üste anason ek�lmes�ne bağlı 
olarak halk arasında mantar hastalığı olarak b�l�nen 
Macroph�m�na phaseol� ve anason güves� zararı 
görüleb�l�r. 

ZARARLILAR: 

1-Anason Güves�:Zararı larvalar meydana get�r�r. 
Yaprak, ç�çek ve tomurcukları yer, yapraklarda 
küçük del�kler açarlar. Yaprak zarının altında 
galer�ler meydana get�r�r. Ağ örerek henüz 
oluşmakta olan ç�çekler� ve olgunlaşmak üzere olan 
tohumları y�yerek  ver�m�n oldukça azalmasına 
sebep olurlar.
 Kültürel Önlemler:
Ÿ Tarla tem�zl�ğ�ne önem ver�lmel�,kıştan bahara 

çıkarken tarla otlu bırakılmamalı ve tarladak� 
b�tk� artıkları yok ed�lmel�d�r.

Ÿ Zararlıların b�yoloj�s� d�kkate alınarak meydana 
geleb�lecek zararı azaltab�lme veya el�m�ne 
edeb�lmes� bakımından erken ek�m yapılmasına 
d�kkat ed�lmel�d�r.

2-Anasonda Yaprak B�tler�: 

Yöresel adı kapya ve ballıbasıra olan yaprak b�tler� 
b � tk�n�n  öz suyunu emerler.  Yapraklar ın 
kıvrılmasına, sararmasına, ç�çek ve meyveler�n  
anormal olmasına neden olurlar. Ç�çeklenme 

Kültürel Önlemler :

Sonbaharda tarlada bulunan b�tk� artıkları �le tarla 
�ç�nde ve kenarındak� yabancı otlar yok ed�lmel�d�r.

HASTALIKLAR:  

 1-ANASONDA ÇÖKERTEN: 
Neml� havalarda tarlanın su tutan kısımlarında 

genç fideler�n yer yer sararması �le kend�n� göster�r. 
Hastalığın �lerlemes� sonucu sararan genç fideler 
kurur ve ölür. Yer yer boşalmış sahalar meydana gel�r. 
Hasta b�tk� topraktan çek�ld�ğ�nde kök boğazından 
aşağı kısmının �pl�k g�b� �ncelm�ş ve esmerleşm�ş 
olduğu görülür. Toprak kaynaklı olan  bu hastalık 
etmenler� ülkem�zde çok yaygındır.

Kültürel önlemler:
Ÿ Toprağı kuru tutarak hastalık etmenler�n�n 

çoğalmasına engel olan hububatla ek�m nöbet� 
yapılmalıdır.

Ÿ Toprağın rutubet�n� g�deren ve havalandıran �y� b�r 
toprak �şlemes� yapılmalıdır.

Ÿ Ek�m toprak ve hava ısındıktan sonra ve tohumlar 
fazla der�ne g�tmeyecek şek�lde yapılmalıdır.

Ÿ Sık ek�mden kaçınmalıdır
Ÿ Hasta fideler sökülüp atılmalıdır.

2-ANASON YAPRAK LEKESİ HASTALIĞI :
Etmen, anasonun yaprak ve d�ğer yeş�l kısımlarında 
açık kahvereng�nde stroma oluşturur. Buradan çıkan 
kon�d�oforlar tek hücrel�d�r, kon�d�osporlar 1-4 
bölmel� (ekser�ya 3 hücrel�) ve uzundur. 
İlk bulaşmalar askosporlar tarafından, sekonder 
bulaşmalar  �se kon�d�osporlar �le olur ve esas öneml� 
olan bu bulaşmalardır. İnkübasyon süres� rutubete 
göre değ�şmekle b�rl�kte, 21-22°C dek� sıcaklıklarda 
oldukça kısadır. İlk bulaşmalar genell�kle sıcaklığın 
düşük olduğu mayıs ve haz�ran aylarında olur. Etmen, 
tohum ve hastalıklı b�tk� artıklarında kışı geç�r�r.

Hastalık genell�kle b�tk�ler 15-20 cm boyunda �ken 

yaprak lekes� şekl�nde görülür. Anason b�tk�s�n�n 

yapraklarında yuvarlak kül reng�nde esmer lekeler 

oluşur ve bu lekeler zamanla tüm yaprağı kaplar. 

Hastalığın daha �ler� durumunda yapraklarda 

d ö k ü l m e ,  ç � ç e k l e r d e  k u r u m a  v e 

meyvelerde s�yahlaşma görülür. Rutubetl� geçen 

yıllarda hastalık, ver�m ve kal�tede öneml� azalmalara 

yol açmaktadır.

Kültürel Önlemler :

- Sağlıklı tohumluk kullanılmalıdır.

- Hastalıklı b�tk� artıkları toplanıp yok ed�lmel�d�r.

- Erken ek�m yapılmalıdır.

- Ek�m nöbet� yapılmalıdır.

- Sulama gece yapılmalıdır. 

K�myasal Mücadele :

İlaçlama sabah ser�nl�ğ�nde, rüzgârsız ve yağışsız 

havalarda yapılmalı ve b�tk�n�n tüm yüzey� 

�laçlanmalıdır. Hastalık bölgede görülür görülmez 

�laçlamaya başlanmalıdır. İlaçlamalara ç�çeklenme 

başlangıcına kadar 14 günlük aralıklarla devam 

e d � l m e l � d � r .  İ l a ç l a r  ç � ç e k l e r d e  y a k m a 

yapab�leceğ�nden ç�çeklenme devres�nde b�tk�lere 

�laç uygulaması yapılmaması gerekmekted�r.

Etk�l� madde     Formülasyon   Dozu(100 l suya)

Bakır Oks�klorür %50 (mbe) WP-WG 300 gr

Manep %80       WP  200 gr

Prop�neb %70       WP  200 gr
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