
– Tes�s ed�len bahçelerde hastalıklı b�tk�ler 
sökülerek �mha ed�lmel�d�r.

– Sökülen ağaçların çukur çevres�ne 40 cm 
der�nl�k ve 20 cm gen�şl�ğ�nde tecr�t çukuru 
açılarak �çer�s� sönmem�ş k�reçle doldurulmalıdır.

– Urların henüz az ve küçük olduğu b�tk�ler�n kök 
boğazları açılarak ur dokuları çıkarılmalı ve yara 
yerler�ne %5'l�k bakır sülfat er�y�ğ� sürülmel�d�r.

– Hastalığın görüldüğü yerlerde en az 5 yıl süreyle 
yen�  bahçe  tes �s  ed� lmemel �d � r.  Mıs ı r, 
buğdayg�ller, soğanlı b�tk�ler, yonca ve 

KÖK KANSERİ
(Agrobacter�um tumefac�ens)

Sonbaharda çöğürler sökülerek köklerde ur olup 
olmadığı kontrol ed�l�r. Çöğürler bulaşık çıkarsa, 
bu toprakta fidancılık yapılmamalıdır.
–  Üret �mde patojene dayanıkl ı  anaçlar 
seç�lmel�d�r. S-37 şeftal� anacı, bazı Mall�ng elma 
anaçları ve Japon kayısısı (Prunus mume) 
patojene dayanıklıdır. Ancak üret�mde yaygın 
kullanılan M-7, M-9 ve M-26 �s�ml� bodur elma 
anaçları hastalığa çok duyarlıdır.
– Hastalık bel�rt�ler�n� taşımayan, kök ve gövde 
üzer�nde aşırı büyüme ve gen�şleme g�b� şüphel� 
bel�rt�ler bulunmayan, sert�fikalı çoğaltım 
materyaller� kullanılmalıdır.

kuşkonmaz g�b� b�tk�lerle 5 yıllık ek�m nöbet� 
uygulanmalıdır.
–  Bakım �ş lemler�  s ı rasında b� tk� ler � 
yaralamaktan kaçınılmalıdır.
– Toprak altı  zararlıları  � le mücadele 
ed�lmel�d�r.
B�yoloj�k Mücadele:
Kök kanser�ne karşı k�raz ve şeftal�de, 
Agrobacter�um rad�obacter stra�n K1026 
b � y o l o j � k  m ü c a d e l e  a j a n ı  o l a r a k 
kullanılmaktadır. Bu b�yoloj�k preparat ek�m 
veya d�k�mden önce tohum, çöğür ve fidanlara 
uygulanab�lmekted�r. Koruyucu özell�ğe 
sah�pt�r.
K�myasal Mücadele:
Meyve ağaçlarındak� kök kanser�ne karşı, yazın 
b�rer hafta ara �le �k� operasyonla tümörler 
dezenfekte ed�lm�ş bıçakla �y�ce tem�zlenerek 
yara yer�ne %5 oranında gözyaşı er�y�ğ� ve 
kuruduktan sonra da nebat� katran fırça �le 
sürülür. Ağaçların kök ve kök boğazı tekrar 
toprakla kapatılır.
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d ü n y a d a  v e  ü l k e m � z d e  y a y g ı n  o l a r a k 
bulunmaktadır. 

İç Karant�na l�stem�zde yer alan b�r 
hastalık olup, hastalıkla bulaşık fidanların satış ve 
dağıtımı yasaktır. Üret�m yer� 5 yıl süreyle 
üret�mden men ed�l�r.

beraber, ender olarak kök ve toprak üstü 
aksamlarında da görülür. İnce ve der�n köklerde 
hastalık hemen hemen görülmez. 

Kökler kalınlaştıkça ve kök boğazına 
yaklaştıkça hastalığın bulunma oranı artar. 
Bakter�n�n bulunduğu yerdek� parank�ma 
hücreler�n�n aşırı çoğalmaları sonucu başlayan 
hastalığın �lk bel�rt�s� küçücük urdur. 

Ur oluşumunun başlangıcında, urlar beyaz-
ten reng� ve oldukça yumuşak olup, yara 
dokusundan (kallus) kolayca ayırt ed�lemez. Ur 
dokusu genell�kle yara dokusundan daha hızlı 
gel�ş�r. Urların dış yüzey�ndek� hücreler�n 
çürümes�yle urların reng� koyu kahve-s�yaha 
dönüşür. Bazı urlar kolaylıkla parçalanab�l�rler 
ve b�tk� dokusundan kolaylıkla ayrılab�l�rler. 
Bazı urlar �se, daha odunsu ve sert yapıdadırlar. 
Urların boyutları fındık büyüklüğünden 30 cm 
çapa kadar değ�şeb�l�r. Urların bazıları tümüyle 
çürüyerek akt�v�tes�n� y�t�r�rken, bazıları tak�p 
eden sezonda herhang� b�r yüzey�nden tekrar 
taze gel�ş�mler göstereb�l�r.

Hastalık, b�tk�lerde ur oluşumu dışında, 
bodurlaşma, küçük ve klorot�k yaprak çıkarma 
g�b� bel�rt�lere de neden olur. Hasta b�tk�ler 
olumsuz çevre koşullarına, özell�kle kış zar 
arlanmalarına çok daha duyarlıdırlar. Kök 
boğazında veya ana kökler�nde ur bulunan 
b�tk�ler zayıf gel�ş�rler ve ver�mler�nde düşüş 
meydana gel�r. Ağır enfektel� b�tk�ler öleb�l�r.

F�danlıklarda �se fidanların kök boğazında 
ve kökler�nde fındık veya cev�z büyüklüğünde 
urlar görülür. Urlar başlangıçta krem renkl� 
olup, sonra esmerleş�r ve yüzeyler� çatlar. 
Hastalığa ş�ddetl� yakalanan fidanlar �y� 
gel�şemezler. Genç ağaçlar enfeks�yondan çok 
etk�len�rler ve kısa sürede kururlar. Yaşlı ağaçlar 
�se, az ve kal�tes�z meyve ver�rler. Kök kanser� 

Tanımı ve Yaşayışı
Kök kanser� hastalığını yapan bakter� çubuk 

b�ç�m�nde ve per�tr�k kamçılıdır. Etmen as�de 
dayanıklı değ�ld�r. Opt�mum gel�şme sıcaklığı 25-
30°C, m�n�mum 0°C ve maks�mum gel�şme 
sıcaklığı �se 37°C'd�r. Bakter�n�n termal ölüm 
noktası 50-52°C' d�r 

Alkal� topraklarda, hafif as�t karakterde 
olanlara oranla daha çok yayıldığı saptanmıştır. 
Bakter� bulaşık toprakta saprofit olarak yıllarca 
canlılığını sürdüreb�l�r. Bulaşık topraklara 
konukçu b�tk� d�k�ld�ğ�nde, kök veya gövden�n 
toprağa yakın kısımlarında kültürel �şlemler, 
aşılama, böcek ve nematod beslenmes� g�b� 
nedenlerle açılan taze yaralardan b�tk�ye g�r�ş 
yapar. Hücrelerarası boşluklarda çoğalan bakter�, 
b�tk� hücreler�n� genet�k olarak dönüştürerek aşırı 
ve kontrolsüz hücre bölünmes�n� teşv�k ederek ur 
oluşumlarına neden olur. Bakter�ler urların 
yüzey�nden tekrar toprağa karışırlar. Hastalık, 
bulaşık fidan ve topraklarla yayılmaktadır.

Bel�rt�ler�, Ekonom�k Önem� Ve Yayılışı
 Hastalık meyve ağaçları �le bazı orman ve 
park ağaçlarının kökler�nde ve gövden�n toprak 
yüzey�ne yakın kısımlarında görülür. Hastalığın 
yerleş�m yer� ağaçların kök boğazı olmakla 

Konukçuları
A. tumefac�ens, 60'dan fazla fam�lyaya dah�l 

600'den fazla otsu veya odunsu b�tk� türünde zarar 
yapmaktadır. Ancak doğada, çoğunlukla sert ve 
yumuşak çek�rdekl� meyve ağaçlarında, böğürtlen 
ve güllerde görülmekted�r.

MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler
– Ağır ve su tutma kapas�tes� yüksek olan   

topraklarda fidanlık ve meyve bahçes� tes�s�nden 
kaçınılmalı, eğer tes�s kurulmuşsa drenaj kanalları 
açılmalıdır.

–  F�danlık kurarken önce fidanlık toprağının 
bu bakter�yle bulaşık olup olmadığı kontrol 
ed�lmel�d�r. Bunun �ç�n �lkbaharda �y� �şlenm�ş 
toprağa 1-2 yaşında, kökler� traş ed�lm�ş ve tem�z 
şeftal� çöğürler� 1-3 m aralıklarla d�k�l�r. 
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