
MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler: 
Enfek t e l �  sü rgün l e r  d �p t en  ke s � l � p 

uzaklaştırılmalıdır.  Asmaların altı  tem�z 
tutulmalıdır. Gereğ�nden fazla sulanmamalıdır. 
Hastalıktan korunmak �ç�n budama ve koltuk alma 
�şler� zamanında �y� b�r şek�lde yapılmadır.

K�myasal Mücadele:

Bağ m�ld�yösü mücadeles�nde Tahm�n Uyarı 
S�stem�n�n uygulandığı yörelerde.

İ laç lama:  Kışl ık  Spor lar la  tahm�n� 
bulaşmadan sonra ve yazlık sporların ortaya 
çıkmasından önce yapılacaktır. Oosporların 
ç�mlenmes�, bunlarla bulaşması şu koşulların b�r 
araya gelmes� �le gerçekleşmekted�r.

1. Sürgünler 5–6 cm boya ulaşmış olmalıdır.
2. Asmaların altındak� toprak nem� en az %70 

oranına ulaşmış ve bu nem sev�yes� ortalama 
sıcaklıklara göre aşağıdak� cetvelde bel�rt�len süre 
korunmuş olmalıdır.

3. Asmanın duyarlı organlara üzer�nde 
yağmur ve ç�ğ neden�yle en az 2 saat süreyle 
ıslaklık bulunmalıdır.

Günlük Ortalama Hava 
Sıcaklığı%70 Nem ve 

Bunun Üzer�ndek� Toprak 
Neml�l�ğ� Süres� 

(Kes�nt�s�z Olarak)

%70 Nem ve Bunun 
Üzer�ndek� Toprak 
Neml�l�ğ� Süres�

 (Kes�nt�s�z Olarak)

11-13 ºC 7-8 Gün

14-16 ºC 4-5 Gün

17 ºC 2-3 Gün

DENİZLİ

İLAÇLAMALARDA UYULMASI
GEREKEN KURALLAR

Ÿ İlaç seç�m�nde mutlaka uzman kuruluşlardan 
yardım alınmalıdır.

Ÿ İlaç et�ketler� çok �y� okunmalıdır.
Ÿ Öner�len doza mutlaka uyulmalıdır.
Ÿ Et�ketlerde yazılı kültür b�tk�s�nden başka b�r 

b�tk�ye kes�nl�kle kullanılmamalıdır.
Ÿ İlaçlamalar günün ser�n saatler�nde yapılmalıdır.
Ÿ İlaçlamalarda mutlaka eld�ven, maske, koruyucu 

elb�se g�y�lmel�d�r.
Ÿ Uygun alet ve ek�pman seç�lmel�d�r.
Ÿ İ l a ç l a m a  e s n a s ı n d a  h � ç b � r  ş e y  y e n � p 

�ç�lmemel�d�r.
Ÿ İlaç et�ket� üzer�nde yazılı son �laçlama �le hasat 

arsındak� süreye mutlaka uyulmalıdır.
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Sürgünler üzer�nde el�pt�k lekeler 
meydana gel�r. Hastalık ş�ddetl� �se sürgünler 
kurur. Ç�çekler adeta fungusla örtülür. Kısa 
zamanda kahvereng�ye dönüşüp kuruyup 
dökülür. Daneler �se gr�ms� b�r renk alırlar. 
Hastalığa yakalanan daneler buruşur ve 
meş�n�ms� b�r hal alırlar.

BAĞ MİLDİYÖSÜ 

(Plasmopara v�t�cola 

(Berk.et.Curt.) Berl er de Ton�)

TANIMI: 

İlkbaharın sıcak ve yağışlı geçt�ğ� yıllarda 

zararını artıran salgın yaptığı yıllarda bağların 

kuvvet�n� düşüren ve dolayısıyla mahsulün az 

olmasına neden olan öneml� b�r hastalıktır. 

Fungus kışı yere düşen enfektel� yapraklarda 

oluşan oospor hal�nde geç�r�r. İlkbaharda 

osporlardan oluşan zoosporlar sıçrayan yağmur 

damlalarıyla etrafa dağılır. 

Yapraklara ulaştığında su damlası �ç�nde 

ç �mlen�p  sadece yaprak a l t ındak�  doğal 

gözeneklerden (stomalardan) g�r�ş yapar. Bu 

nedenle enfeks�yonun büyük b�r kısmı yaprağın alt 

yüzey�nded�r.

Hastalık, asmanın tüm yeş�l kısımlarında 
görüleb�l�r. Henüz 25 cm �ken hastalık 
görülmeye başlar. Yaprakların üst yüzey�nde 
t �p �k  yağ  leke le r �  meydana  ge l � r.  Al t 
yüzeyler�nde �se beyaz b�r m�sel örtüsü vardır. 
Bu yağ lekes� görülen kısımlar sarımtırak 
renkted�r, lekeler büyüdükçe ortaları kızarır ve 
dökülür

Daneler olgunlaştıklarında daha az 
duyarlıdırlar. Enfektel� daneler beyaz çeş�tlerde 
mat gr�ms� yeş�l, s�yah çeş�tlerde pembems� 
kırmızıya dönerler.
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