
MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler: 

Asmalarda budamalar zamanında 
y a p ı l m a l ı ,  h a s t a  s ü rg ü n l e r  d � p t e n 
kes�lmel�d�r. Budama artıkları kes�nl�kle 
bağdan uzaklaş t ı r ı l ıp  yakı lmal ıd ı r. 
Budamada tem�z aletler kullanılmalıdır. 

K�myasal Mücadele:

İlaçlama zamanları

Kış İlaçlaması: 

Budamadan sonra gözler uyanmadan 15-20 
gün önce yapılmalıdır.

Yaz İlaçlaması: 

1. İlaçlama: sürgünler 2–3 cm,
2. İlaçlama: sürgünler 8–10 cm,
3. İlaçlama: sürgünler 25–30 cm, 

bulduğu devrede yapılmalıdır.

K�myasal mücadele konusunda daha 
gen�ş b�lg� almak �ç�n İl ve İlçe Tarım 
Müdürlükler�ne başvurunuz.

İLAÇLAMALARDA UYULMASI
GEREKEN KURALLAR

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

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

b�tk�ye kes�nl�kle kullanılmamalıdır.
Ø İ l aç lamala r  günün  se r �n  saa t l e r �nde 

yapılmalıdır.
Ø İlaçlamalarda mutlaka eld�ven, maske, 

koruyucu elb�se g�y�lmel�d�r.
Ø Uygun alet ve ek�pman seç�lmel�d�r.
Ø İ laç lama esnas ında h�çb� r  şey  yen�p 

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

hasat arsındak� süreye mutlaka uyulmalıdır.
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Enfekte olmuş yapraklar sararır, buruşur, 
kenarları yırtılır ve küçük kalır. 

Hastalık SÜRGÜN KURUMASI adıyla 
da b�l�nmekted�r. 

Ölü kol hastalığı sonuçta asmanın kend�s�n� 
kuruttuğu �ç�n ekonom�k önem� fazladır. 

BAĞLARDA ÖLÜKOL
(Phomops�s v�t�cola (Sacc) Sacc)

Fungus b�r yara paraz�t�d�r. Kışı dallar 
üzer�nde p�kn�tler hal�nde ve sürgünün enfekte 
olmuş d�p gözler� �ç�nde m�sel hal�nde geç�r�r. 
Doku �çer�s�ndek� m�sel sonbahar ve kış 
aylarında akt�f halded�r. İlkbaharda yağışlar, 
fazla rutubet, yoğun s�s, ç�ğ ve kırağı �le ıslanan 
olgun p�kn�tlerden sporlar dışarı çıkar. 

Fungusun enfeks�yon yapab�lmes� �ç�n 
mutlaka rutubete �ht�yacı vardır. En�y� gel�şt�ğ� 
sıcaklık 23 ºC'd�r. %100 n�sb� nemde b�rkaç saat 
�ç�nde enfeks�yon yapab�l�r. Fungus genell�kle 
kurak ve sıcak yaz aylarında enfeks�yon yapmaz. 
Sürgünler 3–10 cm uzunluktak� devrede 
enfeks�yonlara çok duyarlıdır.

Başta sürgünler olmak üzere yapraklar, 
yaprak sapları, salkım ve salkım sapları, daneler 
hastalığa yakalanab�l�r. Ülkem�zde hastalık daha 
çok sürgünlerde kend�n� göstermekted�r. 
Sürgünün d�pten �t�baren 3. veya 5. gözüne kadar 
olan kısımda lekeler ve çatlamalar görülür. 

Önce ortaları koyu s�yah lekeler meydana 
gel�r daha sonra bu lekeler b�rleş�r gayr� 
muntazam s�yah renkl�, çatlak ve yaraları 
oluşturur. Yaralar çok der�n olup odun dokusunu 
dah� çatlatab�l�r.

Hastalanmış salkım ve dane saplarında 
lekeler oluşab�l�r. Çatlayan, uzunluğuna yarılan 
sürgünler sonbaharda beyazlaşarak hastalığın 
t�p�k şekl�n� alır.


	Sayfa 1
	Sayfa 2

