
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.

Yapraklı dönemde Ç�nko sülfat dışında 
hazır ç�nkolu preparatlarda öner�len dozda 
kullanılab�l�r.

İlaçlama Tekn�ğ� 
İlaçlamalar, güneşs�z, rüzgârsız, orantılı 

nem�n yoğun olduğu b�r gün veya sabahın erken 
saatler�nde yâda akşam güneş batımına yakın 
yapılmalıdır. İlaç, çok �nce zerrec�kler hal�nde 
sürgün uçlarını, tomurcukları, yaprak alt ve üst 
yüzeyler �n�   �y�ce  ıs la tacak şek� lde 
uygulanmalıdır. 

İLAÇLAMALARDA UYULMASI
GEREKEN KURALLAR

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

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

b�tk�ye kes�nl�kle kullanılmamalıdır.
–  İ laçlamalar günün ser�n saatler�nde 

yapılmalıdır.
– İlaçlamalarda mutlaka eld�ven, maske, 

koruyucu elb�se g�y�lmel�d�r.
–  Uygun alet ve ek�pman seç�lmel�d�r.
–  İlaçlama esnasında h�çb�r şey yen�p 

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

hasat arsındak� süreye mutlaka uyulmalıdır.

MEYVE AĞAÇLARINDA

ÇİNKO EKSİKLİĞİ
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MEYVE AĞAÇLARINDA ÇİNKO 
EKSİKLİĞİ 

F�zyoloj�k b�r hastalık olup ç�nko 
eks�kl�ğ� neden�yle oluşmaktadır.

T�p�k bel�rt�s� elma ağaçlarında 
kamçılaşma ve rozetleşme oluşumudur. 
Ağaç tacının alt kısımlarında sürgünler ve 
yapraklar normal olduğu halde yukarı ve uç 
kısımlarda sürgünlerde çıplaklaşma ve 
uçlarda 4–5 yapraktan oluşan rozetleşme 
görü lü r.  Yaprak la r  hafif  sa ra rmış , 
sürgünler�n çıplak olan kısımlarında gözler 
ya tamamen körelm�ş yâda çok ufak 
yaprakçıklar oluşmuştur. Rozet oluşumu 
boğum aralarının çok kısalıp adeta üst üste 
b�nmeler�nden �ler� gel�r.

Yapraklarda damarların sararması 
t�p�k b�r bel�rt�d�r. Yapraklar daralır ve 
küçülür, kıvrılırlar. Meyveler küçülür ve 
ver�m öneml� oranda düşer. Hastalık 
�lerled�kçe kamçılaşmış dallar ve sürgünler 
kuruyab�l�r. Ağaç g�derek meyve vermeyen 
çalı görünümü kazanır. 

MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler:

Uygun olmayan topraklarda bahçe 

kurulmamalı ve tes�sten önce bahçe 

toprağının toprak anal�z� yaptırılmalıdır. 

B�tk�ler�n kuvvetl� yet�şmes� sağlanmalı, ağır 

topraklarda sık sık toprak �şlemes� �le toprak 

havalandırılmalıdır.

K�myasal Mücadele:

İlaçlamalar gözler uyanmadan 15–20 gün 

önce %5 dozunda, sonuç alınamayan 

yerlerde yapraklar normal büyüklüğünü 

aldıktan sonra %1 dozunda püskürtme 

şekl�nde yapılmalıdır. Yapraklı dönemde 

yapılan �laçlamalarda fitotoks�tey� önlemek 

amacıyla %0,5 oranında sönmem�ş k�reç 

nötral�ze ed�c� olarak kullanılmalıdır.

1. İlaçlama: Ağaçlar uyanmadan önce 

100 lt suya

Ç�nko Sülfat  % 97     5 Kg.

2. İlaçlama: Yapraklı dönemde 100 l�tre 

suya

Ç�nko Sülfat % 97 + 

Sönmem�ş K�reç   1Kg + 0,5 Kg
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