
GÖVDE ZAMKLANMA HASTALIĞI 
(Phytophthora sp)

 
Hastalık etmen� toprak kaynaklı b�r fungustur. 
Ağır su tutan drenaj problem� olan yerlerde 
hastalık daha zararlıdır. Özell�kle toprağa yakın 
olan kök boğazında önce kabukta kuruluk 
görülür. Daha sonra kabuk dokusu çatlar.
  İlet�m demetler� fungusun enfeks�yonu 
neden� �le tıkanır, kahvereng�leş�r. Ağaçta 
sararma ve gel�şme ger�l�ğ� başlar. Ş�ddetl� 
enfekte olan b�tk�ler kurur.

MEYVE ÇÜRÜKLÜKLERİ
 (Pen�c�llum ve Tr�choderma)

Genell�kle meyve tacındak� herhang� b�r 
böcek zararından sonra görülen çürümelerd�r.  

D e p o l a n a n  n a r l a r d a  a s ı l  m e y v e 
çürümeler�ne yol açarak zarar oluşturur. Meyve 
dıştan sağlam görünse de �ç� açıldığında tamamen 
çürümüş olduğu görülür.

MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler: 

1.Salma ve çanak usulü 
sulama yapılmamalıdır. 

2.Karık usulü ve 
damlama sulama terc�h 
ed�lmel�d�r.

3.Der�n d�k�mden 
kaçınılmalı, taban suyu 
yüksek yerlerde bahçe 
kurulmamalıdır.

4.Toprağa bol organ�k 
madde                        
ver�lmel�d�r.
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MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler: 
Ağaç üzer�nde kalan ya da yere dökülen 
enfektel� meyveler toplanarak bahçeden 
uzaklaştırılmalıdır. Sık d�k�m yapılmamalı, 
bahçede �y� b�r havalanma sağlanmalıdır. 
Budama düzenl� yapılmalı ve gövde sayısı 
fazla bırakılmamalıdır.

KAHVERENGİ LEKE HASTALIĞI
(Alternar�a alternata)

Hastalık �lk olarak �lkbaharda yen� gel�şen 
yapraklarda görülür. Yapraklarda �lk bel�rt�ler; 
yaprak uçlarından başlayan koyu kahvereng�, 
küçük düzens�z lekeler şekl�nded�r. Hastalık 
�lerled�kçe bu lekeler, yaprakların yarıya yakın b�r 
kısmını enfekte eder. 

Hastalık �lkbaharda ç�çek ve küçük 
meyvelerde de görülür. Ağır enfeks�yon 
koşullarında yaprak ve meyveler dökülür.

Meyvelerde enfeks�yon genell�kle 
kal�ksten( meyve tacı) başlayan koyu kahvereng� 
gen�ş lekeler şekl�nde olup meyve kabuğu 
üzer�nde kahvereng� s�mptomlar oluşur. Kabuk 
kuru ve mat b�r görünüm alır. Meyvede gel�şme 
ger�ler. Hastalığın �ler� dönemler�nde kabukta 
oluşan kurumalardan ötürü meyve çatlamaları 
ortaya çıkar.

K�myasal Mücadele:

1.�laçlama: Ç�çek tomurcukları bel�rg�nleşmeye 

başladığında,

2.�laçlama: Taç yapraklar dökülünce

3.�laçlama: Meyveler yarı büyüklüğe ulaşınca 

fungus�t uygulamaları öner�lmekted�r.

CONİELLA GRANATİ MEYVE 

ÇÜRÜKLÜĞÜ

Hastalık meyveler� enfekte eder. Kabuk 

üzer�nde düzens�z, sert b�rçok s�yah nokta şekl�nde 

leke bulunur. Bu lekeler�n etrafı kalın koyu renkl� 

b�r hale �le çevr�l�d�r. S�yah nokta şekl�ndek� 

lekeler bu halen�n �ç�nde yer alır ve düzens�z 

şek�lde dağılmıştır.

  Hastalığın ş�ddet� ve nar çeş�d�ne göre 

aynı meyve üzer�nde çok sayıda leke gel�ş�r. 

İlkl�m şartları ve çeş�t duyarlı olduğunda tüm 

kabuk yüzey� bu lekelerle kaplanab�l�r.

 MÜCADELESİ

K�myasal Mücadele:
1.�laçlama: Tam ç�çeklenme dönem�nde 

2.�laçlama: Meyveler fındık �r�l�ğ�ne gel�nce

3.�laçlama: Meyveler 1/3 �r�l�ğ�ne ulaşınca 

4.�laçlama: Meyveler yarı büyüklüğüne gel�nce 
fungus�t uygulamaları öner�lmekted�r.

ASPERGİLLUS MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ
(Asperg�llus n�ger)

Hastalık meyve olgunlaşma dönem�ne 
yakın daha çok görülür.
 Depolanan narlarda da öneml� b�r sorundur. 
Kal�kse yakın meyve üzer�nde önce renk 
açılması görülür. Enfekte olan bölgede kabuk 
yumuşar. Sulu b�r görüntü alır. Enfektel� bu 
kısma çürükçül böcekler�n gelmes� �le hastalık 
hızla �lerler. Meyve kes�ld�ğ�nde tüm meyve 
�ç�n�n s�yah renkl� fungus �le kaplandığı 
görülür. 
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