
MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler:

Hastalığın görüldüğü bahçelerde ağaçlar 
üzer�ndek� tüm kuru dallar budanıp yakılmalı, 
mumyalaşarak ağaç üzer�nde kalmış ve yere 
düşmüş meyveler toplanarak �mha ed�lmel�d�r.

K�myasal Mücadele:

1.    İlaçlama: %5–10 ç�çek açtığı dönemde
2.  İlaçlama: %90–100 ç�çek açtığı dönemde 

yapılmalıdır.

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

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.
–  İlaçlamalar 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.

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.

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE

AĞAÇLARINDA MONİLYA
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Meyve enfeks�yonları genell�kle meyve 

olgunlaşmasına yakın dönemde meydana 

gel�r. İlk bel�rt� meyve kabuğunda oluşan 

kahvereng� b�r veya b�rkaç leked�r. Lekeler�n 

etraflarında açık kahvereng� b�r halka 

bulunur. Çürüklük meyve et�n�n �ç�ne doğru 

gel�ş�r, ancak leke çukurlaşmaz.

Ç�çek sapından enfekte olan sürgünler 
esmerleş�r, �nce sürgünler tamamen kurur, 
kalınlarında �se kanser yaraları oluşur. 
Kanser yaraları kapanmaz, ortası çökük, 
el�ps şekl�nde yâda uzun yarıklar şekl�nde 
kend�n� göster�r. 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE 
AĞAÇLARINDA MONİLYA

(Sclerot�n�a laxa Aderh et Ruhl.)

(Sclerot�n�a fruct�gena)

Hastalık etmen� olan fungus kışı hastalıklı 
meyveler ve dallar üzer�nde m�sel hal�nde 
geç�r�r. Hastalanmış dal ve meyveler üzer�nde 
�lkbaharda kon�d�ler meydana gelerek açmış 
olan ç�çekler� enfekte eder.

Hastalık konukçusunun ç�çek, ç�çek sapı, 
meyve ve sürgünler�nde bel�rt� oluşturur. 
Hastalığa yakalanmış ç�çekler�n petal 
yaprakları, d�ş�c�k borusu ve erkek organları 
kahvereng�leş�r ve bu renk değ�ş�m� daha sonra 
tüm ç�çeğe yayılır. Hasta ç�çekler dal üzer�nde 
kurur ve mumyalaşır.

Meyve üzer�ndek� m�sel kütles� zamanla 
meyvey� buruşturur ve tamamen kurutur. 
Kuruyan meyveler mumyalaşır ve dalda asılı 
kalırlar.

K a n s e r   y a r a l a r ı n ı n  a l t ı n d a k � 
parank�ma dokusu er�r ve kahvereng�ne 
döner. Kuruyan kısımlardak� tomurcuk, 
ç�çek, meyve ve yapraklarda ölürler ve dala 
asılı halde kalırlar. Yağmurlu ve neml� 
havalarda yara etrafında zamklanma 
görülür. Çok yağışlı dönemlerde zarar 
%80–90 olab�lmekted�r.
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