
Bağ Antraknozu 
(Elsinoe ampelina) 

 

 Etmeni fungus olup Asmanın tüm 

yeşil aksamını ve en çok yeni sürgünlerde ve 

meyvelerde görülür. Yapraklarda önce 

küçük, gayri muntazam lekeler oluşur. Sonra 

bunların merkezleri gri, kenarları koyu 

kahverengi olur. Mevsim sonunda lekelerin 

orta kısmı delinir. Sürgünlerde lekeler, önce 

açık kahverengi ve yuvarlaktır, uzayarak 

elips şeklini alır ve hafifçe çökerler. 

Kenarlarındaki doku  kabarık ve koyu renkli, 

orta kısmı ise gridir. Yaşlı sürgünlerdeki 

lekeler irileşir, orta kısmı çatlayıp, çöküntü 

yaptığından kanser görünüşü alır. 

Danelerdeki lekelerin merkezi gri olup, 

kırmızımsı kahverenkli bir kuşakla 

çevrilmiştir. Lekelerin altındaki hücreler 

kurur ve sertleşir. Bozuk şekilli bir dane 

oluşur. 

 Çubuklardaki yaralarda kışlar, 

ilkbaharda buradan dağılarak çimlenir ve 

hastalığı yayar. 

 Mücadelesi: 

Kültürel Önlemler: Kış budamasında 

hastalıklı çubuklar budanmalı ve bitki 

artıklarıyla imha edilmelidir. 

 

 
 

 

 
 

 



Kimyasal Mücadele:  

 Kış İlaçlamaları: Bulaşık bağlarda 

yeni enfeksiyonlardan korunmak için Demir 

Sülfat (Karaboya). Zac yağı (Sülfirik asit) 

karışımı yada yüksek dozda hazırlanmış 

bordo bulamacı ile ilaçlama yapılmalıdır. Bu 

ilaçlama budamadan sonra, gözlerin 

uyanmadığı devrede yapılmalıdır. 

 

 Yaz İlaçlamaları: Kış ilaçlamasından 

sonra vejetasyon süresince olabilecek 

yağışların getireceği yeni enfeksiyonlardan 

korunmak için bordo bulamacı ile 

ilaçlamaları sürdürmek yararlı olur. Bağ 

Mildiyösü için sürekli ilaçlı mücadele 

yapılan yerlerde, ayrıca antraknoz için yaz 

ilaçlamalarına gerek yoktur. 

 

1. İlaçlama : Sürgünler 20-25 cm olduğunda, 

2. İlaçlama: Çiçeklenmeden önce, 

3. İlaçlama: Çiçeklenmeden hemen sonra, 

4. İlaçlama: Çiçeklenmeden 10 gün sonra, 

5.İlaçlama: Taneler yarı büyüklük aldığında, 

 

 Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: 

Etkili Madde Form. Dozu (100 l su) 

Bakır oksiklorid %50  WP   300 /500 g 

Bakır oksit %50          WP  300–500 g 

Bordo bulamacı        SIVI 

     500 g + 250 g (1.ilaçlama) 

    1000 g + 500g (2.ilaçlama) 

   1500 g+ 750 g  (3.ilaçlama) 

Bordo bulamacı  (kış mücadelesi) 

      SIVI   3 kg +1.5 kg   

Demir sülfat+sülfirik asit  (kış mücadelesi) 

KR + SIVI 35 kg+ 1kg 
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