
BAĞLARDA KÖK URU HASTALIĞI 

(Agrobacterium vitis) 

 

 
Asmadaki görünümü 

 
Kökteki zararı 

Hastalık belirtisi 

Etmen asma bitkisinde, toprağa karıĢmıĢ urlarda ve kök parçalarında 

uzun yıllar canlılığını sürdürebilmektedir. BulaĢık topraklara konukçu 

bitki dikildiğinde, kök veya gövdenin toprağa yakın kısımlarında 

kültürel iĢlemler, aĢılama, böcek ve nematod beslenmesi gibi 

nedenlerle açılan taze yaralardan bitkiye giriĢ yapar. 

Hastalık, omcanın toprağa yakın kısımlarında ve kollarda görülür. 

Köklerde genellikle ur oluĢturmaz, fakat lokal nekrozlara ve 

çürümelere neden olabilmektedir. Urlar yaz ayı baĢlarında beyaz renkli 

ve yumuĢak görünümlüdürler, yaz sonunda kahverengine dönüĢürler. 

Sonbaharda ise kuru ve odunsu bir yapıya bürünürler. 

Bir sezonda tüm omcayı saracak kadar büyük urlar oluĢabilir. Urlu 

bitkiler genellikle zayıf sürgün geliĢimi gösterir ve sürgünün urun 

üstünde kalan kısımları kuruyabilir. Özellikle don olaylarının 

görüldüğü yerlerde, asma üzerindeki don çatlakları boyunca çok sayıda 

urlanma olmaktadır. Don çatlakları boyunca oluĢan bu belirtiler halk 

arasında “sıraca” ya da “uyuz” olarak adlandırılmaktadır. 

Hastalığın görüldüğü bitkiler: 

Hastalık etmeninin konukçusu asmadır. 

Mücadele yöntemleri: 

Kültürel önlemler:  

Ağır ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda ve kıĢ-ilkbahar donlarının yoğun görüldüğü yerlerde 

fidanlık ve bağ tesisinden kaçınılmalıdır.  

Hastalık belirtilerini taĢımayan sertifikalı fidan, çelik ve kalem kullanılmalıdır. 

Hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir.  

Budama, aĢılama gibi yetiĢtirme tekniklerinin uygulanması sırasında kullanılan aletler her seferinde %10‟luk 

sodyum hipoklorite (çamaĢır suyu) batırılarak dezenfekte edilmelidir. 

Hastalığın görüldüğü bağlar söküldükten sonra en az 5 yıl süreyle yeni bağ tesis edilmemelidir. Mısır, 

buğdaygiller, soğanlı bitkiler, yonca ve kuĢkonmaz gibi bitkilerle 5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

Fidan üretiminde kullanılacak olan uyku dönemdeki anaç ve kalem çeliklerinin 50°C sıcaklığa ayarlı su 

banyosunda 30 dakika süreyle sıcak su uygulamasına tabi tutulmasıyla, ksilem (iletim demetleri) borularında 

bulunan bakteri büyük oranda yok edilmektedir. 

Bakım iĢlemleri sırasında bitkileri yaralamaktan kaçınılmalıdır. 

AĢılama sırasında anaç kalem uyumuna dikkat edilmeli, yara yerlerinden bakteri giriĢini engellemek için aĢı 

yerleri steril parafin ile kapatılmalıdır.  

Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmelidir. 

Bağdaki ağır bulaĢık asmalar sökülüp imha edilmeli, söküm yerinde 40 cm derinlik ve 20 cm geniĢliğinde tecrit 

çukuru açılarak içerisi sönmemiĢ kireçle doldurulmalıdır.  

Kimyasal mücadele: 

Etkin ve ekonomik bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. 

 


