
NARLARDA MEYVA ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Şemsettin SÖNMEZ ALP1 

G İ R İ Ş 

Çukurova'da yetiştdırdilien nar meyvalıaranda görüleni çürümeler, yeıbîştaıüıcd-
lenkı şikâyetleri mucip oüıacaik derecede zamana sebep otoaktadar. NaTüardla 
evvelâ meyvaiarın {kabuk feımtaMi BtilyaMariimıaisı ile başlayan folk symp-
toımJliardaını sorara, çürüMük iç kısarında dönelere gıeçmektedâır. Bunun netice
sinde meyvendıra ilç kısmı tamamen çürümefktedriır. 

Bölgede Oenattitâs capitata tahritoaıtı sebebıiyüe de tmeyva çürümeleri ol
makta öse de, çüırük meyvalarda haşereniiın görüitoiessâ, yahıut kalbuik üzerim
de gMış delMermin bulunması setoebıiıyle bunları ayı/rt etmek mttakünıdür. 

1960 ve 1061 yıMaımda yapılan bu lara^tarnıalaTdıa, haşere taıhı^atınflm se
bep olduğu! çürümelerden ayrı olarak husuilfe gellen onueyva çürümelerin se
bepleri) dile, buna göre ataması gereken [mücadele tedbirleri üzerindıe dıunul-
muştur. IMemtâxrâe bu konuda her hatnsgi bir maflûrnıaıba rastlanotaomışftır. 

MATERYAL VE METOD 

Mieyva çürümelerinin kesif olarak buılunduğu yertodekii mır ağaçlan 
çiftük [gübresi ve Oaptan terkipCü; ftunjgölsafclari (temsilen Ortıhocdıde 50 ilâcı, 
çalojşmialann materyalim teşkil eıtfmdtştiır, Araştırmaklar, aşağiidıaki esaslara 
göre, yürütülmüştür.. 

1- — Namlarda görülen çüTümeObrin pfrimer nuamıtari veya (bakteriye! has-
talnJkla ili'gdjsi olup olmadığını tesbdit rnaksadıylla illâbonaituvar çalışmaları ya-
potaamaş, ayrıca çürümüş narlardan iaole ediılen materyal ıbeshâıs ifcçin Hol
landa'ya <2) gönderntaiştiır. 

2 — Çürümelerin, gübreleme ve batanla tüHgisdıni teabiıt maksadıyla de 
aşağıdiaıki esaıslama göre gübnetone ve bakımı dıenean<eleri yapallmaştır. 

a> Gübreleme -deneınielleııli;, tesadüfi bllok desenime göre, üç tekerrürdü 
olarak yapıfltrnış, her tekerrürde dört ağaç gübrelenmiş, dörder ağaç i&e 
şahit oflamak bıırakıitaştır. 

ıb) Yanmış çüfMdık gübresi her ağacın iz düşümüne 15 kg hesabıyüla ve
rilmiş, sanna hafif toprak lilştanesi yapıHamk gübre gömülmüştür. 

1 İstanbul Bölge Ziraî Karantina Müdürlüğünde Fİtopatoloğ. 
2 Adana Ziraî Mücadele Enstitüsi- Lâb. Şefi Adil Cengiz tarafından teşhis Hollanda'da Centraalbureau 

Voon Söhimmel Cu'ltureste yaptırılmıştır. 
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c) Vegetasyon süresince, gübrelenen ağaçların etrafındaki otlar ata
mak, 20 şer gün ara iüe suiama yapılmak suretiyle [bakım yapılmış;, müşa
hit ağaçlarda iıse, bu ameliyeler yapilmamaıştıtf. 

d) 6/Eylül/l!961 de yapıdan kontrollerde şaıhdlt ve gübreûi ağaçlardaki 
bütün meyveler tetkik ediimiiış ; sayım neticelerine göre çürük meyva nis-
beti % de olarak belirflümiştir.. 

3 — Mieyva çürümelerinin ilaçlama suretiyle ödenip ömenemiyeoeğini 
tesboıt maksadıyla da ilaçlama denemeleri yapdlmuştrr. Denemeye Çaptan 
terkitpld.1 praparatliarı temsilen Örthooiıde 90 ilâcı attamışta. İlaçlamalar te
sadüfi blok desenine göre., üç tekerrürlü olarak yapaılmaş ; her .tekerrürde 
üç ağaç ilâçlanmııştır. '% 0,3 nisbetinıde tatıbik edlen ilk dılâçlama, 2H/7/H961 
de yapıdmijş, bundan sıonıra 115 er gün ara ile iOriı ilaçlama ıdaha yapoılmış'tiiEr. 

İlaçlama ile ilgilli kontroller,, 6/9/,l&5:r de ilâçlı ve şahilt ağaçlardaki' bü
tün meyvelerin tetkiki suretiyle yapılmış ; sayım neticesi tesbit edilen çü
rük meyva nisibeti % de olarak gösterilmiştir. 

S O N U Ç L A R 

I — Narlarda görülen meyva çürîimelerinin primer bir hastalıkla ilgi
si ürerinde yapılan araştırma : 
ve 1061. yıfllan zarfında yapılan tetkikler neticesinde, nar meyvaJLa-

rmda görülen çürümeleri, aşağıda belirtildiği üzere, üç grupta toplamak 
mümkündür. 

;1) C e r a t i t i s c a p i t a t a zararlısının husule getirdiği çürüme
ler. 

2) Olgunlaşmaya yakan devrelerde, meyva kabuklarının çatlaması se
bebiyle husule gelen çürümeler. 

3>) Olgun, meyvaiar üzeninde, her hangi biır haşere tahribata, ve çatla
ma olmadığı1 halde,, kabuğun sıiıyahlaşıp danelerin çürümesi (Dahilî 
çürümeler). 

C e r a t i t i s c a p i t a t a sarara doüayustuylâ husule gelen çürümele-
rin sebep ve mücadele tedbirleri bMırımektedir. Aynı sekilide meyva kabuğu
nun çatlaması neticesinde husule 'gelen çürümelere mıâni olmak için ağaçlar
da ihtiyaca ıgöre, zamanında ve muntazaman sulama yapılmak suretiyle ka
buk çatlamalarını1 da önlemek mümkündür. Bu sebepten meyva kabuğunda 
çatlama veya her hangi biır Harar-lto tahribatı olmadan meydana gelen çürü
meler çaflflişmaliair.ın ana hatana teskü etmiştir. Bu tip çürümelere, yukarda 
bahsedilen faktörlerle ilgisi olmayışı sebebiyle bunlardan ayırmak için 
Dahilî çürümeler dle denebilir. 

Dahilî çürümelerin her hangi primer bir hastalıkla ilgili olup olmadı
ğını tesbit maksadıyla, ilik çürüme symptomu görülen meyvalardan izole 
edilmek 'suretiyle yapılan kültürler rndk-rOKkobik tetkiklere tabi tutulmuş, 
neticede P h o m a s p . ısporlanyılla 'bol miktarda bakteri görülmüştür. 
Materyal ve metod balhsinde belirtildiği üzere, 1Ö06 yotada ayna şekilde çü
rümüş naıfliaırdan izole edilen numuneler teşhis için HManda'ya gönderil^ 
miş ; bu teşhis netiJcelerine göre, P h o m a s p . '.in, M a c r ö p h o m a 
g r a n a t i (Sacc) (Bertil, et vogl. olduğu aniaşıllmastır/ Ancak literatürce 
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göre, adı geçen amilin priımer bir zararlı olduğuna dair (bir kayıt yoikıtaır. 
Ifc&rtoskotbik tetkâkierde görülen bakteriler .de çürümelerin tabiî neticesi ola
rak husule gelen ve priımer hastalık aımdilil olmayan (battealiilerdlir. 

I I — Çürümeleıtin Symjpıtomlan ve sebepieri ille nıligdM araştırıma : 
Adana Merkezi dile KumiDıı Köyü ve KaraMsarJi' İlçesinde bar çok nar 

bahçelerinde yapılan konfcrolller neticesinde, nar mıeyvaLanndia kabuk çatla
malarının umumiyetle Haziran ortalarından sıonrta 'gözüktüğü, bunun sebep 
olduğu çürümelerin de ıbu devrede başladığın, meyva kabuğunda her hangi 
bir tahribat olmadan husule gelen dahilî çürümelerin ise, 20 Ağustostan 
itibaren meyvaların olgunlaşmaya başlatmasından sonra olduğu ıtesbiit eddL-
mdştir. Bu çürümeler yailniE tatlı nar çeşitlerinde olmakta, fakat ekşi narlar
da otoani'aktadır. 

tik syımptom, meyva kabuğu bitişiğindeki danelerin çürümesi ile başla
makta, sonra, çürümeler tedrici olarak meyvanın iç kısmına doğru ilerle
mekte ayni zamanda kabuğa geçerek burada da kuru çürüklük husule getir
mektedir. Evvelâ meyva kabuğu ürerinde takriben 2 -3 can. genişliğinde yu
varlakça açık kaihve rengi lekeler 'teşekkül etaıekbe, zamanla hu (tekeler bü
yümekte ve siyahlaşmaktadır. Çürüyen idameler de sdyaıhlaşmiakta, sonra ih-
timıar husule gelmektedir. 

Bu çürümelerle ilgili lâbaratuvar tetkiklerinde primer ibffir tastailik tes-
bdıt edemediğine göne, muhtemel diğer faktörler üzerinde durulmuştur. 
Bunlar : 

A) Yetiştirmede tatbik edilen bakım ve gübreleme hataları. 
B ) Primer bir hastalık telsbit edilmemekle beraber, muhtemel her 

hangi1 bakteriye! ve mantarî hastalık sebebiyle çürümelerin oluşu. 
C) Olgunlaşmış meyvalların piyasa mülâhazaları öflle uzun müddet ağaç-

ta bekletilmesi sebebiyle çürümesdıdiir. 
A ve B bölümlerinde belirtilen hususların açaklanmlaısı için gübreleme 

ve bakım denemeleri düe ilaçlama denemeleri yapılrnaışto. 
I I I — Gütaeleme ve Bakım Denemeleri : 
11060 yılında yapılan müşahadeler neticesinde, gerek meyva çatlaması, 

gerekse, dahiî meyve çürümelerinin bulunduğu bahçelerde toprağın çok 
ağır kaili olduğu, gübreleme toprak dişlemesi! ve ahıfâyaca göre, zamanında 
sulama gibi, bakım işlerine yeteri kadar önem verilürnedâiği tesfbiıt edilmişti. 
Bu sebepten 'kültürel tedbirlerin dahilî çürümeler tüle iılgtiısrifnii tesbit maksa
dı fiile, 1Ö6Iİ yılında yanmış çiftlik gübresi öle gübreleme ve bakım denemele
ri yapılmıştır. Bu denemeler gene 1960 • yolumda yapnOıan ıbesbirfflere göre, tatlı 
nar çeşitlerinde meyve çürümelerinin en fazla olduğu, Adana Kumlu Köyün
de Süleyman Ramazanoğlu bahçesinde yapılmıştır. Toprağı ağar IHIMÂ olan ve 
normaü; bakam görmeyen bu bahçede, materyal ve metod bölümünde açıkla-
nian esaslara göre, 2/Şubaıt/1091 de çiftlik gübresi ile gübreleme yapılmış ; 
5/Ndlsan/1961 de narlarda yapraklanmanın başlatmasından sonra, yapılan ba
kım işleri de G/Ağustas/löÖl e kadar devam etmiştir 

Bu denemelerle ilgili kontroller, narlar da meyva çürüklüğünün kesif ola
rak belimdtiğıiı .devreye Tiaıslaıyan 6/îE5yılül/l!9ı61 de materyali ve metod bölümün
de bahsedilen esaslara göre yapOimıştar. Sayımda, C e r a t i t i s c a p i -
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t a t a ve kaltak çatlamlaisı suretiyle çürümüş meyvaiar, ıgerek kontrol ge
rekse -baıkını görmüş ağaçlarda sayılmamış, yalnız dahilî çürüme syptomu 
gözüken meyvaiar çürük kabul' edilmiştir. Sayam sonunda, gübreli ve kon
trol ağaçlarda tesbit edilen dahilî meyve çürümesi % de nisbetd cetvel 1 de 
gösterilmiştir. 

CETVEL I 

Kumlu Köyü nar bahçesinde yapılan gübreleme ve bakım denemeleri sonuçları. 

Muamele 
Sayılan miey

va adedi 
Sağlam mey

va adedi 
Çürük mey

va adedi 
Çürük mey

va % 

317 28a 36 11.36 
GÜBRELİ 242 207 35 14.46 

299 270 29 9.06 

287 245 42 Mm 
KONTROL 286 250 38 13120 

356 316 39 11.00 

1 No. lu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere, ıgubreli ve bakım gör
müş, ağaçlarda çürüme nisbeıti', % 9,06 üet, % 14,46 arasımda, fconıtrolierde ise, 
% 11 ile % 18 arasında 'değişmekte, böylece denemeler müsbet bir sonuç 
vermemektedir. 

IV — Orthocide 50 ile yapulan ilâç denemeleri : 

Gübre ve bakım ıdenernelerinden başka, gene Kumıliuca Köyünde, Süley
man Ramazanoğlu bahçesinde, bahis konusu çürümelerin ilaçlama suretiy
le önlenmesinin mümkün olup olmadığım tesbit maksadıyla Orthocide 50 
ile tatlı nar çeşitlerinde ilaçlama denemesi yapılmıştır. İlk ilaçlama, narlar
da olgunlaşma ve çürüme sıymptomlıatrı göriiimeden tahminen bir ay evvel, 
21/7/196)1 de, ikinci iLlaçlama, 4/6/1961 de, üçüncü iiâçflama dla 19/6/1961 de 
olmak üzere, 16 er gün ara ile materyel ve metod bahsinde açıklanan esaslara 
göre üç defa yapıftaştaı. 

Bu ilâçlıamalaır ile ilgili sayımlar, 'gene meyva çürüMüğünün en kesif 
olarak görüldüğü, 6/9/1961 de yapılmıştır. Bu sayımCiaTida da gübreleme ve 
bakam denemelerinde olduğu gaibi1, Ceraıtibis capitaıta veya kabuk çatlaması 
sebebiyle çürüyen meyvaiar sayıma dahil edilmemiştir. Sayam neticesinde 
ilâçlı ve kontrol ağaçlarda tesbit edilen meyva çürüme % de nisbeti cetvel 
2 de gösıteıilmiştıir. 

Oetvel 2 nin tetkikinden de anlaşılacağı gibi, ilâçlı ağaçlarda meyva çiu 
rüme niisbetâ, % 5 dille % 15,4, kontrollerde ise, % 6 ile % 11 arasında değiş
mekte ve ilaçlamanın müessir olmadığı görülmektedir. 

V — Narlardaki meyva çürüklüğünün zarar nisbetini' tesbitle ilgili 
müşahade : 
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CETVEL 2 

Kumluca Köyünde Orthocİde 50 ilâcı yapılan deneme sonucu. 

Muamele 
Sayıl anj mey

va adedi 
Sağlam mey

va adedi 
Çürük mey

va adedi 
Çürük mey

va, % 

156 132 24 16.4 
İLÂÇU 233 220 13 5.6 

257 244 13 5i) 

310 292 18 6.0 
KONTROL 172 153 19 11.0 

207 188 19 9.1 

İki yoil aarfında yapıları müşahadelere göre, Çukuırovada tatla nar yetiş
tirilen bahçelerin hepsinde meyvalarjn olıgunllaştığı devrede dahittî çürüme
ler ohnaktadır. Bu çürümelerin bölgedeki' zarar nilsbetini tesbit maksadıyla, 
Adana Merkez köyleri dle, Karahisalı İlçesi nar bahçelerindeki tatlı nar 
ağaçlan 1960 yıllında tetkik edilmiştir. Bu tetkikler esnasında, kontrol edi
len her baihçeden tesadüfi olarak «ilOOO»er adet meyva gözden geçirilmiş, 
neticede daJhillî çürümeler sebebiyle husule gelen zarar % de olarak cetvel 
3 de gösterilmiştir. 

CETVEL 3 

Tatlı narlarda meyva çürüklüğü zarar nisbeti 

Tetkik edilen yer Kontrol 
tarihi 

(Sağlam 
meyva 
aded 

Çürük 
meyva 
aded 

Zarar 
nisbeti 
% de 

Adana Karahisalaı İlçesi Kuyucu 
K. M. Öz bahçesi 13/8/1960 875 125 12,5 

» Veli Çiftçi bahçesi 13/8/1960 956 45 4,5 
» Kamalhisiah İlçesi Merkez 

Mustafa Çam 13/8/1900 828 172 17,2 

» Merkez Avratimezarlığii 

Fazla Meto bahçesi 24/8/1900 923 77 7,7 
» » Yavuzlar Mah. İ. 

Hakkı Samay bah. 1/9/1960 857 143 14,3 
» » Halimi Çamurdan 

balhçesi 1/9/1960 855 145 14,5 

» Kumlu Köyü Süleyman 
iRamazanoğlu bahçesi. 5/9/1960 764 236 23,6 
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3 Noı lu cetvelin tetiMkinden de anlaşılacağı üzere, muhtelif "bahçelerde 
yapılan tetkiklere göre, dahilî çürüme sebebiyle husule gelen zarar nisbe-
tinin, % 4,5 ile % 23,6 arasında değiştiği görülmektedir. 

MÜNAKAŞA VE KANAAT 

Çukurova Bölgesinde nar meyvalannda .görülen çürümelerle üıgifli olarak 
yapılan iâboratuvar çalışmaları sonucunda, bunun primer bir hastalıkla il
gisi olmadığı tesbit edlımiştiır. Aynı sekilide, 1861 yılında Orthocide 50 ile 
yapılan ilâç denemelerinden netice aüanamayışı da İâboratuvar çalışmalarını 
doğrulamaktadır. 

Lâboratuvar araştırmaları ile ilâç denemelerinden başka gene İÖÖH yı-
lında yapoflıan gübreleme ve bakım denemeleri de müsbet bir sonuç verme
miştir, böylece, meyva çürüMüğü'nün baıkım ve kül'türel tedbir hatalarından 
da ileri? gelmediği' amaşılmatobadır. 

Mahallen yapılan müşahade neticelerine göre bu şekildeki çürümeler 
yalnız tatlı nar çeşitlerinde olmakta, ekşi türlerde olmamaktadır. Tatlı 
narlarda da meyvaların olgunlaşmasından sonra çürümeler başlamakta, ham 
meyvalarda çürüme olmamaktadır. 

Bu araştırmaflıardan vanılân sonuca göre, tatlı narilard'aki dahilî çürüme
ler, olgunlaşmış mahsulün vaktinde hasat edilmeyerek uzun müddet ağaç
ta bekletilmesinden husulle .gelebilir. Bu sebepten koruyucu tedbir ofrarak 
hasadın fazla geciktirilmeden, oftgun mahsulü zamanında toplamalıdır. 

Ö Z E T 

Çukurova'da yetiştirilen nar meyvalarında görülen çürümeler zaman 
zaman şikâyet konusu olmaktadır. Bununla ilgili çalışmalara, 1956 yılında 
İâboratuvar araştırmaları yapılmak suretiyle ve teşhis için de Hollanda'ya 
numuneler gönderilmekle başlanıimıştar. 1960 yıimda gene bu konu ile ilgili 
olarak İâboratuvar tetkikleri ile, mahallî müşahadeler yapılmış ; 1961 de 
de Adana'da Kumlu Köyünde bakım, -gübreleme ve Orthocide 50 ile ilâçla^ 
ma 'denemeleri yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen neticeler aşağıda 
beMrtitaişıtir. 

Mahallen yapılan müşahadelere göre, narlarda üç şekilde çürüme ola
bileceği tesbit ©c&imiştir. 

1) C e r a t i t i s c a p i t a t a zararının sebep olduğu çürümeler. 
2) Meyva kabuğu çatlaması neticesi husule gelen çürümeler. 
3) Her hangi bir zararlı tahribatı olmadığı halde gözüken çürümeler 

(Dahilî çürümeler). 

1 ve 2 noi bölümde belirtilen çürümelerdin, sebep ve koırunma tedbirleri 
malûm olduğundan, bunlar üzerinde durulmamıştır. Dahilî çürümeler ise, 
yalnız tatlı nar çeşitlerinde olup meyvalaırın olgunlaşma devresinde gözük
mektedir. İlk symptomlar meyva kabuğu bitişiğindeki danelerin çürümes>iy-

4 9 



BİTKİ KORUMA BÜLTENİ CİLT 7, NO. 1 

le başlamakta, sonra çürüme bütün danelere geçmektedir. Kabuk üzerinde 
de 2 - 3 cm genişliğinde yuvarlakça kahverengi lekeler teşekkül etmekte, za
manla 'bu lekeler büyümekte ve kabuk siyahlıalşmafctadır. Bu çürümeler se
bebiyle husule gelıen zarar, % 4,5 ile % 23,6 arasımda değişmektedir. 

Meyva çürüklüğünün sebeplerini ıtesfbüfc maksadıyla yapılan lâboraıtu-
var araştırmaları neıticesinde, P h o m a srp. mantarı tesbit edilmiş ; Hol
landa'ya gönderilen, numunelerin teşhisi Sonuçlarına göre, M a c r o p h o -
m a g r a n a t i (sacc) Bertl et voıgl. bulunmuşsa da, bunun prümer ola
rak çürümeleri yapmadığı] anlaşılmaktadır. Bu konu öıle ilgili olarak yar 
pılan gübreleme ve bakım denemeleri ile, Orthocide 50 ile " yapılan 
ilaçlama denemelerinden de musibet bJr netice aılınam^amııştır. Bunun neti
cesi olarak (tatla nar çeşiferinde olgunlaşma mevsimi görülen dahilî mey
va çürüklüğümün haısıadm geciktirilmesi sebebiyle meyvalann uzun müddet 
ağaçta bekletilmesinden olabileceği aniaşatoaktadır. 

T E Ş E K K Ü R 

Narlarda Meyva Çürüklüğü ile ilgili 1960: ve 1961 yalları zafında yapı
lan 'araştırmalarda her türlü imkân ve kolaylığı sağlayan Adana Ziraî Müca
dele Enstitüsü Müdürü Muzaffer Özsaraç^a, çalışmalarda yardımcı olarak 
bulunan teknisyen Tahsin Akdeniz'e ve denemeler için bahçesini bize bıra
kan Adana çiftçiletrinden Süleyman Ramazanoğlu'na teşekkürü borç bâlirdm. 

S U M M A R Y 
F R T J I T ROT8 O F SWEET POTEGRANATES 

Some fruüt rots has ıbeen observed on sweet pomegranates during the 
mataring peroıod in Çukurova ragion of Turkey. The rots are not relaıted 
with any inseot ânjury or cradks of peel at ali. 

The samples of these rotted fruits were sıent to Holiand ( C E N T R A A I J L -
3UREAU VOOR SCHMMELOULTURES) for indentification. They were 
identifned aıs M a c r o p h o t m a g r a n a t i (sacc.) Bertti et vogl. But 
thiis is not a primary cause of tth'.'ıs rot. 

Sprayihg TOıth Orfchocide 50 or expeıiments with some fertiılizers or cul-
turai methods gave no good tresulte related with these rot. 

As a final result of our research work has been observed thaıt fruit rot 
were reflated with the delay of harvest, specially maıtured fruits. 
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