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HUBUBAT  HASTALIK  ve ZARARLILARI

TAHIL KÜLLEMESİ
(Erysiphe graminis)

Hastalık Belirtisi:
Yapraklarda önceleri nokta halinde beyaz-gri renkte püstüller halinde •	
görülür, sonra esmerleşir. 
Uygun koşullarda püstüller birleşir yaprağı tamamen kaplayabildiği •	
gibi, sap ve başak’a da intikal eder. 
Hastalığa yakalanan bitkiler yatmaya daha elverişli olduğundan dolayı •	
mahsul kaybına sebep oldukları gibi, nekrozlar meydana getirerek 
özümleme yüzeyini azaltmakla da verimi düşürürler.

 Tohum ilaçlama uygulamas, ilaçlama cihaz çal an selektörlerde veya ilaçlama 
bidonlarnda yaplmaldr.  

 

Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: 

Etkili madde ad ve oran Formülasyonu 
Doz Son ilaçlama ile hasat 

arasndaki süre 
(Gün) 100 Kg Tohuma 

Carboxin 75 % WP 150 g - 
Carboxin+Thiram 205+205 g/l FS 300 ml - 
Diniconazole 30 g/l FS 50 ml  
Tebuconazole 2 % WS 150 g - 
Tebuconazole 2 % DS 150 g - 
Tebuconazole 120 g/l FS 25 ml - 
Tebuconazole 60 g/l FS 50 ml - 
Prothioconazole+Tebuconazole 250+150 g/l FS 15 ml - 
Tebuconazole 30 g/l + 20g/l Metalaxyl-M FS 100 ml  
 
 
         AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 

         Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 

         AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 

 
TAHIL KÜLLEMES  

(Erysiphe graminis) 
Hastalk Belirtisi: 
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esmerle ir.  
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verimi dü ürürler. 

 

 
 
 
 
 
Mücadele Yöntemler.: 
Kültürel Önlemler 
 Hastalkla mücadelede; dayankl çe itlerin yeti tirilmesi, 
 Nisbi nemin yüksek oldu u yerlerde sk ekimden ve fazla azotlu gübre vermekten 

kaçnlmaldr. 
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Kimyasal Mücadele: 
 Hastalk belirtileri görülmeye ba land nda fazla yo unluk kazanmadan ilaçlamaya 

ba lanmaldr. 
  laçlar önerilen dozlarda yapraklarn alt ve üst yüzlerinin kaplanmasn sa layacak  

ekilde uygulanmaldr.  
 

Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: 

Etkili madde ad ve oran Formülasyonu 

Doz Son ilaçlama ile 
hasat arasndaki 

süre 
(Gün) 

Dekara 

Difenoconazole+ Propiconazole 150+150 g/l EC 40 ml 21 
Epoxiconazole+ Carbendazim 125+125 g/ SC 100 ml 35 
Prochloraz 450 g/l EC 100 ml 35 
Triadimefon 25 % WP 50 g/Arpa) 28 
Triadimefon 250 g/l EC 50 ml(Bu day-Arpa) 28 
Triadimenol 250 g/l EC 50 ml 35 
Propiconazole 250 g/l EC 50 ml - 
Tebuconazole 250 g/l EC 75 ml 35 
Prochloraz+Propiconazole 400+90 g/l EC 50 ml 35 
67g/l Prochloraz + 133g/l Tebuconazole EW 150 ml(Bu day)  
Spiroxamine+Tebuconazole+Triadimenol 
240+167+43 g/l EC 60 ml 35 

 
         AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 

         Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 

         AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 

 

BU DAYDA SEPTORYA YAPRAK LEKES  

Septoria tritici Rob. in Desm. 
 

Hastalk Belirtisi: 

 Yaprak üzerinde damarlar ile snrlandrlm , küçük, düzensiz, krmzmtrak-kahverengi  

lekeler eklindedir.  

 Hastalk kül rengi lekelerin merkezinde geli ir. Bu lekeler yaylr ve birle ir, sonuçta 

yapra n tümü lekelerle kaplanr.  

 Lekelerin geni lemesiyle bunlarn koyu renkli snrlar kaybolur ve açk ye il bir renge 

döner.  

 Bundan sonra küçük koyu benekler görülür, bu nedenle hastalk "benekli yaprak lekesi" 

olarak da bilinir. 

 Hastalk, ilk olarak en alt yapraklarda görülür.  

 Üst yapraklara yaylma hz, çevre ko ullarna ve çe idin duyarll na ba l olarak de i ir.  

 Hastal n iddeti, bitki olgunlu a yakla tkça daha az olmaktadr.  

 Geli me esnasnda,  yaprak dokusu içine gömülüdür.  

Mücadele Yöntemler.:
Kültürel Önlemler

Hastalıkla mücadelede; dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi,•	
Nisbi nemin yüksek olduğu yerlerde sık ekimden ve fazla azotlu gübre •	
vermekten kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele:
Hastalık belirtileri görülmeye başlandığında fazla yoğunluk •	
kazanmadan ilaçlamaya başlanmalıdır.
 İlaçlar önerilen dozlarda yaprakların alt ve üst yüzlerinin kaplanmasını •	
sağlayacak  şekilde uygulanmalıdır. 

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:


