
  

 

 

 

 

 

Xylella Yaprak Yanıklığı Sürvey Talimatı  

Zararlı organizma  Xylella fastidiosa Wells et al. 

Tanımı 

Xylella. fastidiosa sadece ksilemde yaşayan, müşkülpesent, Gram-

negatif, yavaş gelişen çubuk şekilli, kamçısız ve hareketsiz bir bakteridir. 

Bakteri hücresi pürüzlü, dalgalı hücre duvarına ve ksilemdeki bitki 

özsuyunda tutunmasını sağlayan kamçıdan daha kısa yüzey yapılarına 

sahiptir. Optimum gelişme sıcaklığı 26-28 
0
C’dir.  

Bakteri hücresi ksilem içerisinde bulunan özsuyun hareketine bağlı 

olarak bitki içerisinde aşağı ve yukarı doğru taşınır. Konukçu bitkilerin 

ksileminde belirti vermeden bulunabilir. X. fastidiosa Cicadellidae ve 

Cercopidae (Insecta: Hemiptera) familyalarından sokucu emici ağız 

parçasına sahip, ksilem özsuyuyla beslenen vektör böcekler tarafından 

taşınır. 

X.fastidiosa’nın farklı konukçularda oluşturduğu hastalıklar farklı 

isimlerle bilinmektedir. Bunlardan en önemlileri; Asmada Pierce 

hastalığı (Pierce disease), Turunçgilde alacalı kloroz (Citrus variegated 

chlorosis), Bademde yaprak yanıklığı (Almond leaf scorch), Şeftalide 

Phony hastalığı (Phony peach disease), Erikte yaprak yanıklığı (Plum 

leaf scald) ve Zakkum yaprak yanıklığı (Oleander leaf scorch)’dır. 

Konukçuları 

X. fastidiosa tek çenekli ve çift çenekli türler, otsu ve ağaçsı bitkiler, 

yetiştiriciliği yapılan ürünler ve yabancı otlar olmak üzere geniş bir 

konukçu dizisine sahiptir. Bunun yanı sıra birçok bitkide belirti 

vermeden de kalabilir.  

En iyi bilinen konukçuları asma, turunçgil çeşitleri ve melezleri (en 

hassas portakal), zeytin, badem, şeftali, eriktir.  

Çizelge 1’de X. fastidiosa’nın konukçusu olan bitkiler yer almaktadır. 

Zarar Şekli / Belirtileri 

Ksilem demetlerinin bakteri nedeniyle tıkanması sonucunda, bitki su ve 

besin maddesi ihtiyacını karşılayamaz ve hastalık belirtileri ortaya çıkar. 

X. fastidiosa nedeniyle hassas konukçu bitkilerde ortaya çıkan belirtiler 

birbirinden farklıdır. Ancak genel olarak belirtiler; yaprak yanıklığı, yeşil 

aksamda solgunluk ve dallarda kuruma, geriye ölüm, cüceleşme ve son 

olarak şiddetli enfeksiyonlardan dolayı bitkinin ölmesi şeklinde 

sıralanabilir.  

Asmada oluşturduğu belirtiler:  

Asmada ilk olarak, asma yapraklarının bölümlü parçaları aniden 

kurumaya başlar, sonra kahverengi renk alarak nekrotikleşir, 

çevresindeki dokular ise sarı veya kırmızıya döner (Şekil 1, 2, 3, 4). 

Kavrulmuş yapraklar kırışır ve düşer, saplara bitişik çıplak yaprak sapları 

geride kalır (Şekil 5). Enfekteli asma çubukları yama şeklinde, yeşil 

kahverengi dokuları içerecek şekilde düzensiz olgunlaşır (Şekil 6, 7). 

Daha sonraki yıllarda enfekteli bitkiler geç gelişir ve bodur klorotik 

sürgünler oluşturur. Kronik olarak enfekteli bitkilerde damarlar arası sarı, 

küçük, biçimsiz yapraklar (Şekil 8) ve boğum araları kısalmış sürgünler 

oluşabilir. Çok hassas olan asma çeşitleri ancak 2-3 yıl kadar canlı 

kalabilir. Tolerant çeşitlerde kronik enfeksiyon görülür ve 5 yıldan daha 



  

 

 

 

 

fazla süre bu bitkiler canlılığını devam ettirebilir. 

Zeytinde oluşturduğu belirtiler:  

Zeytin ağaçlarında hızlı ölüm şeklinde belirtiler ortaya çıkabilir. Hasta 

ağaçlarda çok yoğun yaprak yanıklığı (Şekil 9) ve sürgünler, dallar veya 

ağacın tamamında geriye ölüm (Şekil 10) belirtileri görülür.  

Bu belirtilerin görüldüğü İtalya’daki zeytin ağaçlarında yapılan 

araştırmalar ağaçlarda X. fastidiosa’nın yanı sıra Phaeoacremonium ve 

Phaemoniella cinslerine ait bazı fungal türler ve Zeuzera pyrina isimli 

zararlının da bulunduğunu göstermiştir. 

Turunçgilde oluşturduğu belirtiler: 

Turunçgilde yaprak ve yeşil aksam belirtileri besin noksanlığı ve diğer 

hastalıklar nedeniyle oluşan belirtilere çok benzer. Bu nedenle tek başına 

yeşil aksam belirtilerine bakarak hastalığın teşhisini yapmak güçtür. 

Yaprağın üst yüzeyinde damarlar arasının sararmasından dolayı erken 

dönemdeki yaprak belirtileri çinko noksanlığına benzetilir. İlk belirtiler 

genellikle tek bir dal ile sınırlıdır. Yapraklar olgunlaştıkça bu belirtiler 

üst yüzeydeki klorotik alanların (Şekil 11) alt kısımlarında gözle 

görülebilen, hafifçe kabarık, zamklı lezyonlar (Şekil 12, 13) şekline 

dönüşür. Klorotik alanlar zamanla yaprağın kenarlarına doğru genişler 

(Şekil 14) ve yaprağın alt yüzeyindeki lezyonlar koyu kahverengi veya 

nekrotik hale dönüşür. Yapraklar normalden daha küçük olabilir.  

Ağaçta gelişmede gerileme, düzensiz, çok sayıda çiçeklenme ve meyve 

tutumu görülebilir. Yeni etkilenen ağaçların sadece bir dalı veya ana 

dalında belirtiler oluşabilir, daha sonra ağacın tamamına bu belirtiler 

yayılabilir (Şekil 15). Daha yaşlı ağaçlarda ise sadece ana dalların 

uçlarında belirtiler gözlenebilir. Şiddetli olarak hastalanmış ağaçların 

belirtileri çoğunlukla uç sürgünlerde yaprak dökümü ve küçük yaprak ve 

meyve oluşumu şeklindedir ve bu belirtiler ağacın üst dallarında 

yoğunlaşmıştır (Şekil 16). 

Çiçek ve meyve normal zamanında oluşur, meyvede seyrelme meydana 

gelmez. Üzüm salkımı benzeri 4-10 adet erken olgunlaşan meyvenin bir 

arada bulunduğu salkımlar görülebilir. Enfekteli ağaçlardaki meyvelerde 

dalların uçlarındaki yaprakların dökülmesi sonucunda güneş yanığı 

oluşabilir. Bunlara ilaveten meyve erken renk değiştirebilir, kalın 

kabuklu, daha susuz ve asitli bir tada sahip olur (Şekil 17, 18, 19). Meyve 

belirtileri kolaylıkla diğer hastalıkların belirtilerinden ayrılabilir.  

Şeftalide oluşturduğu belirtiler: 

Şeftalide sağlıklı ağaçların tersine, enfekteli ağaçların genç sürgünleri 

daha yeşil ve daha yoğun yeşil aksama sahiptir, ancak ağaçlar sağlıklılara 

oranla bodur kalır (Şekil 20, 21). Boğumlar arasının kısalması, yatay 

veya eğik olarak büyüyen yan dalların oluşumunu arttırır. Yapraklar ve 

çiçekler erken oluşur ve yapraklar enfekteli ağaçlarda sağlıklı olanlara 

nazaran daha uzun süre ağaçta kalır. Enfekteli ağaçlar genellikle ölmez 

ancak hastalık nedeniyle meyvede verim kaybı oluşur. Ayrıca bu ağaçlar 

böcekler ve diğer hastalıkların saldırısına karşı hassaslaşır.  

Bademde oluşturduğu belirtiler: 

Badem ağaçlarında tipik yaprak yanıklığı belirtileri oluşturur. Yanıklık 

genellikle yaprak ucu ve kenarlardan başlayarak geriye doğru ilerler bu 



  

 

 

 

 

ilerleme yaprak kenarları boyunca kesintisiz ve düzenli bir şekilde devam 

etmez (Şekil 22, 23). Kahverengi nekrotik alan ve içteki yeşil renkli doku 

arasında altın sarısı bir şerit oluşur (Şekil 24, 25, 26). Bademde 

yapraklarda oluşturduğu zarar çoğu zaman tuz fazlalığından dolayı 

oluşan yanıklıkla karıştırılabilir. Ancak tuzdan kaynaklanan yanıklıkta 

sağlıklı ve nekrotik doku arasında keskin bir sınır vardır. Çok az veya hiç 

sararma görülmez.  

Hastalık belirtileri ilk önce tek bir dal veya ağacın bir yönünde 

görülebilir. İlerleyen yıllarda tüm ağacı etkiler. Şiddetli olarak enfekte 

olan ağaçların tüm yeşil aksamı altın sarısı renge döner (Şekil 27). 

Enfekteli ağaçların çiçekleri ve yaprakları sağlıklı olanlardan daha geç 

dökülür, daha bodur kalır ve daha az ürün verir.    

Diğer bitkilerde oluşturduğu belirtiler: 

Yaprak kenarlarının bronzlaşması veya yanıklığı bu hastalık etmeninin 

sebep olduğu en tipik ve erken belirtidir. Bronzlaşma yoğunlaşabilir ve 

kahverengileşme ve kurumadan önce suya batırılmış bir görünümdedir. 

Belirtiler genellikle çok az sayıda dalda oluşur fakat daha sonra tüm 

bitkiyi kaplar. Bitkiye bağlı olarak geriye ölüm, cüceleşme, biçimsiz 

meyve oluşumu veya ölüm görülebilir. Örneğin bu hastalık nedeniyle 

erik ağaçlarında yaprak kenarlarında nekrozlar (Şekil 28, 29, 30) ve dalın 

tamamında ölüm görülür. 

Çok sayıda süs, orman ve park bitkilerinde de X.fastidiosa hastalık 

oluşturmaktadır. Bunlardan bazılarının belirtileri Şekil 31, 32, 33, 34, 35, 

ve 36’da görülmektedir. 

X.fastidiosa’nın belirtilerine benzer belirti oluşumuna sebep olan 

abiyotik etkenler: 

Yaprak yanıklığı bitkilerde mikroorganizmalar gibi biyotik (canlı)  

nedenlerden kaynaklanabileceği gibi abiyotik (cansız) etkenlerden de 

kaynaklanabilir. Yapraklarda yanıklığa sebep olabilen abiyotik etkenler; 

rüzgar, tuz, havadaki kirleticiler, toksik metaller ve bitki besin maddesi 

fazlalıkları olabilir. Abiyotik nedenlerden kaynaklanan yanıklıklar; 

yaprak kenarlarında düzenli, yeknesak bir şekilde oluşur, yaşlı yapraklar 

gibi genç yapraklar da etkilenir. Bitkinin hemen hemen tamamını etkiler, 

ayrıca kuraklık veya tuz uygulaması (örn: aşırı tuzlu su ile sulama) gibi 

bilinen bir stres faktöründen hemen sonra gelişir. Bu yanıklıklarda 

nekrotik alanla sağlıklı dokuyu ayıran sarı renkli bant veya şerit 

görülmez. 

Sürvey zamanı 

Sürveyler Ağustos ayından başlayarak Eylül-Ekim ayları boyunca 

yürütülmelidir.  

Hastalığın tespit edildiği alanlarda X. fastidiosa’nın yayılmasında rol 

oynayan vektör böcekler için de sürveyler başlatılmalıdır. Bu sürveylerde 

böceklerin takibi için tuzaklar asılmalı ve tuzaklar haftalık olarak kontrol 

edilmelidir. Tuzaklara yakalanan böcekler teşhis için en yakın Araştırma 

Enstitü/İstasyon Müdürlüğüne gönderilmelidir.  

X. fastidiosa’nın bazı vektör böcekleri: 

Cicadellidae ve Cercopidae (Insecta: Hemiptera) familyalarından çok 

sayıda böcek türünün X.fastidiosa’nın vektörü olduğu bilinmektedir.  

Asmada Pierce hastalığının vektörü olarak Homalodisca vitripennis (=H. 



  

 

 

 

 

coagulata), Xyphon fulgida (Sin: Carneocephala fulgida) (Şekil 37), 

Draeculacephala minerva (Şekil 38) ve Graphocephala atropunctata 

(Şekil 39) bilinmektedir.  

Turunçgilde; “Citrus variegated chlorosis hastalığının bazı vektörleri 

Acrogonia terminalis (Şekil 40), Dilobopterus costalimai (Şekil 41), 

Oncometopia fascialis’dir (Şekil 42).  

Bitkinin ksilem özsuyuyla beslenen bütün sokucu-emici ağız parçasına 

sahip böceklerin bu hastalığın potansiyel vektörü olabileceği 

düşünülmektedir.  

Örnekleme Yöntemi 

Survey sonuçlarının sağlıklı olabilmesi için bölgeyi temsil edecek kadar 

bitki incelenmelidir. 

İş gücü, zaman gibi etkenler dikkate alınarak bölgedeki omca/ağaç 

varlığının %10’unun incelenmesi gerekir. 

Sürvey alanında zikzak çizilerek yürünür. Survey kapsamına alınan 

alanlardaki bitkilerin genel görünümü incelenir. Seçilen bitkilerin tamamı 

belirtiler yönünden dikkatle kontrol edilir. Ayrıca hastalık etmeni çok 

sayıda konukçu bitkide zarar oluşturabildiğinden sürvey alanındaki 

yabancı otlarda dâhil olmak üzere alternatif konukçularda kontrol 

edilmelidir.    

Sürvey alanında bulunan konukçu bitkiler bu talimatın “Zarar 

şekli/belirtileri” bölümünde yer alan konukçuya özelleşen belirtiler 

yönünden incelenmelidir. 

Şüpheli durumlarda örnek alınmalıdır. Her bir şüpheli bitkiden yaprak 

belirtilerini içeren 4-5 sürgün alınmalıdır. Örnek alımında kullanılan 

aletler bir bitkiden diğerine geçerken %10’luk çamaşır suyu kullanılarak 

dezenfekte edilmelidir. Bu örneklerin alındığı bitkilerin GPS ile 

koordinatı belirlenmelidir, örnekler etiketlenmeli bu talimatın 2. 

Bölümünde yer alan “Sürvey Formu” ayrıntılı olarak doldurulmalıdır. 

Alınan örnekler, kurumalarını engellemek için nemli bir bez veya gazete 

kağıdına sarılmalı ve plastik torbaya konularak mühürlenmelidir. En kısa 

sürede analiz edilmek üzere ilgili Araştırma Enstitü / İstasyonuna 

gönderilmelidir.  

Değerlendirme hasta-sağlam olarak yapılmalıdır.  

Her bahçenin köşegenleri doğrultusunda veya zig zag çizecek şeklinde 

tesadüfî olarak ağaç sayısının en az %10’u incelenmelidir. Hasta ağaç 

sayısının incelenen ağaç sayısına oranlanması ile her bahçe için hastalık 

oranı (=yakalanma oranı) (%) belirlenmelidir.  

Köy, ilçe ve il düzeyinde hastalığın yaygınlık oranı (%) ağaç sayısı 

dikkate alınarak tartılı ortalama yöntemine göre hesaplanmalıdır. 
Köy bazında hastalık oranı (=yaygınlık) (%) 
 
                                        (a1xb1) +(a2xb2)+ ……… 
Hastalık oranı (%) = -------------------------------------- x 100 
                                   Maksimum hastalık oranı  

a1, a2……-sayım yapılan bahçeler için yakalanma oranları (hasta ağaç 

sayısının incelenen ağaç sayısına göre yüzdesi) 
b1, b2……-sayım yapılan bahçelerde ağaç sayısı  
Maksimum hastalık oranı -köy’de toplam ağaç sayısı x 100 



  

 

 

 

 

İlçe/İl bazında hastalık oranı (=yaygınlık) (%) 
 
                                        (a1xb1) +(a2xb2)+ ……… 
Hastalık oranı (%) = -------------------------------------- x 100 
                                   Maksimum hastalık oranı  

a1, a2……-köy/ilçe bazında hastalık oranları  
b1, b2……-köy/ilçe bazında ağaç sayısı 
Maksimum hastalık oranı –ilçe/il’de toplam ağaç sayısıx100 

Sürveyin 

değerlendirilmesi 

Hastalığın Yayılışını Önlemek için Alınması Gereken Tedbirler 

X. fastidiosa karantinaya tabi bir etmen olduğu ve toleransı sıfır 

olduğundan hastalığın tespit edildiği alanlar karantina altına alınmalıdır. 

Bulaşıklığın tespit edildiği alanın çevresindeki 2 km yarıçapındaki bir 

alanda yabancı otlar da dahil olmak üzere tüm konukçularını kapsayan 

bir keşif ve sınırlandırma sürveyi yürütülmelidir. Bu alanlarda olası 

vektör böceklerin tespiti için de sürveyler başlatılmalıdır.  

Bulaşık alanlardan toplanan enfekteli bitkisel materyal, yetiştirme 

ortamı/toprak yakılarak, otoklavda sterilize edilerek veya derin 

gömülerek imha edilmelidir. İmha edilecekleri yere nakilleri sırasında 

zararlı organizmanın yayılmasını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.  

Bulaşık bitkisel materyal, yetiştirme ortamı/toprakla temas eden veya 

yakın çevresinde bulunan makine, ekipman ve taşıtların bu alanın dışına 

çıkmasına izin verilmemelidir.  

Bulaşık alanlar veya fidanlıklarda hastalık etmeninden (ve/veya vektör 

böcekler) ari olduğu teyit edilene kadar hassas konukçu bitkiler 

bulundurulmamalıdır. 

Kontrollü alanın içinde eğer fidanlık varsa bu fidanlıktan konukçu ve 

konukçu olmayan bitkilerin satışına ve nakline zararlı organizmanın 

yayılma riskinden dolayı izin verilmemelidir. 

X. fastidiosa karantinaya tabi bir etmen olduğundan eğer fidanlıklarda 

tespit edilirse bu fidanlıklardan fidan dağıtımı yapılmamalıdır.  

Hastalıkla bulaşık alanlardaki konukçu bitkilerden fidan, çelik, aşı gözü, 

aşı kalemi, anaç gibi üretim materyali kesinlikle alınmamalıdır.   

Karantina altına alınan alandaki bulaşık bitkisel materyal veya yetiştirme 

ortamı/toprak ile temas eden makine, ekipman ve taşıtlar, bitkisel 

materyalden ve yetiştirme ortamı/topraktan arındırmak için basınçlı su 

kullanılarak veya çamaşır suyu (%1 klorin içeren) gibi bir madde ile 

fırçalanarak yıkanır. Bu işlem karantina altına alınan alanda belirlenmiş 

özel bir yıkama alanında yapılır.  

Yıkama işleminin basınçlı su ile yapıldığı durumlarda bitkisel materyalin 

sıçrayarak yayılmamasına dikkat edilmelidir. Yıkama alanları; hassas 

konukçu bitkilere yakın bir yerde olmamalı, atık suyun temiz su 

kaynaklarına ulaşmasını engelleyecek bir sistem kurulmalıdır. Bu alanda 

bulunan kişiler tek kullanımlık tulumlar ve kauçuk botlar giymeli, 

bulaşık materyal ile temas eden botlar, elbiseler ve ayakkabılar bu alan 

içinde dezenfekte edilmeli veya diğer bir yerde dezenfekte edilecekse iç 

içe iki torbaya konularak nakledilmelidir. 

Bulaşık bitkisel materyal veya yetiştirme ortamı/toprakla temas eden 



  

 

 

 

 

eller yıkanmalıdır. 

 
Xylella fastidiosa’nın asmada oluşturduğu belirtiler 

 
Şekil 1. Beyaz üzüm çeşitlerinde yaprak 

kenarlarında oluşan nekrozlar (Chardonnay 

çeşidi) 

Kaynak:http://photos.eppo.int/index.php/albu

m/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

 
Şekil 2. Asmalarda yaprak kenarlarında oluşan 

nekrozlar ve solgunluk  

Kaynak:http://photos.eppo.int/index.php/albu
m/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

 
Şekil 3. Siyah üzüm çeşitlerinde yaprak 

kenarlarında oluşan nekrozlar (Merlot 

çeşidi) 

Kaynak:http://photos.eppo.int/index.php/alb

um/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

 
Şekil 4. Asmalarda sarı hale ile çevrelenen 

yaprak kenarlarında oluşan nekrozlar  

Kaynak:http://photos.eppo.int/index.php/albu
m/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

 
Şekil 5. Yaprakları dökülmüş ve dalda asılı 
kalmış yaprak sapları  

Kaynak:http://photos.eppo.int/index.php/albu

m/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

 
Şekil 6. Asmalarda yaz sonunda sürgünler 
üzerinde gözlenen yama şeklinde düzensiz 

olgunlaşma 

Kaynak:http://photos.eppo.int/index.php/alb
um/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

 
Şekil 7. Asmalarda yama şeklinde düzensiz 

olgunlaşma  

Kaynak:http://photos.eppo.int/index.php/albu
m/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

 
Şekil 8. Chardonnay çeşidi asmalarda Pierce 

hastalığının ilkbahar belirtileri (solda sağlıklı 

yaprak) 

Kaynak:http://photos.eppo.int/index.php/albu

m/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

 

 

Xylella fastidiosa’nın zeytin bitkisinde oluşturduğu belirtiler 

   
Şekil 9. Zeytin ağacında yaprak yanıklığı ve hızlı geriye ölüm belirtileri. Xylella fastidiosa, Phaeoacremonium spp., Phaemoniella spp. ve 

Zeuzera pyrina bu hastalıkla bağlantılı olarak bulunmuştur. Z. pyrina tarafından oluşturulan zarar. 

Kaynak: http://photos.eppo.int/index.php/album/84-xylella-fastidiosa-xylefa 



  

 

 

 

 

   
Şekil 10. Zeytin ağacında hızlı geriye ölüm belirtileri. Xylella fastidiosa, Phaeoacremonium spp., Phaemoniella spp. ve Zeuzera pyrina bu 
hastalıkla bağlantılı olarak bulunmuştur. Z. pyrina tarafından oluşturulan zarar. 

Kaynak: http://photos.eppo.int/index.php/album/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

Xylella fastidiosa’nın turunçgilde oluşturduğu belirtiler 

 
Şekil 11. Xylella fastidiosa’nın Turunçgil 
yaprağının üst yüzeyinde oluşturduğu belirti 

Kaynak: USDA ve Univ.of Florida 

 
Şekil 12. Xylella fastidiosa’nın Turunçgil 
yaprağının alt yüzeyinde oluşturduğu belirti 

Kaynak: USDA ve Univ.of Florida 

 
Şekil 13. Xylella fastidiosa’nın Turunçgil 
yaprağının alt yüzeyinde oluşturduğu 

belirtinin daha yakından görünümü 

Kaynak: USDA ve Univ.of Florida 

 
Şekil 14. Xylella fastidiosa’nın portakal 

yaprağında oluşturduğu tipik belirti 

Kaynak:http://photos.eppo.int/index.php/albu

m/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

ŞŞekil 15. Turunçgilde bitkinin tamamında 
oluşturduğu zarar 

Kaynak: USDA ve Univ. of Florida   
Şekil 16. Xylella fastidiosa’nın portakal 
sürgünlerinde oluşturduğu geriye ölüm ve 

meyve büyüklüğünde azalma 

Kaynak:http://photos.eppo.int/index.php/alb
um/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

 
Şekil 17. Xylella fastidiosa’nın Turunçgil 

meyvesinde oluşturduğu zarar 

Kaynak: USDA ve Univ.of Florida 

 
Şekil 18. Xylella fastidiosa’nın Turunçgil 
meyvesinde oluşturduğu zarar (solda zarar 

görmüş meyve ve yapraklar) 

 
Şekil 19. Xylella fastidiosa’nın Turunçgil 

meyvesinde oluşturduğu zarar (sağda zarar 
görmüş meyve) 

Xylella fastidiosa’nın şeftalide oluşturduğu belirtiler 



  

 

 

 

 

 
Şekil 20. Xylella fastidiosa’nın şeftali 

ağacında oluşturduğu daha yoğun yeşil aksam 

Kaynak: http://edis.ifas.ufl.edu/in174 

 
Şekil 21. Xylella fastidiosa’nın şeftali ağacında 
oluşturduğu zarar 

Kaynak:http://photos.eppo.int/index.php/albu

m/84-xylella-fastidiosa-xylefa 

 

Xylella fastidiosa’nın bademde oluşturduğu belirtiler 

 
Şekil 22. Bademde yaprak kenarlarında 

oluşan düzensiz nekrozlar 

 

 
Şekil 23. Bademde yaprak kenarlarında oluşan 

nekrozlar 

Kaynak:http://nature.berkeley.edu/xylella/dise
ases/almond.html 

 
Şekil 24. Bademde nekrozlu alanlarla 
sağlıklı dokuyu ayıran sarı şerit 

 
Şekil 25. Bademde nekrozlu alanlarla sağlıklı 
dokuyu ayıran sarı şerit  

Kaynak:http://www.apsnet.org/publications/i

mageresources/Pages/Xylellafastidiosa.aspx 

 
Şekil 26. Bademde nekrozlu alanlarla sağlıklı 
dokuyu ayıran sarı şerit 

 
Şekil 27. Badem ağacında şiddetli 
enfeksiyon sonucu oluşan sarı renk 

değişikliği 

Xylella fastidiosa’nın diğer bazı konukçularındaki belirtiler 

 
Şekil 28. Erikte yaprak kenarlarında oluşan 

nekrozlar 
 

Kaynak: https://sites.aces.edu/ 

 
Şekil 29. Erikte yaprak kenarlarında oluşan 

nekrozlar 

Kaynak: http://edis.ifas.ufl.edu/in174 

 
Şekil 30. Erikte yaprak kenarlarında oluşan 

nekrozlar 

Kaynak: https://etd.auburn.edu/ 



  

 

 

 

 

 
Şekil 31. Karaağaçta yaprak kenarlarında 

oluşan nekrozlar 

Kaynak:http://www.apsnet.org/edcenter/intro

pp/lessons/prokaryotes/Pages/BacterialLeafS

corch.aspx 

 
Şekil 32. Kızıl akçaağaçta yaprak kenarlarında 

oluşan nekrozlar 

Kaynak:http://www.apsnet.org/edcenter/introp
p/lessons/prokaryotes/Pages/BacterialLeafScor

ch.aspx 

 
Şekil 33. Dutta yaprak kenarlarında oluşan 

nekrozlar 

Kaynak:http://www.apsnet.org/edcenter/intr
opp/lessons/prokaryotes/Pages/BacterialLea

fScorch.aspx 

 
Şekil 34. Amerikansğlasında yaprak 

kenarlarında oluşan nekrozlar 

Kaynak:http://www.apsnet.org/edcenter/intro

pp/lessons/prokaryotes/Pages/BacterialLeafS

corch.aspx 

 
Şekil 35. Kızıl meşede yaprak kenarlarında 

oluşan nekrozlar 

Kaynak:http://www.forestryimages.org/browse
/detail.cfm?imgnum=5424422 

 
Şekil 36. Ginkgo bitkisinde yaprak 

kenarlarında oluşan nekrozlar 

Kaynak:http://www.forestryimages.org/bro
wse/detail.cfm?imgnum=5479920 

Xylella fastidiosa’nın bilinen bazı vektör böcekleri 

 
Şekil 37. Xyphon fulgida (Sin: 

Carneocephala fulgida) 

Kaynak:http://www.eppo.int/QUARANTINE

/special_topics/Xylella_fastidiosa/Xylella_fas

tidiosa.htm 

 
Şekil 38. Draeculacephala minerva  

Kaynak:http://www.eppo.int/QUARANTINE/
special_topics/Xylella_fastidiosa/Xylella_fasti

diosa.htm 

 
Şekil 39. Graphocephala atropunctata 

Kaynak:http://www.eppo.int/QUARANTIN
E/special_topics/Xylella_fastidiosa/Xylella

_fastidiosa.htm 

 
Şekil 40. Acrogonia terminalis 

Kaynak: 

http://nature.berkeley.edu/xylella/insectVecto

r/acrot.html 

 
Şekil 41. Dilobopterus costalimai 

Kaynak: 

http://nature.berkeley.edu/xylella/insectVector/

dilo.html 

 
Şekil 42. Oncometopia fascialis 

Kaynak: 
http://nature.berkeley.edu/xylella/insectVect

or/oncom.html 

   



  

 

 

 

 

  
Çizelge 1. Xylella fastidiosa’nın konukçusu olan bazı bitkiler 

 
Konukçu (Türkçe isim) Latince isim İngilizce isim 

Asma Vitis spp. Grapevine 

Turunçgil ve melezleri (portakal, limon, 

misket limonu, mandalin, greyfurt, 

kamkat, ağaç kavunu, pomelo vb.)  

Citrus spp. Citrus 

Zeytin Olea europea Olive 

Erik Prunus domestica, P. salicina Plum 

Badem Prunus dulcis Almond 

Şeftali  Prunus persica Peach 

Akçaağaç Acer sp.  Maple  

Yabani yulaf Avena fatua  Wild oat  

Dağ muşmulası Cotoneaster rotundifolia  Cotoneaster  

Bermuda çimi Cynodon dactylon  Bermuda grass  

Yerbademi Cyperus esculentus  Yellow nutsedge  

Dağ çayı Eugenia myrtifolia  Aust. brush-cherry  

Yabani çilek Fragaria californica  Wild strawberry  

Dişbudak Fraxinus sp.  Ash  

Küpeçiçeği Fuchsia magellanica  Fuchsia  

Kaya sarmaşığı Hedera helix  English ivy  

Yabani ayçiçeği Helianthus sp.  Wild sunflower  

Toyon Heteromeles arbutifolia  Toyon  

Tilkikuyruğu Hordeum murinum  Common foxtail  

Arpa Hordeum vulgare  Barley  

Ortanca Hydrangea paniculata  Hydrangea  

Kalifornia siyah cevizi Juglans californica  California black walnut  

Yabani marul Lactuca serriola  Prickly lettuce  

Mürdümük Lathyrus sp. Lathyrus  

İtalyan çimi Lolium multiflorum  Italian ryegrass  

Karaçayır Lolium temulentum  Darnel  

Hanımeli Lonicera japonica  Japanese honeysuckle  

Mercanköşk Majorana hortensis  Sweet majoram  

Elma Malus sylvestris  Apple  

Kokulu yonca Melilotus alba  White meliot  

Taş yoncası Melilotus sp.  Sweet clover  

Oğulotu Melissa offcinalis  Garden balm  

Nane Mentha sp.  Mint  

Zakkum Nerium oleander  Oleander  

Tütün Nicotiana tabacum  Tobacco  

Akşam sefası Oenothera hookeri  Evening primrose  

Frenkasması Parthenocissus quinquefolia  Virginia creeper  

Ful Philadelphus lewisii  Syringa  

Çayırotu Phleum pratense  Timothy grass  

Çınar yapraklı akaçaağaç Platanus occidentalis  Sycamore  

Siyah akasma Polygonum convolvulus  Black bindweed  

Söğüt otu Polygonum persicaria  Ladys thumb  

Şeftali Prunus persica  Peach  

Erik Prunus salicana  Plum  

Yabani erik Prunus sp.  Wild plum  

Ateşdikeni Pyracantha augustifolia  Firethorn  

Meşe Quercus sp.  Oak  

Ravent Rheum rhaponticum  Rhubarb  

Sumak Rhus sp.  Sumac  

Kuşburnu Rosmarinus offcinalis  Rosemary  



  

 

 

 

 

Böğürtlen Rubus sp.  Blackberry  

Kıvırcık labada Rumex crispus  Curly dock  

Kızıl söğüt Salix laevigata  Red willow  

Altınbaşak Solidago fistulosa  Goldenrod  

Süpürge darısı Sorghum halepense  Johnson grass  

Sudanotu Sorghum vulgare  Sudangrass  

Karüzümü Symphoricarpos albus  Snowberry  

Leylak Syringa vulgaris  Lilac  

Zehirli meşe Toxicodendron diversilobum  Poison oak  

Üçgül Trifolium sp. Clover  

Amerikan Karaağacı Ulmus americana  American elm  

Defne Umbellularia californica  California bay or laurel  

Isırganotu Urtica dioica ssp.gracilis  Stinging nettle  

Yavşanotu Veronica sp.  Speedwell  

Burçak Vicia monathus  Vetch  

Alaca yapraklı Cezayir menekşesi Vinca major  Greater periwinkle  

Cezayir menekşesi Vinca minor  Periwinkle  

Domuz pıtrağı Xanthium strumarium  Cocklebur  

 
 


