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HUBUBAT  HASTALIK  ve ZARARLILARI

 
 
2. Arpa Yar Açk Rast : Bu hastal a yakalanan bitkilerin ba aklar siyah renkte toz y n 
eklinde görülür.  

3.Arpa Kapal Rast :  
 Arpa sar olum dönemine geldi inde hastal a yakalanm  ba aklar grimsi renkte 

görünmeye ba lar. 
 Hastal a yakalanm  ba aklar, sar olum ve tam olum dönemlerinde siyahmtrak-gri 

renkte görülürler.  
 Hastalkl ba aklar ço u kez ksmen veya tamamen bayrak yapra  kn içinde kalrlar.   

 

 
 
Mücadele Yöntemleri: 
 Kültürel Önlemler 

• Dayankl çe itlerin ekimine öncelik verilmelidir.  
• Rast n, yaygn ve zararl oldu u yerlerde k lk ekimler geç, yazlk ekimler erken,  
• Ayrca, yüzeysel ekim yaplmaldr. 

Kimyasal Mücadele: 
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Mücadele Yöntemleri: 
 Kültürel Önlemler 

• Dayankl çe itlerin ekimine öncelik verilmelidir.  
• Rast n, yaygn ve zararl oldu u yerlerde k lk ekimler geç, yazlk ekimler erken,  
• Ayrca, yüzeysel ekim yaplmaldr. 

Kimyasal Mücadele: 

BUĞDAY RASTIĞI (Ustilago nuda)
ARPA YARI AÇIK (Ustilago nigra ) ve

KAPALI RASTIK (Ustilago hordei)

Hastalık Belirtisi:
Buğday Rastığı(Ustilago nuda var. tritici Schaffn.)

Buğdayın çiçeklenme devresinde görülür. •	
Hastalığa yakalanan taneler, çiçeklenme devresinde rastık hastalığına •	
yakalanmış başaklar siyahlaşmış görünümleri ile sağlamlarından 
kolayca ayırt edilebilir. 

Maneb 80 % WP 350 g 28 
Metconazole 60 g/l SC 150 ml 35 
Tebuconazole 25 % WP 75 g 35 
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  

Spiroxamine+Tebuconazole+Triadime
nol 240+167+43 g/l EC 60 ml 35 

Fluquinconazole 100 g/l SC 100 ml 35 
         AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 

         Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 

         AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 

 
BU DAY RASTI I(Ustilago nuda var. tritici Schaffn.) 

ARPA YARI AÇIK (Ustilago nigra Tapke) ve 
KAPALI RASTIK (Ustilago hordei "Pers." Lagerh.). 

 

Hastalk Belirtisi: 

Bu day Rast (Ustilago nuda var. tritici Schaffn.) 

 
 
 Bu dayn çiçeklenme devresinde görülür.  
 Hastal a yakalanan taneler, çiçeklenme devresinde rastk hastal na yakalanm  ba aklar 

siyahla m  görünümleri ile sa lamlarndan kolayca ayrt edilebilir.  

2. Arpa Yarı Açık Rastığı: Bu hastalığa yakalanan bitkilerin başakları 
siyah renkte toz yığını şeklinde görülür. 
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3.Arpa Kapalı Rastığı: 
Arpa sarı olum dönemine geldiğinde hastalığa yakalanmış başaklar •	
grimsi renkte görünmeye başlar.
Hastalığa yakalanmış başaklar, sarı olum ve tam olum dönemlerinde •	
siyahımtrak-gri renkte görülürler. 
Hastalıklı başaklar çoğu kez kısmen     veya tamamen bayrak yaprağı •	
kını içinde kalırlar. 

Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler

Dayanıklı çeşitlerin ekimine öncelik verilmelidir. •	
Rastığın, yaygın ve zararlı olduğu yerlerde kışlık ekimler geç, yazlık •	
ekimler erken, 
Ayrıca, yüzeysel ekim yapılmalıdır.•	

Kimyasal Mücadele:
Tohum ilaçlama uygulaması, ilaçlama cihazı çalışan selektörlerde veya •	
ilaçlama bidonlarında yapılmalıdır. 

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

 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: 
 

 
 
 


