
   

                               SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI 

           Üretimde karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisi hastalıklardır.Ülkemiz ekonomisinde 

büyük  kayıplar  oluşturan  hastalıklar  çok çeşitlidir. Her hastalık ayrı bilgi ve mücadele şekli ister. 

  Hastalık bitkiye bulaşmadan önce gerekli önlemler alınmalıdır. Bulaştıktan sonra yapılacak 

işler hem az hem de zordur. 

- Hastalıksız, sağlıklı ve kaliteli üretim nasıl yapılır? 

- Bazı hastalıklara karşı nasıl bir mücadele uygulanır? 

  Unutmayalım ki sebzecilikte başarı çeşit seçimi ve uygun yetiştirme tekniği yanında büyük 

ölçüde bilinçli yapılan hastalık mücadelesine bağlıdır. 

MANTARİ HASTALIKLAR 

KÜLLEME 

 

Külleme  hastalığı    hemen   hemen    bütün   bitkilerde   görülmektedir.  Ancak  sebzelerde 

küllemenin   ayrı  bir  önemi  vardır.   

KONUKÇULARI 

  Külleme  tarla  ve bahçe yetiştiriciliği yapılan yerlerde kavun,  hıyar,  kabak, karpuz, bamya, 

gibi sebzelerde; örtü altı yetiştiriciliği yapılan yerlerde de yine hıyar, kavun, domates, patlıcan, biber 

v.b. sebzelerde genellikle her yıl görülür. 

BELİRTİLERİ 

          Hastalık, bitkilerin alt yapraklarından başlar. Daha sonra taze yapraklara ve sürgünlere geçer. 

Küllemenin  bitkideki   görünüşü,  yaprakların  genelde  üst  yüzünden  bazen  hem  alt  hem de üst 

yüzünden un serpilmiş gibi lekelerin oluşudur. Lekeler zamanla birleşerek bütün yaprağı kaplar.  

          Küllemeli   bitkiler   büyüyemez,  çiçek  açmaz, meyveler tatsızlaşır. Hastalık çok ilerlemişse 

yaprak ve meyve dökümü olur.  

 

 

 



   

 Külleme hastalığı   çevrede   bir   kaç  bitkide  görüldü  mü  rüzgar  ve  böceklerle  çevreye    

dağılarak  yeni  bitkilere  bulaşır.  Hastalığın  mevsim içinde yayılması ve bulaşmaların olması için         

% 60-70 nem ve 27 °C kadar varan sıcaklık çok uygundur. Külleme yağmurlu havalardan çok çiğli    

ve puslu günlerde daha çok yayılır.  

        Hastalık kışı  bitkilerin,  yaprakları   üzerinde   siyah   renkte,  yuvarlak  üreme organı halinde 

geçirir. Baharda  bu  üreme  organı  gelişerek  burada  meydana gelen sporları etrafa yayılır ve yeni 

bitkilerde hastalık oluşur. 

KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

        Hastalığın çokça görüldüğü yerlerde, hastalıklı bitki artıklarını toplayıp yakmak gerekir.  

KİMYASAL MÜCADELE  

        Kimyasal ilaçlarla külleme hastalığına karşı mücadele başarılı olmaktadır.İlaçlamalar havanın 

serin ve sakin olduğu zamanlarda, bitkinin her tarafının ilaçla kaplanması şeklinde olmalıdır.  

- İlaçlamalara hastalık  görülür görülmez başlanmalı, 10 gün ara ile tekrarlanmalıdır. Sistemik etkili 

ilaçlar kullanıldığında bu ara 14-15 güne çıkabilir. 

- Şiddetli  çiğ ve yağıştan  sonra toz  kükürt  ile  ilaçlama  yapmamak  gerekir. Zira yağışın ardından 

çıkabilecek güneş bitkide yakma yapabilir. 

- Son ilaçlama ile hasat arasında en az 15-20 günlük bir aralık bırakılmalıdır.  

SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI 

    

BELİRTİLERİ   

      Hastalık, bitkinin özellikle kök boğazında, kök boğazına yakın yerlere ve daha yukarı kısımların, 

uç alma  yerlerinde  pamuğa  benzer  beyaz  bir  küf   tabakası oluşturur. Hastalanan yerde yumuşak 

çürüklük  olur,  bitki solar ve ölür.  Zamanla  bitkinin  hastalığa yakalanan yerinde, düzensiz şekilli, 

oldukça sert, dayanıklı yapılar meydana gelir.  

KONUKÇULARI   

  Hastalık seralarda yetiştirilen, domates, hıyar, patlıcan, biber, marul, fasulye vb.pek çok 

sebzede görülür.  

 



   

KÜLTÜREL ÖNLEMLER  

- Seralarda iyi bir havalandırma yapılmalı ve aşırı neme engel olunmalıdır. 

- Fazla sulamadan ve sık dikimden kaçınılmalıdır. 

- Hasattan  sonra  bitkiler  sökülüp, imha edilmeli, mantarın dayanıklı yapılarının toprağa karışması 

önlenmelidir. 

- Sağlıklı ve kuvvetli bitki elde etmek amacıyla dengeli gübreleme yapılmalıdır.  

KİMYASAL MÜCADELE  

  Öncelikle fidelik ve seralarda toprağın dezenfeksiyonuna önem verilir. 

SEBZELERDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI 

     

BELİRTİLERİ 

  Hastalık  bitkinin yaprak, meyve, çiçek ve gövdesinde  belirtiler  oluşturur.  Belirtiler  önce 

haşlanmış  gibi  bir doku yumuşaması şeklinde başlar, daha sonra mantar hasta bölge üzerinde gri 

renkli küf örtüsü meydana getirir. 

 Bu  fungusun  konukçuları, kışı geçirişi ve mücadelesi beyaz çürüklük hastalığında olduğu 

gibidir. 

ANTRAKNOZ 

     

      Baklası yenen sebzeler olarak kabul edilen bakla, bezelye ve fasulyenin en önemli hastalıklarından 

biridir.Hastalık bitkilerin kök, kök boğazı, gövde, yaprak sapı,yaprak, meyve ve tohumlarında görülür.  

     Antraknoz sözü geçen bu üç bitkide de tohuma kadar geçtiğinden,özellikle tohum üretimi amacıyla 

yapılan  yetiştirmelerde  tohumlukların  özelliğini  bozmakta  ve  yeni  meydana  gelecek bitkilerde de 

hastalığın çıkmasına neden olmaktadır.  

 



   

 

BELİRTİLERİ ve KONUKÇULARI 

       Fasulyede antraknoz genç bitkilerde görülür, ilk kez kotiledon (ilk çıkan yapraklar) yapraklarda ve 

gövdede çökük siyah lekelerle başlar ve daha sonra tüm fidede yanıklığa yol açar. Daha ileri devredeki 

bitkilerde   antraknoz   yaprak,   meyve  ve  tohumlarda  görülür. Yapraklarda  yaprağın  alt  kısmında 

damarlarda  koyu  renkli çizgi şeklinde lekeler görülür. Yapraklarda yaprağın alt kısmında damarlarda 

koyu  renkli  çizgi  şeklinde  lekeler  oluşturur.  Şiddetli  durumlarda  tüm damarlarda bu şekilde koyu 

renkli  lekeler  olur  ve  bunların  arasındaki  kısım  kurur, sonuçta yapraklar dökülür. Dal ve gövde de 

uzunlamasına içe  çökük  kahverengi-siyah  lekeler  oluşturur.  Meyvede  ise koyu kahve renkte ortası 

çukur 0.5-1 cm çapında lekeler meydana getirir. Aynı esmer renkteki çökmeler tohumda da görülür.              

 Bezelye  ve  baklada  Antraknoz  hastalığının  belirtileri birbirine benzer. Hastalık yine yaprak, 

çiçek, meyve, tohum, sap kök ve kök boğazında görülür.  Hastalık  yaprakta  iç içe  halkalar  şeklinde, 

ortası açık kahve, dış kısmı koyu renktedir. Meyve ve tohumdaki lekeler oval veya dairesel, içe doğru 

çökük  ve  siyaha  yakın  renktedir.  Baklada  lekelerin   büyüklüğü   1.5 cm   kadar   olabilir.   Sap ve 

gövdedeki  lekeler uzunumsudur. Bu lekeler tüm bitkiyi kaplar. Hatta çiçekte de şekilsiz siyah lekeler 

oluşur.  

  Genç    bitkilerde    ölüme    neden   olur,   daha   yaşlı  bitkilerde de  kurumalar   ve  meyvede  

lekeler yaptığından ürünün kalitesini düşürür ve üründe azalma yapar.  

  Hastalık rutubetli ve yağışlı yıllarda fazla görülür.  Hastalığın  mevsim  içinde bitkiden bitkiye 

yayılması  rutubetli  havalarda  yağmur  ve  rüzgarla  olmaktadır. Hastalığı yapan etmen, bulaşık bitki 

artıklarında  kışı geçirir.  Bulaşık  tohum  ekildiğinde  tohum  çimlenirken beraberinde gelişen mantar 

bitki daha fide devresinde iken hastalık yapar ve bitkiyi kurutur.  

KÜLTÜREL ÖNLEMLER  

- Bir yıl evvel hastalığın yoğun görüldüğü tarlalarda 2-3 yıl aynı bitkinin ekilmemesi gerekir. 

- Tarladaki hastalıklı bitki artıkları toplanıp yakılmalı veya derine gömülmeli. 

- Hastalıklı tohum kullanılmamalı ve tohum temiz bir yerden alınmalıdır. 

- Tohum koruyucu amaçla ilaçlanmalıdır. 

KİMYASAL  MÜCADELE  

  Sadece fasulyede uygulanır günlük ortalama sıcaklık 17°C - 23°C arasında ve rutubet % 90 'nın 

üstüne çıktığında ve yörede hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. İlaçlama bitkinin 

tüm yeşil aksamına kuru yer kalmayacak şekilde ilaçlı su ile kaplama olarak yapılmalıdır. 

 

 

 

 



   

MİLDİYÖ HASTALIKLARI 

     

           Mildiyö hastalıkları ve bahçe şeklinde  yapılan sebzecilikte, fide yetiştiriciliğinde ve örtü altı 

yetiştiriciliğinde yaygın olarak görülür.  

       BELİRTİLERİ ve KONUKÇULARI 

  En  çok  görüldüğü  bitkiler  domates,  patates,  lahana,  ıspanak,  marul, hıyar ve kavundur. 

Mildiyö hastalıkları bitkiye hastır. Örneğin domatesteki lahanaya geçmez. Yine soğandaki marula 

geçemez. Ancak hıyarda görülen Mildiyö kabak ve kavunda hastalık yapar.  

         Mildiyö hastalığı bitkilerin daha çok yapraklarında olmak üzere gövde ve meyvelerinde zarar 

yapar. Bazı bitkilerde tohuma kadar geçer.  

         Hastalık  lahana,  marul,  ıspanak,  hıyar  gibi  bitkilerin  yaprak ve yaprak sapında soluk yeşil 

renkte yağlımsı lekeler şeklinde başlar.Daha sonra lekeler koyulaşır ve orta kısımları ölür. Rutubetli 

havalarda yaprağın altında gri renkte tüylü bir örtü vardır.  Zamanla lekeler birleşir , bütün yaprağın 

kurumasına neden olur.  

         Domateste meyvede de  lekeler  görülür.  Meyve  yüzeyinde küçük, düzensiz olarak dağılmış 

soluk  renkte  lekeler oluşur.  Bu lekeler  daha  sonra siyahlaşır ve içe doğru çökük çürüklük oluşur. 

Çürüklük meyvenin içine doğru ilerler. Domateste koşullar hastalık için elverişli olursa tüm bitkide 

yanıklığa yol açar.  Hatta sera ve rutubetli yerlerde geniş alanların aniden çökmesine, adeta yangın 

geçirmiş gibi bir görünüm olmasına yol açar. 

         Mildiyö  hastalığının  soğandaki   görünümü;  yaprakların  dip  ve orta kısımlarında önce hafif 

sarımtırak  lekeler  ve  daha sonra  bunların  gri- mavi  havımsı  bir  örtüyle  kaplanması şeklindedir. 

Hastalık  ilerledikçe  tüm  bitkiyi  kaplar,  yaprakları  sararır ve kururlar.Hastalık bitkileri küçükken 

yakalandığında bitkiler bodur kalır.  

FİDE DÖNEMİ 

  Lahana  ve marul  da ise Mildiyö  hastalığı  bitkiler  fide  devresinde  iken  başlar.   Fidelerin 

yaprakları  önce sararır,  sonra kurur.  Hızla  tüm  fideliğe yayılarak fidelerin elden çıkmasına neden 

olur.  Tarlaya şaşırtılan bitkilerde  hastalık  önce  yaşlı  alt  yapraklarda görülür. Burada yer yer sarı 

lekeler belirir.Lekelerin alt yüzünde kirli beyaz renkte bir küf tabakası oluşur.Zamanla iç yapraklara 

doğru ilerler ve yapraklarda kuruma ve çürüme olur. 

 



   

YAĞIŞIN ETKİSİ  

          Mildiyö hastalığı rutubetli yerlerde ve yağışlı yıllarda fazla görülür. Hastalık bir yerde çıktımı 

hızla geniş alanlara yayılır. Hastalığın  gelişmesi ve yayılması % 90-100 nem ve 15-20°C sıcaklıkta 

hızlıdır.  Rutubetin  % 80'nin  altına  düştüğü hallerde ve sıcaklığın da verilen sınırların altında veya 

üstünde olduğunda hastalığın yayılması durur.  

EKONOMİK  ZARARI  

Hastalık  yaprağı yenen  sebzelerde  yaprakların sararmasına, kurumasına, çürümesine neden 

olduğundan lahana, marul ve ıspanak gibi sebzelerde üründe doğrudan doğruya kayıp söz konusudur. 

Bitkilerin tümden kurumasına yol açar. Domates gibi meyvesi yenenler de çürümeler yapar. 

  Hastalığın yayılışı, yetiştirme  mevsimi  içinde  bulaşık  alanlardan yağmur ve rüzgarla temiz 

bölgelere sporların taşınması şeklinde olur. Hastalığa  neden  olan etmenler bulaşık bitki artıklarında, 

soğan  gibi  bitkilerin  arpacık  adı  verilen ekim materyalinin katmanları arasında, ıspanakta tohuma 

kadar geçerek tohumla ertesi yıla geçer ve yeni yılda da hastalık tekrar ortaya çıkar.  

KÜLTÜREL TEDBİRLER 

- Hastalığın sık görüldüğü yerlerde, bulaşık bitki artıklarını toplayıp, yok etmelidir. 

- Tohumluğu mildiyö hastalığının görülmediği, sağlıklı yerlerden ve bitkilerden almalıdır. 

- Bitkilere  fazla su   verilmemeli,  yeteri  kadar  sulanmalıdır. Sık  ekim  yapılmamalıdır. Lahana  ve 

marul fidelerinde sık ekim yapıldığı taktirde fideler cılız gelişir, havalanma iyi olmaz.Bunu önlemek 

için daha az tohum kullanmalı ve fidelikleri sık sık havalandırmalıdır: 

- Münavebe  uygulanmalıdır.  Örneğin  domates yetiştiriciliği  yapılan  bir  yerde   sık  sık  domates 

mildiyösü   görülüyorsa,  buraya   1-2 yıl   domates  ekilmemeli,  bunun yerine  diğer  sebzelere  yer 

verilmelidir.  

KİMYASAL MÜCEDELE 

Mildiyö hastalıklarına karşı kimyasal ilaçlarla başarılı sonuçlar alınmaktadır. Hastalık bir defa 

bir tarla veya bölgede ortaya çıktımı süratle yayılma gösterir. Bu nedenle genelde ilkbahar ve yaz 

başlangıcında hastalık görülür görülmez ilaçlamaya başlamak gerekir.  

- İlaçlamaların arası ve sayısı ilacın çeşidine göre değişmekle birlikte, genellikle bir hafta ara ile 

uygulama yapılmaktadır. Hava sıcaklığı ve nem durumuna bağlı olarak 2-3 bazen 5 kez ilaçlama 

yapılmaktadır. İlaçlamadan sonra yağış olduğunda uygulama tekrarlanmalıdır. 

- İlaçlamalarda bitkinin her tarafının ilaçlı su ile iyice yıkarcasına ıslatılmasına özen göstermeli, hiç 

kuru yer bırakılmamalıdır.  

 

 



   

SEBZE FİDELERINDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ 

(ÇÖKERTEN HASTALIĞI) 

            

Fide kök çürüklüğü veya çökerten adı ile anılan hastalık sadece sebzelerde değil, diğer bütün 

bitkilerde yaygın olarak görülür. En  geniş  şekliyle de  fidelerde  zararlı  olur.  Fide  kök  çürüklüğü, 

fidelikte  yer yer  sararmakla  başlar. Sarılık  sınırı  gittikçe  artarken sararan fidelerin toprak yüzüne 

devrildiği görülür. Adeta fideler baygın gibi yatar. Bu nedenle hastalığın bir adı Baygınlıktır. Baygın 

fideler kurur ve fidelikte yer yer boş alanlar meydana gelir.  

Kök çürüklüğünden dolayı baygın fideleri tutup çekersek, kök boğazından iplik gibi inceldiği 

ve esmerleştiği görülür. Böyle bitkilerin kökleri sağlam fideler gibi beyaz değil, kahverengileşmiştir. 

Kök boğazı ince olduğu için fide ayakta duramaz ve bayılır. Fide kök çürüklüğü sadece fideliklerde 

değil, fasulye, kavun hıyar ve kabak yetiştirilen tarlalarda bu bitkilerin genç gövdelerinde de görülür 

  Fide kök  çürüklüğüne  sebep  olan  etmenlerin (mantarların) yayılmasına bulaşık toprak, gübre, 

toprak işleme aletleri ve bulaşık tohumlar sebep olur.  

KÜLTÜREL TEDBİRLER  

- Fidelik için kullanılacak harç toprağı temiz olmalıdır. 

- Tohum çok sık ekilmemelidir. 

- Fidelikteki hastalıklı fideler ayıklanmalıdır. 

- Fidelik toprağı ile üzerindeki örtü arasında yeterli yükseklik bırakılmalıdır. 

- Fideler güneşli havalarda açılıp havalandırılmalıdır. 

- Serin ve soğuk zamanlarda açılıp havalandırılmalıdır. 

- Fazla sulamadan kaçınmalıdır. 

- Fazla azotlu gübre verilmemelidir. 

- Fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgarları tutmayan yerlerde kurulmalıdır. 

 

 

 



   

TOHUM VE TOPRAK İLAÇLAMASI 

- İlaçlı mücadelede tohum ilaçlaması,  toprak  ilaçlaması  ve fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra 

fidelik ilaçlaması şeklinde yapılır. 

- Tohum  ilaçlaması  koruyucu  olarak yapılır. Ekimden önce tohumun uygun bir ilaçla ilaçlanması 

gerekir. 

- Toprak ilaçlaması  ekimden  önce ve  ekimden  sonra  yapılır. Ekimden önce yapıldığında fidelik 

toprağı ve malzemesi % 40’lık formaldehit ile ekimden 15-20 gün önce 100  lt suya 4 lt  karıştırılır. 

Karışımdan  m2’ye 10 lt  verilir.  Fidelik  2-3  gün    kapalı  tutulduktan  sonra  açılır  ve  7-10  gün 

havalandırılır ve ekim yapılır.  

           Tohum ekilip kapak harcıyla kapatıldıktan sonra fideliğe m2 ye % 0,6’lık göztaşından 5 litre 

verilir, 10 dakika sonra aynı yer 5 litre temiz su ile sulanmalıdır. 

           Fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra fidelikte hastalık görüldüğünde de ilaç uygulanır. Yine 

burada da her ilaçlamadan sonra mutlaka temiz su ile fideliğin sulanması gerekir. Fidelik ilaçlaması 

birer haftalık aralıklarla 2-3 kez tekrarlanabilir. 

SEBZELERDE SOLGUNLUK HASTALIKLARI 

        

        Solgunluk hastalıkları sadece sebzelerde değil, meyve ağaçları, süs bitkileri hatta kültür bitkileri 

arasında   bulunan  ve   istenmeyen   yabancı   otlarda  bile  görülmektedir.  Ancak en  yaygın  olarak 

görüldüğü  sebzeler  domates,  biber,  kavun,  karpuz  ve  hıyardır.  Solgunluk hastalığına neden olan 

etmenler  (mantarlar)  toprakta  her  zaman  bulunur.  Ancak  şartlar  hastalık  için  uygun  olduğunda 

bitkilerde hastalık görülür. 

FİDE DÖNEMİ  

           Hastalık, bitkiler gençken ortaya  çıktığında  fide  kök  çürüklüğüne  benzer  şekilde çökerten 

belirtileri gösterir ve bu bitkiler hemen ölürler. 

ÇİÇEK VE MEYVE DÖNEMİNDEKİ ZARARI 

           Bitkiler normal büyüklüğünü aldığı, çiçek ve meyve döneminde (kavun, karpuz ve hıyarda kol 

atma  devresi  olarak kabul edilir) hastalığın  ilk  belirtileri  ortaya  çıkar. Solgunluk gösteren bitkilere 

karşıdan  baktığımızda,  domates  ve  biberde  yaprakların  solmuş, aşağıya sarkmış, sanki bitki susuz 

kalmış gibi bir görünüm alır.  



   

BELİRTİLERİ  

           Solgunluk gösteren bitkiyi yakından inceleyince yapraklarda solma ve pörsüme görülür, daha 

sonra   sararır  ve  tüm  bitki  solar. Bu   görünüm  susuz   kalmış  bitkiyi  andırır. Ancak  o  anda  su 

verildiğinde  bitki  normal  haline  döndüğü  halde,  hastalıktan dolayı solmuş bitki tekrar eski haline 

dönemez. 

  Solgunluk   gösteren    bir   bitkiyi   söküp    kök    boğazın   enine  kestiğimizde  bu  kısmın 

esmerleşmiş  olduğunu görürüz, köklerde çürüme görülür. Nemli yerlerde solgunluk gösteren kavun, 

karpuz ve  hıyar  gibi  bitkilerin saptarında beyazımsı bir küf tabakası da meydana gelir. 

          Solgunluk   tüm   bitkide   görüldüğünden   ve  sulama  ile diğer bitkilere yayıldığından geniş 

alanlarda ekonomik önemde kayıplara neden olmaktadır. Hastalık bitki artıklarında uzun yılar canlı 

olarak kalabildiğinden gelecek yıl ekilen yeni bitkide de solgunluk görülür.  

Hastalığın  hafif  seyrettiği bitkiler meyve bağlayabilir, bunlardan tohum alınarak tohumluk 

olarak  kutlanıldığında  yeni  yerlerde de   hastalığın  çıkmasına sebep olur. Solgunluk  hastalığının  

yayılması  bulaşık  tohum, bitki artıkları, sulama suyu ve toprakla olmaktadır.  

KÜLTÜREL TEDBİRLER 

- En az 2-3 yıl bulaşık olan yere  aynı  veya  benzeri bitkinin ekilmemesi (buğday vs. ile münavebe 

yapılması) gerekir. 

- Tarladaki bitki artıklarını toplayıp yakmak veya gömmek gerekir. 

 - Temiz tohumluk kullanmak gerekir. 

- Bitkileri sırta alarak sulama suyunun bitkinin kök boğazına değmemesine özen göstermek gerekir. 

- Aşırı kimyasal gübre vermekten kaçınılmalıdır. 

- Hastalığa dayanıklı çeşitlerle üretim yapılmalıdır. 

- Solgunluk hastalıklarının pratik ve ucuz ilaçlı savaşım yolu yoktur.  

DOMATES BAKTERİYEL SOLGUNLUĞU (BAKTERİYEL KANSER) 

         

Domatesin en önemli bakteriyel hastalıklarından biridir. Domatesten  başka biber ve köpek 

üzümü de etmenin konukçuları içindedir.  



   

BELİRTİLERİ 

  Tipik belirti domates bitkileri çiçek devresine yaklaştığında yapraklarda solgunluk şeklinde 

başlar. Başlangıçta tek  bir  yaprakta  veya  bitkinin  bir  tarafındaki bileşik yapraklarda solgunluk 

görülür. Zamanla  tüm  bitki  solar  ve  çöker.  Gövde  üzerinde  yaprak saplarında açık kahverengi 

kanserler oluşabilir. İletim  demetleri  koyu kahverengisine dönüşür. Meyvelerde 3 mm çapa kadar 

ortası kahverengi etrafı açık kuşgözü şeklinde lekeler oluşur. 

MÜCADELESİ 

  Hastalığın bulaşması bulaşık tohumla, ya da hastalıklı bitki artıklarıyla olur. Mücadelesinde 

temiz  tohumluk  kullanılmalı  ve  hastalıklı  bitkiler  tarladan  uzaklaştırılmalıdır.  Tohum alınacak 

domates  meyveleri  direkt  güneş  ışınlarının  gelmeyeceği  bir  yerde 20°C'de 3 gün bekletildikten 

sonra tohumlar çıkarılıp kullanılmalıdır. Tohumlar da bulaşma varsa 54-56°C sıcak su banyosunda     

25 dakika tutulup kurutulduktan sonra ekim yapılabilir. 

D0MATES BAKTERİYEL LEKE HASTALIĞI 

 Domates  bitkisinin  bütün  toprak  üstü aksamlarında başlangıçta gayri muntazam yağlımsı 

lekeler oluşur.  Lekeler  zamanla  koyu  ten  rengine  ve  siyaha  dönüşür,  ekseriyetle etrafı sarı bir 

haleyle  çevrilir. Meyvelerdeki  lekeler  dairesel dokuya hafifçe batık şekildedir. Etmen domatesten 

başka biber ve köpek üzümünü hastalandırmaktadır. 

  Bulaşması; Bulaşık tohumla veya bitki artıkları ile olur. 

            Mücadelesinde;  Temiz   tohumluk   kullanılmalı  fide   devresinde   hastalık   görüldüğünde 

hastalıklı fideler sökülüp atılmalı bulaşık bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalıdır.  

DOMATES BAKTERİYEL KARA LEKE HASTALIĞI 

     

   Domatesin sap, çiçek, yaprak ve meyvelerinde küçük kahverengiden siyaha değişen renklerde 

etrafı  ince  sarı  bir  hale  ile  çevrili  benek  şeklinde  lekeler  oluşturur.  Lezyonlar  birleşerek  gayri 

muntazam   koyu   kahverengi   lekeler  halini   alabilir.  Meyvelerdeki  lezyonlar  daha  küçük  koyu 

kahverengi kabuk üzerinde yüzeysel kabarcıklar şeklinde belirir. 

  Bulaşması; Bulaşık tohumla ve topraktaki bitki artıkları ile olur. 

  Mücadelesi: Bakteriyel leke hastalığında olduğu gibi yapılmalıdır. 

 



   

FASULYE BAKTERİ HASTALIKLARI 

FASULYE HALE YANIKLIĞI 

   

Yine  ilk belirtiler  kotiledon  yapraklarda görülür. Yapraklarda küçük, sarımsı-kahverengi, 

yağlı  görünümlü,  etrafı sarımsı-yeşil hale ile  çevrili lekeler vardır.  Kapsül üzerinde ise yuvarlak, 

koyu  yeşil,  ıslak  görünümlü  lekeler oluşur ki bazen bu lekelerin ortasında krem rengi bakteriyel 

akıntı görülür. Özellikle beyaz tohumlu çeşitlerde tohum kabuğu üzerinde sarı renk almış infekteli 

alanları  görmek  olasıdır. Bazı  durumlarda  ise  infekteli  bitki parçacıkları  ile temas eden tohum 

kabuğundaki çatlaklardan bakteri giriş yaparak tohum bulaşıklığına neden olabilmektedir. Bitkinin 

iletim  demetlerinin hastalanması ile genel bir  solgunluk  görülür ve bitki ölebilir. Fasulye dışında  

bazı yemlik baklagillerde de hastalık görülür. Bulaşması;Bulaşık tohum ve toprakta hastalıklı bitki 

artıklarından olur. 

FASULYE KAHVERENGİ LEKE HASTALIĞI  

             Yapraklarda kızıl kahve renkli sınırlı çevrelenmiş sarı kahve renkli küçük lekeler oluşturur.  

Bu lekeler genellikle yuvarlak, damarlarla sınırlandığında köşelidir.Her lekenin etrafında çoğu kez  

çok  dar  sarı bir hale bulunur.Zamanla lekenin orta kısmı kuruyarak düşebilir ve bu yaprağa yırtık    

bir görünüm verir. Gövdede ise çapı 10 mm' ye  kadar  büyüyebilen  kızıl-kahve  sınırlı sarı-kahve 

renkli  lekeler  oluşur. Kapsüllerde  ilk  önceleri koyu yeşil, ıslak ve yuvarlak olan lekeler zamanla 

genişler  ve çökük  bir  hal alarak aynı sarı-kahve lekeler burada da olur. Bazen kapsüller lekelerin 

olduğu yerden keskince kıvrılırlar. 

Bulaşması; Bulaşık tohum ve toprakta hastalıklı bitki artıkları olur.  

FASULYE ADİ YAPRAK YANIKLIĞI 

  Hastalığın  ilk  belirtileri  kotiledon  yapraklarda  görülür. Başlangıçta  soluk  yeşil  renkte, 

zamanla solgunluklar oluşur. Yapraklardaki  küçük, köşeli lekeler birleşerek büyür ve kahverengi      

hal alır.Kapsül lekeleri yağlı görünümlü,içe doğru çökük durumundadır.Kapsüllerdeki gelişmenin  

gerilemesi  sonucu   buruşmalar  gözlenebilir.  Kapsül  lekelerinin  ortasında sarı renkli bakteriyel  

akıntı  görülür  ve  lekeler  kırmızımsı-kahverengi  renk  alırlar.  Gövdede ise koyu yeşil, zamanla 

kahverengileşen çizgiler  şeklinde lezyonlar vardır.Özellikle kapsül enfeksiyonlarındaki belirtileri  

Hale Yanıklığı belirtilerinden ayırmak oldukça güçtür. 

  Bulaşması; Bulaşık tohum ve toprakta hastalıklı bitki artıklarından olur. 



   

FASULYE BAKTERİYEL HASTALIKLARININ MÜCADELESİ 

- Hastalıksız, temiz tohum kullanmalıyız. 

- Tohum üretimini sıcak ve kurak bölgelerde yapmalıyız. 

- Hastalıklı bitki artıklarını tarladan uzaklaştırıp, imha etmeliyiz. 

- Yağmurlama sulama yapmamalıyız.  

  Kimyasal mücadele yapacaksak yeşil aksam ilaçlamaları tarlada hastalık görülmeden önce, 

bitkiler 2-3 yapraklıyken hazır bakırlı preparatlardan biri ile 7 gün ara ile 2-3 ilaçlama gereklidir. 

İlaçlamalar  kaplama  olarak  sabah  erken saatte yapılmalıdır. Bitkinin tüm yüzeyinin ilaçlı su ile 

ıslanmasına özen gösterilmelidir. Ülkemizde etkili bir tohum ilacı bulunmamaktadır. 

HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ 

     

         Başlangıçta kotiledon yapraklarda ve giderek diğer yapraklarda yağlımsı damalarla sınırlanmış 

köşeli  lekeler  oluşur. Lekeli  kısımlar  zamanla  kurur, çatlar ve  yapraklar  delik  deşik  bir hal  alır. 

Hastalığın en tipik  özelliği  bu  lekelerin  altında su damlası şeklinde bakteriyel bir akıntı oluşur. Bu 

belirti  nemli koşullarda  sabah  erken  ve  akşam  saatlerinde  görülür. Bu  nedenle hastalığa gözyaşı 

hastalığı da denir. Patojen  meyve  sapı  yoluyla  sistemik  olarak meyveye geçer. Meyvede yumuşak 

sulu bir çürüklük ve bakteriyel akıntı oluşur. Bulaşması Bulaşık tohum ile olur.  

  Temiz  tohum kullanılmalı, hastalıklı bitki artıkları yok edilmeli. Hastalık görülen tarlalarda 

sağlıklı bitkilere koruyucu olarak 10'ar gün ara ile 2-3 defa ilaçlama yapılmalıdır. 

LAHANAGİLLER BAKTERİYEL HASTALIĞI  

SİYAH DAMAR ÇÜRÜKLÜĞÜ 

          Etmen  lahana, karnabahar, brüksel lahanası,  turp, çoban çantası  gibi lahanagiller bitkilerinde 

hastalık yapar. Başlangıç  belirtileri  bulaşık yaprakların kenarlarında koyu renk damarlar arasında V 

şekilli  sarımtırak  lekeler  şeklindedir. Bulaşık  alanlar kurur ve kahverengileşir. Damarlar siyahlaşır. 

Hastalık  iletim  demetleri  yoluyla  sistemik  olarak  yayılır. Gövdeden  boyuna  kesit alınırsa iletken 

dokunun   tamamen  siyahlaştığı  görülür. Erken   devrede   yakalanan  bitkiler   çöker  ve  olgunluğa 

ulaşmadan ölürler. Bulaşması; Bulaşık tohum ve bulaşık bitki artıkları ile olur.  

          İlaçlı mücadelesi yoktur. Temiz  tohumluk  kullanılmalı,  hastalıklı  bitki artıkları yok edilmeli, 

lahanagiller  familyası  bitkilerle en az 3 yıllık münavebe uygulanmalıdır.Lahana 52°C' de 30 dakika, 

karnabahar tohumları 52°C’ da 25 dakika sıcak su banyosunda tutulmalıdır.  

 



   

ÖNEMLİ VİRÜS HASTALIKLARI 

        

 - Domateste: Tek ve çift virüslü çizgi hastalığı, Tütün mozayik virüsü, stolbur (erkekleşme)                 

- Biberde: Biber mozayik virüsü, 

 - Patlıcanda: Patlıcan mozayik virüsü,  

 - Fasulyede: Fasulye adi mozayik virüsü, Fasulye yaprak kıvırcıklık virüsü, 

 - Baklada: Benek ve solgunluk virüsleri, 

 - Hıyar, kabak, kavun ve karpuzda: Mozayik virüsü. 

  - Patateste: patates yaprak kıvrılma, çizgi ve x virüsleri bulunmaktadır.  

            En   önemlileri  verilen  bu  hastalıklar  dışında  daha  pek  çokları da bulunmakta olup soğan, 

kereviz,  lahana,  marul,  ıspanak,  şalgam  gibi  diğer  sebzelerde de  çeşitli  virüs  ve  virüs  benzeri 

hastalıklar zarar yaparlar.  

VİRÜS NASIL YAYILIR 

          Sebzelerdeki bu hastalıklar genellikle, tohumla, özsu ile, vektörlerle, bulaşık bitki artıklarından 

sağlıklı bitkilere taşınabilmektir.  Bu nedenle mücadelede bu hususlara dikkat etmek ve en önemlisi 

sağlıklı veya sertifikalı tohum kullanmak gerekmektedir. 

  Şayet herhangi bir  virüs  hastalığı  bitkilere  bulaşmış ise  hiçbir  tedavi  şeklinin olmadığını 

unutmayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SEBZE ZARARLILARI 

Böcek bilgini Howard; "İnsanlar ekip-diktiklerini değil, hastalık ve zararlılardan arta kalını 

biçerler." demiştir. Hastalık ve  zararlılar  ile  hiç  mücadele yapılmaz ise ancak zararlılardan artan 

hasat edilir.Fakat bilinçli ve zamanında yapılan ilaçlı mücadele ve önceden alınan kültürel önlemler  

ile hastalık ve zararlı kayıplarının en aza indirgenebileceğini unutmayınız.  

DANABURNU  

           

Zararlının  vücudu  kadife  gibi  kısa  tüylerle  kaplı,  kızılımtırak kahverengi veya kirli koyu 

esmerdir. Üst  kanatları kısa,  alt  kanatları iyi gelişmiştir. Ön bacakları toprağı kazmak için özel bir 

şekil almıştır. Vücut uzunluğu 4-6 cm.'dir. Ülkemizin hemen her tarafında yaygın durumdadır. 

 Ergin ve  nimfleri  toprak içinde galeri açarak ilerlerken rastladıkları her tür bitkinin köklerini 

ve  yumrularını  yerler. Özellikle  yeni  dikilmiş veya  çimlenmiş  sebze fidelerinin köklerini keserek 

kurumalarına  neden  olurlar.  Yumrulu  sebzelerin de  toprak altında bulunan yumrularını kemirerek 

zarar verirler. 

  Tüm  sebzelerde  çeltik, buğday,  mısır,  ayçiçeği,  tütün,  pamuk,  süs bitkileri, meyve, orman 

fidanlarında  zarar  yaparlar. Danaburnu  gündüzleri  ön  bacakları  ile  açtıkları  galerilerde  yaşarlar.    

Bazen  toprak  yüzüne de  çıkarlar.  Sıcak  yaz   geceleri  aktiftirler. Genellikle   yaşama  yeri  olarak  

galeri  açmaya  uygun olan kültüre alınmış nemli bol humuslu killi-kumlu toprakları seçerler.  

KÜLTÜREL ÖNLEMLER  

- Küçük  bahçelerde  mümkün  olduğu taktirde  göllenecek  şekilde  su verilirken zararlıların ölmesi 

sağlanabilir. 

- Zararlı gübreli  ve sıcak  toprakları  sevdiği için bahçenin uygun yerlerine yaz sonuna doğru gübre 

kümeleri bırakılır. İlkbaharda buralarda toplanan zararlılar öldürülür.  

KİMYASAL MÜCADELE  

  Danaburnu  zararı  görülen  bahçeler akşamüstü salma su ile iyice sulanır. Buğday kepeği ile 

hazırlanan  zehirli  yem  aynı  gün  hava  kararmadan  bitkilerin  diplerine yakın olacak şekilde ıslak 

toprak  üzerine  eldivenle serpilir. Zehirli yemin hazırlanmasında 1 dekar için 8-10 kg kepek, 1/2 kg 

toz şeker ve tavsiye edilen dozuna göre gerekli miktardaki ilaç kullanılır. Naylon bir örtü veya beton 

bir  zemin  üzerine serilen kepek 3-4 litre su ile nemlendirilir. Daha sonra şeker ve ilaç ilave edilerek 

iyice karıştırılır.  



   

BOZKURT (TIRPAN KURDU) 

 

  Esas  patateste  zararlı  olan  bozkurt genelde  sebzelerde  zarar  yapmaktadır. Bitkileri toprak 

sathına yakın  yerden, kök boğazından kesmek veya kemirmek suretiyle  bitkinin kırılıp kurumasına 

neden olurlar. Ayrıca çimlenmekte olan tohumları yiyerek ürün kaybına neden olurlar.Yoğun olduğu 

yıllarda sebze fidelerinin yeniden dikimini gerektirirler. 

  Mücadelesinde ilaçlama şekli ekiliş alanının genişliğine ve bitkiye göre değişebilir. Çok geniş 

olmayan yerlerde kepekli zehirli yem uygulaması yapılır.Ayrıca tohum ilaçlaması, bandırma yöntemi 

veya yeşil aksam ilaçlaması ile yapılabilir. 

TEL KURDU  

           Yine patateste zararlı olan telkurdu havuç gibi bazı sebzelerde de zararlıdır.Larvaları bitkilerin 

köklerini  kemirmek, kalın  kök ve yumruların içine girerek galeri açmak suretiyle beslenir ve zararlı 

olurlar. Kökleri yenen sebzeler kurur.  

   

Mücadelesinde tohum ilaçlaması, fidelik ilaçlaması, tarlada toprak ilaçlaması ve ocak 

ilaçlaması yapılabilir.  

 

 

 

 

 



   

YAPRAK BİTLERİ 

      

Yaprak bitlerinin vücutları oval ve yumuşak olup, 2-3 mm boyundadırlar.Sarının tonları, yeşil, 

siyah renkli olabilirler. Kanatlı ve kanatsız formları vardır. Türkiye'nin her yerinde yaygındır. Yaprak 

bitleri  bitki özsuyunu emerek  bitkiyi zayıflatır ve kuruturlar.Gelişme durur, ürünün verim ve kalitesi 

bozulur.  Salgıladıkları zehirli   veya   uyarıcı   bileşikler   ile   bitkilerin   gelişmesine   engel   olurlar. 

Yapraklarda kuruma, bükülme olur, köklerde anormallikler görülür.Virüs hastalıklarının yayılmasına   

neden olurlar, salgıladıkları  tatlı maddelerle  bitki  yüzeyini  örterek  özümleme  ve solunuma  engel  

oldukları gibi bu maddelerde bazı mantarlar gelişerek karaballık'a (Fumajin) neden olurlar. 

 Sebzelerden fasulye, bakla, ıspanak, lahana, kıvırcık salata, kuşkonmaz, kabak, karpuz, acur, 

hıyar, domates, patlıcan, patates, bamya, sarımsak, biber ve karnabaharda zarar yaparlar. 

 Genellikle  kışı  yumurta halinde geçirir, havaların ısınmaya başlanması ile yumurtadan çıkan 

larvalar sürgünlere ve taze yapraklara gider, beslenirler. Yaprak bitleri bölgelere ve türlere göre yılda 

10-16 döl verirler. 

KÜLTÜREL ÖNLEMLER  

Mücadelesinde öncelikle hasattan sonra toprak üstünde kalan sebze ve yabancı otlar imha 

edilmelidir. 

  Yaprakbitlerinin doğal düşmanları, zararlıyı baskı altında tutabilir. Şayet sebze bahçesinde 

doğal düşmanlar çok, yaprakbiti yoğunluğu da az ise ilaçlı mücadele gerekmez. Böcekler kendi haline 

bırakılır, haftada bir yoğunluk kontrolü yapılıp yaprakbiti popülasyonunun ekonomik zarar eşiğini aşıp 

aşmadığı tespit edilir. Yaprak bitlerinin doğal düşmanı UĞUR BÖCEĞİ dir. Uğur Böceklerini mutlaka 

korumalısınız. 

KİMYASAL  MÜCADELE  

- Bahçede yapılan sayımda baklagillerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 6-11 , 

- Lahana,  patlıcan  ve  kabakta  bir   yaprağa   düşen   yaprakbiti  sayısı  11-20  veya  daha  fazla  ise 

ilaçlamaya başlanır. Yaprakbitleri çoğunlukla yaprakların alt yüzünde yaşadıklarından yaprakların alt 

yüzünün  iyice  ilaçlanmasına  özen  gösterilmelidir.  İlaçlama  sabah ve akşam üzeri rüzgarsız günde 

yapılmalıdır.  

 



   

KIRMIZI ÖRÜMCEK  

      

          Kırmızı  örümcekler  gözle  zor görülen ufak zararlılardır.Yapraklarda meydana gelen sararma    

ile varlığı belli olur. Genellikle yaprak alt yüzünde ördükleri ipek ağlar arasında bulunurlar. Bulaşık 

fideler, rüzgar ve böcekler ile yayılırlar. Kırmızı  örümcekler  üzerinde  yaşadığı  bitkinin yaprak öz 

suyunu emerek yaprağı sarartır. Bitkinin  klorofil miktarı % 20-40 oranında azalır. Yapraklar  kurur, 

dökülür ve verim % 40-60 oranında düşer.  

          Kırmızı  örümcekler  domates; çilek,   kavun,   karpuz,  hıyar,  patlıcan, fasulye,  börülce,  süs 

bitkilerinde zararlı olur.  

          Kışı soğuk bölgelerde ergin halde dökülen yaprakların altında ve toprak arasında uyuşuk halde 

geçirir. Kışı ılık geçen bölgelerde ve seralarda yaşayışlarına devam ederler.Yaprak alt yüzüne,yaprak 

damarları boyunca yaptıkları ağlar arasına yumurtalarını bırakırlar.Yumurtalar hava sıcaklığına bağlı 

olarak 3-5 günde açılır. Döl  adedi  bulundukları  bölgenin iklimine ve üzerinde yaşadığı bitkiye göre 

yılda 10-12 arasındadır.  

KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

Mücadelesinde alınacak başlıca kültürel önlemler şunlardır; 

- Sonbaharda sebze artıkları bahçeden uzaklaştırılmalı, 

- Yazın ot çapasına önem verilmeli, 

- Azotlu gübre az kullanılmalıdır. 

KİMYASAL  MÜCADELE  

 Fasulye  gibi  küçük  yapraklı bitkilerde yaprak başına ortalama 1- 3, patlıcan gibi iri yapraklı 

bitkilerde  3-5  canlı  kırmızı  örümcek   varsa mücadele yapılmalıdır. Zararlı çoğunlukla yaprağın alt 

yüzünde  bulunduğu  için ilaçlamada  buralarında iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Hasattan bir 

müddet önce veya hasat zamanı ilaçlama yapılması gerekiyorsa etki süresi kısa ilaçlar kullanılmalıdır.  

 

 

 



   

 

BEYAZ SİNEK  

    

Önemli bir sebze zararlısıdır. Ergin vücudu soluk sarı renkte olup, kanatlar üzerindeki beyaz 

mum  tabakası  nedeniyle  genel  olarak  beyaz renkte görünür. Larvalar yaprağa yapışık olup şeffaf 

renktedir.Yaprakların alt yüzeyinde beslenirler. Yılda 9-10 döl verebilirler.  

Larva  ve  erginler  bitki  öz  suyunu  emerek  beslenirler,  bitkinin zayıflamasına, yaprakların 

sararmasına,  neden  olurlar. Ayrıca  beslenme  sırasında  tatlı  ve yapışkan bir madde salgıladığından 

yapraklar  üzerinde  fumajin  denen  mantar  gelişerek  bitkinin  görünümünü  bozar ve pazar değerini 

düşürür. Bunun yanı sıra erginleri bazı virüs hastalıkları taşıyıcısıdır.  

KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

  Beyaz  sinek kışı  yabancı  otlar  üzerinde  geçirdiğinden  tarla  çevresindeki  yabancı  otların 

yakılması, gömülmesi, yok  edilmesi  popülasyonu  önemli  ölçüde  azaltır. Ayrıca  gereğinden fazla 

sulamadan ve fazla gübre vermeden kaçınılmalıdır. 

KİMYASAL MÜCADELE  

 Yaprak  başına ortalama 1-3 adet larva görüldüğünde mücadeleye başlanır.     

YAPRAK PİRELERİ 

Sarımsı yeşil veya kahverengi renkte, 2-3 mm uzunluğundadır. Yaprakların altında bulunurlar. 

Yaprak pirelerinin hızlı ve yan yan ileri giderek hareket etmesi tipiktir. Bitki öz suyunu emerek 

sonuçta yapraklarda beyazımsı, sarımsı daha ileri devrede kahverengi lekeler meydana gelir. Bitki 

zayıflar ve büyüme yavaşlar. Yaprakların kenarları kıvrılır, hatta tamamen kuruyabilir. Asıl büyük 

zararı virüs taşımalarıdır.  

 

 

 



   

 

THRİPSLER  

     

 Boyları 1 mm kadar uzunlukta dar, yassı vücutlu hareketli böceklerdir. Renkleri açık sarı veya 

sarımsı  esmer  renktedir.  Kanatları  etrafında, kirpikler bulunur.  Nimf  ve  erginleri  bitki  özsuyunu 

emerek  beslenirler. Böcek  yoğunluğunun  fazla  olduğu  yerlerde  yaprakların  üst kısmında yanıklar 

oluşur. Yaprak  zamanla  solar  bükülür  ve  beyazımsı bir hal alır. Buna Akdamar hastalığı denir. Bir 

yaprakta   5-10 adet  Yaprak biti  veya diğer  Thrips  ve  yaprak  pireleri  gibi  emiciler  görüldüğünde 

mücadeleye  başlanır.  Yaprak bitlerinin  ve  diğer  emicilerin  mücadelesini  aynı ilaçla yapmak daha 

ekonomiktir. İyi havalarda yapılmasına ve meyvelerin iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. 

PATATES BÖCEĞİ  

   

10-12 mm boyunda sarı veya kırmızımsı renktedir. Kışı toprakta ergin olarak geçirir. 

İlkbaharda erginler Domates, patlıcan, patates ve biberin yaprakları ile beslenir.  

 Yumurtalarını  yaprak  altına  tek  tek  veya gruplar halinde bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar 

yaprak  ve  sürgünlere  zarar  verirler.  Yılda  3- 4  döl  verir.  İlk  mücadelede  bir  böcek  görülse bile 

ilaçlamaya başlanır.  Azinphos-metyhl ve  trichlorphon  etkili  maddeli  ilaçlar  ile  yaprak alt yüzünün 

ilaçlanmasına özen gösterilir. 

 

 

 



   

KÖK-UR NEMATODLARI 

             Konukçu   bitkisinin  kökünde   meydana   getirdikleri   irili  ufaklı  urlarla kolayca  tanınırlar. 

Beyazımsı renkte şişkin armut şeklindeki dişiler, bu urların içinde yaşarlar. Erkekleri ince uzun, iplik 

şeklindedir ve ergin olduktan sonra toprağa geçerler. 

  Kök-ur nematodlarının boyları türlere göre değişmekle birlikte 0,4-1 mm arasındadır. Kök-ur  

nematodları,  hemen hemen  bütün  kültür  bitkilerinde  zarara  neden olabilir. Kök-ur nematodlarının 

30' a    yakın    türü   ve   2000 ‘den   fazla    konukçusu    olduğu   bilinmektedir.  Domates,   patlıcan, 

hıyar,  bamya,  fasulye,  bezelye,  bakla,  marul,  maydanoz,  pırasa,  ıspanak,  lahana,  kavun, karpuz, 

Kök-ur   nematodlarından   zarar  görürler. Yabancı  otlardan  köpek  üzümü  kök-ur  nematodlarına 

konukçuluk yaparak bulaşık sahalarda enfeksiyon kaynağı oluşturmaktadır.  

   

  Arız oldukları bitkinin köklerinde urlar meydana getirirler. Bu urlar, bitkinin öz su düzenini 

bozar  ve  kökün  fonksiyonlarını  engeller.  Bitkide gelişme yavaşlar ve durur, bodurlaşma görülür. 

Yapraklarda   sararma,  çiçek  ve  meyve  silkmeleri  görülür. Enfeksiyon  ağır  ise  bitki  tamamen 

kuruyabilir. Köklerdeki urların baklagil nodozitelerinden farkı daha açık renkli ve gayri muntazam 

şekilli oluşlarıdır. 

  Nematodun   zarar   derecesi   popülasyon   yoğunluğuna, bitki  çeşidine  göre  değişmektedir. 

Genellikle   bu  nematod  domates  ve patlıcanlarda % 25-35 arasında zarara neden olmakta, bu oran 

bazen  % 50-60’a  kadar  yükselebilmektedir. Sera  koşullarında  yetiştirilen hıyarlarda  ise  % 16-47 

arasında  ürün  kaybına  neden  olmaktadır. Bakteri  ve  mantarlar gibi hastalık etmenleriyle infekteli 

bitkilerde kök-ur nematodlarının zararı artmaktadır.  

  Akarsu  vadileri  boyunca  yoğun  olarak  bulunur. Hafif  ve  orta  karaktere sahip, tınlı kumlu 

topraklarda kesafetleri oldukça fazladır. Dişiler  jelatinimsi  bir  kese  içine yumurtalarını depo eder ve 

ölür. Bir kese içinde 1500 adet yumurta bulunabilir. İki dönemde gelişir 

- I. dönemi yumurta içinde tamamlayan larvalar, 

- II. dönemde yumurtayı, terk ederek toprağa geçerler. 

  Konukçu  bitkinin  köküne  rastlayan  II. Dönem larvalar kök ucundan bitki dokusuna girerler. 

Dokuda sabitleşerek beslenir ve  3 defa  gömlek  değiştirerek  ergin olurlar. Kışı urlu bitki köklerinde 

veya toprakta, larva ve yumurta halinde geçirir.  

  Toprak sıcaklığı 10ºC den aşağı ise gelişme olmaz.Nematod zararı 15 ºC de başlar, 20-27 ºC 

sıcaklıklar gelişme için uygundur. Bu nematodlar daha çok tropik ve subtropik bölgelerde zararlıdır. 

Yılda 3- 4 nesil verebilir. Gelişmeleri için uygun nem % 40-90 arasındadır.  



   

KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

  Kök-ur  nematodlarının  konukçusu  çok  olması,  sulanabilen  alanlarda  özellikle sebzelerin 

yetiştirilmesi, bazı yerlerde, yıl  içinde  birden  fazla ürünün üretiminin yapılması nedeniyle kültürel 

önlemlerin uygulanması güç olmaktadır.  

- Bulaşık bitki köklerinin toplanıp yakılması 

- Ekim  veya  dikime  hazırlık  maksadıyla  yapılan  toprak  işlemelerinin; sıcak ve kurak mevsimde 

toprağın  birkaç  defa  alt üst edilmesi şeklinde yapılması, seralarda ise sıcak aylarda ve seranın boş 

olduğu  zamanlarda  15  gün  ara  ile  toprağın  30-40 cm  derinlikte  ve en az iki kez alt üst edilerek 

işlenmesi 

- Mümkünse tarlanın nadasa bırakılması veya 3-4 yıllık bir münavebe uygulanması 

- Temiz toprak, temiz fide kullanılması 

- Sulama sularının bulaşık sahalardan geçirilmemesi 

- Ayrıca  çeşitli  yönleri  ile  ülke  ve  bölge  koşullarına uygun ve dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi 

önerilebilir. 

- Kök-ur  nematodları  iç  karantinaya  tabidir. Bu  nedenle  bulaşık  üretim  materyallerinin  temiz 

bölgelere taşınmasına engel olunmalıdır.  

KİMYASAL MÜCADELE  

  Kimyasal  mücadelede  başarılı  olmak  için  öncelikle  kültürel  önlemlerin alınması gerekir. 

Çünkü nematositlerle  toprak  ilaçlaması yüksek maliyet gerektiren bir çalışmadır. Ekimden 3 hafta 

önce veya ekim esnasında herhangi bir ruhsatlı nematod ilacı ile toprak ilaçlaması yapılabilir. 

  Kök-ur  nematodlarının  ilaçlama  zamanının  saptanmasında  nematodun  biyolojik  dönemi, 

toprak   karakteri,   toprağın   sıcaklığı  ve  nem  durumu,  uygulamada   kullanılacak  nematositlerin 

sistemik  olup  olmadıkları  gibi  etmenler  dikkate  alınmalıdır.  Kök-ur   nematodlarının  II. dönem 

larvaları enfekte  gücüne  sahiptir. İlaçlama sırasında toprak sıcaklığı 10 ºC ‘nin  üzerinde  olmalıdır. 

Özellikle toprak sıcaklığının 15 ºC olduğu Mayıs-Haziran veya Eylül-Ekim ayları uygundur.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SOĞAN SAK NEMATODU 

  Dişi ve erkeği iplik şeklindedir. Boyları 0,5-1 mm. kadardır. Erkekleri dişilere oranla biraz 

daha küçüktür. 

  Soğan  sak  nematodunun  kültür  bitkileri  ve  yabancı  otlardan  olmak  üzere  400'e  yakın 

konukçusu mevcuttur. 

          

BELİRTİLERİ ve KONUKÇULARI 

 Bitki türlerinden soğan, yonca, yulaf, keten, kenevir, nergis, sümbül, lale, alev çiçeği, gökbaş, 

çilek  önemli  konukçularıdır. Türkiye'nin  soğan  yetiştirilen bütün bölgelerinde saptanmıştır. Soğan  

sak  nematodu   bitkilerin   genellikle   yaprak, sak, yumru, soğan ve  sürgünlerine  arız  olur.  Hücre 

alanlarındaki  boşluklara  yerleşir  ve  toksik  madde  salgılayarak  hücrelerde  büyüme  ve  çoğalma 

meydana getirir.  

Bitkinin  boyu  kısalır,  yapraklar  bükülür,  üzerinde   açık  yeşil   renkte   şişkinlikler  oluşur. 

Yaprakların  gövde  ile  birleştiği  yerlerde  yumuşama  görülür.  Bu  kısımlar çekildiğinde kolaylıkla 

kopar. Yeşil  aksam  normal halini muhafaza edemez. Kendini aşağıya doğru bırakır. Sürgünler şişer, 

boğum  araları  kısalır  ve  bodurlaşır. Sak ve yapraklarda ilk belirtiler ilkbaharda görülür.

 Özellikle   sarımsakta  Sak   kısmında   çatlamalar   yapar. Bu   nematod  bitkinin  toprak  altı 

organlarında  özellikle  yumrularda çok zararlı olur, köklerde az zarar yapar. Nematod soğanın çiçek 

sapı,  çiçek  ve  tohumlarına da arız olur.  Yapraklarında  oluşan  lekelerin  içinde  çok  sayıda  larva 

bulunur. Bunlara "Nematod yünü" adı verilir.  

Soğan  sak  nematodu  15°C  ve  üzerindeki  sıcaklıklarda  soğanlarda  % 100'e varan zararlar 

meydana getirir. Bitkinin kök sistemi kısmen veya tamamen tahrip olur. İkili, üçlü veya dörtlü soğan 

başı  teşekkül edebilir, 30-35 °C’lik sıcaklıklarda  nematodun  çoğalması  durduğu için zarar daha az 

olmaktadır.  Topraktaki   nematod   popülasyonu   toprak   tipi   ve   sıcaklığa   bağlı   olarak   değişir.       

Ülkemizdeki tespitlere göre oranı % 5 - % 100 arasında değişmektedir.  

 



   

 

 Bu  nematod soğan yumrularında, sak, sürgün ve yapraklarda iç parazit olarak yaşar. Nadiren 

köklerde de beslenebilir. Konukçu  bitkilerde  yaşama  şartları  kötüleştiğinde  bitkiyi  kısmen  veya 

tamamen  terk ederek toprağa geçerler. Toprakta  konukçu  bitki  olmadığı  taktirde  18-25  ay  canlı 

kalabilir. Döl  sayısı  konukçu  bitki  uygunluğu,  sıcaklık  ve  neme  göre değişir. Yılda  birkaç nesil 

verebilir. Bir dişi 200-500 kadar yumurta bırakabilir.  

 Larvalar  4  gömlek   değiştirerek  ergin  hale  geçerler. En  zararlı  olduğu  dönem,  4.  larva 

dönemidir. Bu  devrede  bitki dokusunun içinde çiçek sapı, yumru, yaprak ve tohum içinde dorment 

halde kalır.  

KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

  Nematodun  bitki  aksamına  girebilmesi  için  bitkinin  dokusu  üzerinde  ince  film tabakası 

şeklinde  nemin bulunması gereklidir. Soğan sak nematodu -19°C soğuğa dayanıklıdır, ancak sıcağa 

karşı çok hassastır. 

  Temiz   tohum,''  Temiz  toprak  kullanılmalı,  bulaşık   toprakla   yetiştirilen  yonca,  soğan 

bitkilerinin  sökülmesinden  sonra tarlada  kalan  bütün kök, kuru yaprak vs. toplatılıp yakılmalıdır. 

Birçok  yabancı  ot  bu  nematoda  konukçuluk  ettiğinden  tarlada  yabancı  ot  bulundurmamalıdır. 

Havuç, ıspanak, marul gibi konukçusu olmayan bitkilerle en az 3 yıllık münavebe uygulanmalıdır.  

 Bulaşık  soğanlar (Güver, arpacık veya karaca)  dikimden  2-3  gün önce su  dolu  kap içinde 

her gün  suyu  değiştirilerek  bekletilmeli, sonra dikilmelidir. Bulaşık  toprakların  buharla  sterilize 

edilmesi mümkünse de ekonomik değildir. 

KİMYASAL  MÜCADELE  

  Toprak ilaçlamasında  ekim  dikimden  2-3  hafta  önce  yabancı  otları  temizlenmiş  toprağa 

genel nematod öldürücü ilaçlar verilebilir.  

 


