
Yaprak Delen Hastalığı 

(Coryneum Beijerinckii) 

  

YAPRAK DELEN (ÇĠL) HASTALIĞI HASTALIK BELĠRTĠSĠ 

Hastalık meyve ağaçlarında yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluşturur. Yaprak 

üzerinde oluşan lekeler ilk önce 1 mm çapında, yuvarlak, yağ lekesi görünümünde olup zamanla kenarları 

kırmızımtırak orta kısımları koyu kahverengine dönüşebilir. Bu lekeli kısımlar sonradan dökülür ve yaprakta 

delikler oluşur. Bazen birbirine bitişik lekeler birleşip dökülürler ve çapı 1 cm’yi bulan delikler görülür.  

 

Yapraklar belirtilerin oluşmasından 5–10 gün sonra dökülmeye başlar. Meyve üzerindeki lekeler 1–2 mm 

çapında, yuvarlak ve dağılmış şekildedir. Ancak bazen lekeler birleşerek sıvama şeklinde meyve yüzeyini 

kaplar. Lekelerin ortası koyu, etrafı açık kırmızımsı renktedir. Zamanla ortası gri, kirli beyaz, çevresi koyu 

kırmızı, koyu kahverengi veya siyaha dönüşmektedir. Meyve lekelerindeki kahverengi orta kısım çöküktür. 

Etmen tomurcuklarda da zarar oluşturur. Hastalıklı tomurcuklar sağlam olanlardan ayırt edilebilir. Ancak bu 

tomurcuklar dokununca dökülmezler. Başka nedenlerle ölmüş olan tomurcuklar ise küçük bir dokunmayla 

dökülmektedir. 

 



YAPRAK DELEN (ÇĠL) HASTALIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BĠTKĠLER 

Kayısı, şeftali, kiraz, vişne, badem, erik ve karayemiştir. 

  

YAPRAK DELEN (ÇĠL) HASTALIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERĠ 

Kültürel Önlemler 

Sonbaharda hastalıklı tomurcuklar bulunan dallar sağlam kısımdan budanarak yakılmalıdır.  

 

Kimyasal Mücadele: 

Ġlaçlama Zamanları: 

1. Ġlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 

2. Ġlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), 

3. Ġlaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır. 
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YAPRAK DELEN (ÇĠL) HASTALIĞI KĠMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK ĠLAÇLAR  

 

Etkili madde adı ve 

oranı 
Formülasyonu Doz 100 lt suya 

Ġlaçlama ile 

hasat arası  

süre (Gün) 

Bakır hidroksit %50 WP/WG 
500 g (sonbahar)  

250 g (ilkbahar) 
14 

Bakır kalsiyum sülfat 

%20 
WP 

1250 g (sonbahar)  

625 g (İlkbahar) 
14 

Bakır oksiklorid 50 WP/WG 
800 g (sonbahar)  

400 g (ilkbahar) 
21 

Captan %50 WP 300 g 3 

Yağ ve rosin asitlerinin 

bakır tuzları 51,4 g/l 
EC 

500 ml (sonbahar)  

250 ml (ilkbahar) 
7 

Bakır sülfat%25 
Suda çözünen 

kristal 

%2’ lik bordo bulamacı 1.ilaçlama 

sonbahar (2000g göztaşı +1000g 

sönmemiş kireç) 

%1’lik bordo bulamacı 2.ilaçlama 

ilkbahar 1000g.göztaşı+500g.sönmemiş 

kireç ) 

21 

Chlorothanonil 450 

g+Carbendazim 100 g  
SC 200 ml (Kayısı) 7 

Chlorothalonil 500 g/l SC 200 ml 56 

 
 


