Hastalıklı asmanın söküldüğü çukurlara
sönmem ş k reç dökülerek kalıntılar etk s z hale
get r lmel d r.
Ancak toprağı b rkaç yıl d nlend rd kten
sonra yen den asma d k leb l r.
Tek tük hastalıklı asmaların bulunduğu
bağlarda hastalıklı asmalar ç n ayrı budama
alet bulundurularak hastalığın sağlıklı
asmalara bulaşması önlenmel d r.
Kav hastalığına yakalanmış asmalardan
çubuk alınmamalıdır.
Budama ve benzer nedenlerle büyük
yaraların oluşmasına meydan ver lmemel ,
oluşmuşsa b r macunla bu yaralar hemen
kapatılmalıdır.
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Hastalıklı asmaların gövde ve kalın
BAĞLARDA KAV HASTALĞI
(Stereum h rsutum (W ld.) Pers.,
Phell nus gn ar us (L.Pr.)Quel.)

dallarının en ne kes t nde merkez n çevres nde
açık renkl yumuşak dokulu hastalıklı kısmın,
daha koyu renkl sert dokulu b r kuşakla
çevr lm ş olduğu görülür. Yıldan yıla asmanın

TANIMI:

ç kavlaşır, kavlaşma çten dışa doğru olur.

Hastalık başlangıçta gözler n uyanmasında
b r gec kme ve fenoloj de b r ger leme şekl nde
kend n göster r. Bu durum çoğunlukla asmanın
b r dalında başlar sonra d ğer dallara geçer.

Daha genç yapraklar şeﬀaﬂaşır, salkım s lker
yapraklar le b rl kte kuruyarak dalında asılı
kalır. Hastalık daha çok yaşlı asmalarda görülür.
Bazen çok sıcak yaz aylarında yaprakların
b rden b re solup kuruduğu, genç sürgünler n
bunu zled ğ ve asmanın an den öldüğü
görüleb l r.

MÜCADELESİ
K myasal Mücadele:
K myasal mücadeles yoktur.
Yapraklar doğal yeş ll ğ n y t r r zamanla
sararır. Yaşlı yapraklarda damar aralarında renk
açılmaları olur ve sonra bu lekeler b rleş r ve
ölür. Renkler kızıl kahvereng ye dönüşür. Bu
durumda damar aralarında ölü dokular kanal
b ç m nde bel rt ler göster r, damarlar se
n speten yeş l kalır.

Kültürel Önlemler:
Hastalık daha çok yaşlı asmalarda
görüldüğünden hastalıklı çok yaşlı, ver mden
düşmüş asmaları söküp ger kalan artıkları
yakmak gerek r.

