MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler:
Hastalık etmen b r yara paraz t
olduğundan daha çok kültürel önlemlere önem
ver lmel d r. Başlıcaları;
1. Budama zamanının değ şt r lmes :
Budamanın, ağaçların bu hastalığa karşı en
duyarlı olduğu ılık kış ayları ya da erken
lkbahar yer ne, geç lkbahara doğru
kaydırılması ve sonbaharda yapılmaması
gerek r.
2. budama aletler , hasta kısımlar
budandıktan sonra %10'luk hypochlor t
solüsyonuna (Çamaşır Suyu) batırılmalı ve
daha sonra sağlıklı ağaçlara geç lmel d r.
3. Budama sonrası laçlama yapılmalıdır.
İlkbaharda yaprakdelen ç n yapılan lk
laçlama (hazır bakırlılar veya bordo bulamacı)
budama sonrasına gelecek şek lde
düzenleneb l r. Açık budama yaraları da aşı
macunu le kapatılmalıdır.
4. Kanserler yaz aylarında sağlam dokuya
kadar tem zlenmel d r.
5. D ğer hastalık ve zararlılarla mücadele
ed lmel d r.
6. Bahçen n tes s ed ld ğ alan y drenajlı
olmalı, bahçeye fazla azotlu gübre ver lmemel
ve sezon sonu sulamadan kaçınılmalıdır.
7. Gövdeler n kışın zarar görmes n
engellemek ç n özell kle güneybatı bölümüne
k reç sürülmel d r.
8. Toprak şleme ve hasat sırasında ağaçlar
yaralanmamalıdır.
9. Hastalıklı dallar sağlıklı dokuya kadar
kes lerek yakılmalıdır.
K myasal Mücadele
K myasal mücadeles yoktur.

İLAÇLAMALARDA UYULMASI
GEREKEN KURALLAR
- İlaç seç m nde mutlaka uzman kuruluşlardan
yardım alınmalıdır.
- İlaç et ketler çok y okunmalıdır.
- Öner len doza mutlaka uyulmalıdır.
- Et ketlerde yazılı kültür b tk s nden başka b r
b tk ye kes nl kle kullanılmamalıdır.
- İlaçlamalar günün ser n saatler nde
yapılmalıdır.
- İlaçlamalarda mutlaka eld ven, maske,
koruyucu elb se g y lmel d r.
- Uygun alet ve ek pman seç lmel d r.
- İlaçlama esnasında h çb r şey yen p
ç lmemel d r.
- İlaç et ket üzer nde yazılı son laçlama le
hasat arsındak süreye mutlaka uyulmalıdır.
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SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE
AĞAÇLARINDA CYTOSPORA
KANSERİ (Cytospora spp.)
Tanımı Ve Yaşayışı:
Fungus lk enfeks yondan yaklaşık 4-5 hafta
sonra enfeks yon noktası etrafındak ölü dokuda
p kn tler n oluşturmaya başlar. Kon k yapıda
1–2 mm boyutunda olan p kn tler olgunlaşınca
üst ep derm s de yırtar ve özell kle yağıştan
sonra neml havalarda kırmızı-turuncu renkte
pl kç kler şekl nde kon d ospor k tles çıkışı
olur. Kon d ospor çıkışı bütün yıl olmakla
beraber daha çok lkbahar ve sonbaharda
olmaktadır.
Hastalık etmen hastalıklı dal ve kanserde
spor veya m sel olarak bütün yıl bulunab l r.

Zarar Şekl Ekonom k Önem ve Yayılışı:
Hastalık bel rt ler gövde, ana dal ve yan
dallarda kanser, daha nce dallarda se kuruma ve
ger ye doğru ölüm şekl nde ortaya çıkar. Kanser
lk önce kabuk dokusunun da resel ölümü
şekl nded r. Bu enfektel kısım kahvereng leş r
çökük kalır, konukçu b tk yara etrafında kallus
oluşturur. Bu arada zamk akıntısı görülür.
İlkbahardak bulaşmalar sonucunda daha kısa
fakat daha çökük kanserler oluşur ve bunların b r
çoğu aynı vegetasyon dönem nde y leşerek
kapanab l r.

Ancak sonbahar ve kışın oluşanlar yavaş
fakat daha fazla yayılarak dalların kurumasıyla
sonuçlanır. Enfeks yon dalın veya gövden n
çevres n tamamen sararsa enfeks yon
noktasının üstünde kalan kısım an den solar ve
yeş l olarak kurur. Kanserl kısım uzunlamasına
kes l rse let m demetler nde (ks lem) aşağıya
ve yukarıya doğru kahvereng bandlar görülür.
Ayrıca hastalıklı kısımla sağlıklı yeş l doku
arasında kırmızımsı kahvereng b r hat görülür.
Hastalık daha çok lkbahar ve sonbaharda
yaralardan bulaşır. Bulaşma budama yaraları,
kış donları sırasında oluşan kabuk çatlakları ve
sonbaharda dökülen yaprak z ve meyve
saplarında olur. Kuru dallarda oluşan
kon d osporlar yağmur, böcek, budama aletler
vb. le dağılarak yen enfeks yonlara neden olur.
Özell kle kış ve lkbahar donlarından zarar
görmüş ağaçlarda meydana gelen enfeks yonlar
çok sayıda meyve veren dalın kurumasına
neden olduğundan öneml ver m kayıpları
olab lmekted r.
Cytospora c ncta le b rl kte d ğer Cytospora
spp. (Cytospora leucostoma) de Cytospora
kanser ne yol açab lmekted r. İkl msel farklılık
ve konukçu b tk ye göre etmenlerden b r daha
baskın durumda olab lmekted r. Hastalık sert
çek rdekl meyveler n yet şt r ld ğ bütün
bölgelerde yaygın olarak bulunmaktadır.
Konukçuları:
Kayısı, Şeftal , K raz, V şne, Er k ve Elma

