Hastalık bel rt ler ne benzer bel rt ler gördüğünüzde İl/İlçe Müdürlükler ne haber ver n z
Kültürel Önlemler :

Ø Sklerotlar hızla çoğalır. Yumrular çürümeye
başlar. Çürüme lk dönemde ıslak çürüklük
şekl nde olmasına rağmen zamanla kuru
çürüklük şekl ne döner.
Bulaşık b tk n n toprak altı kısımlarından komşu
b tk lere bulaşmalar olur ve aynı sıra üzer nde
kurumalar başlar.

Ø Hastalığın görülmed ğ yerlerde üret m
yapılmalı ve hastalıksız tohumluk kullanılmalı,
der n ve sık ek mden kaçınılmalı,
Ø Konukçusu olmayan b tk lerle en az 5 yıl
münavebe uygulanmalı, All um türü yaban
b tk ler de tarlada bulundurulmamalı,
Ø Hastalıklı yumrular ve toprak materyal n n yen
yet şt rme alanlarına g rmes nden kaçınılmalı,
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Ø Hastalıklı alanlarda çalışma yapıldıktan sonra
yen çalışma alanlarına taşınmadan önce alet ve
ek pmanlar tem zlenmel ,
Ø Hastalık tarlanın bell b r kısmında ve b r kaç
b tk de çıkıyorsa bu alanlardak b tk ler toprakları
le b rl kte uzaklaştırılmalı ve mha ed lmel d r.
Ø İkl m koşullarının uygun olduğu bölgelerde
ﬁz ksel mücadele olarak toprak solar zasyonu
yapılab l r.
K myasal Mücadele:
Ruhsatlı lacı yoktur.

Yasal ve Kültürel Tedb rler
Yasal Tedb rler :
Beyaz çürüklük hastalığı (Sclerot um cep vorum)
“Bazı B tk veya B tk sel Ürünlerde Bulunması
Hal nde Ülkem zde Dolaşımı Yasak Olan
Karant naya Tab Zararlı Organ zmalar”dandır.
D k m amaçlı; All um ascalon cum (Arpacık
soğanı, yaban sarımsak), All um cepa (soğan)
All um schoenoprasum L (Frenk soğanı) tohum
ve soğanları le All um porrum (pırasa) b tk ler
üret c ler n n B tk Pasaportu S stem ne kayıt
yaptırmaları zorunludur.

https://den zl .tar morman.gov.tr

SOĞAN VE SARIMSAKTA
BEYAZ ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI

(Sclerot um cep vorum Berk.)

Mutlaka sert ﬁkalı ve B tk Pasaportu olan tohumluk kullanınız.
Hastalığın Taşınması:

SOĞAN VE SARIMSAKTA BEYAZ
ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI

Ø Tohuma bulaşan sklerotlarla
Ø Sulama suyu

Stromat n a cep vora (Syn. Sclerot um cep vorum)

Ø Bulaşık ﬁde toprağı

Hastalığın Görüldüğü B tk ler: Soğan, sarımsak,
pırasa ve d ğer All um türler d r.

Ø Alet ve ek pmanlar le taşınır.

Hastalığın oluşumu ve gel ş m : Hastalık,
esasen tarlada görülür. Uygun olmayan depo
koşullarında da zararlı olab l r. Yumruların
çürümes ne neden olur.

Sklerotlar:
Ø Toprakta konukçu b tk ler olmaksızın 20 le

30 yıl arasında canlılığını koruyab l r ve
toprağın 30 cm der nl kler ne kadar
yerleşeb l r.
Ø Soğan, sarımsak ve pırasa türler n n

salgıladığı uçucu maddeler vasıtasıyla

Hastalık Etmen :

Hastalık Bel rt ler :

O

Ø 14–18 C toprak sıcaklığında ve ser n kl m

koşullarında daha fazla zarar yapar.
Ø Bulaşık tarlalarda soğan, sarımsak ve

pırasa g b b tk ler yet şt rmek oldukça
zordur.
Ø Kışı hastalıklı b tk artıklarında ve toprakta

sklerot (küçük s yah dayanıklı üreme organı)
olarak geç r r.

Ø Hastalığa erken yakalanmış olan b tk ler

solar ve çökerler.
bel rt ler b tk n n yumruları
oluştuktan sonra ortaya çıkar ve alt
yapraklardan t baren sararma meydana gel r.
Ø Sararmış b tk ler topraktan çek l nce kolayca
çıkarlar. Yumruların beyaz fungal b r örtü le
kaplandığı ve üzer nde yer yer s yah küçük
sklerotların oluştuğu görülür.
Ø Yapraktak

Sürdürüleb l r Soğan Üret m İç n BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİNE Kayıt Olunuz.

