4. Bahçede dengel gübreleme yapılmalı, aşırı
vejetat f gel şmey sağlayan gübrelemelerden
kaçınılmalı, ayrıca bahçe toprağının pH'sı 5,5–6,5
sev yeler nde tutulmalıdır.
5. Bahçelerde yağmurlama sulama
uygulanmamalı, mümkün olduğu takd rde
damlama sulama terc h ed lmel d r.
6. Hastalığın yayılmasında öneml olan ateş
d ken , dağ muşmulası, akd ken ve üvez g b orman
ve süs ağaçlarında enfeks yon varsa mutlaka
sökülerek yakılmalıdır.
7. Hastalıklı bahçelerde arı kovanları mevcutsa
kaldırılmalıdır.
8. B rçok böcek türünün etmen n taşıyıcısı
olması neden yle zararlılarla mutlaka mücadele
ed lmel d r.
9. Hastalığa karşı dayanıklı çeş t ve anaçlar
seç lmel d r.
K myasal Mücadele:
Ağaçların durgun olduğu dönemde budamadan
sonra %2'l k bordo bulamacı uygulanmalıdır.
D ğer laç uygulamaları ç n l ve lçe
müdürlükler m zdek tekn k elemanlardan b lg
alınız.
1. İlaçlama: Ağaçların durgun olduğu
dönemde budamadan sonra
2. İlaçlama: Ç çeklenme başlangıcından
t baren 7–8 gün aralıklarla en az 3 laçlama
yapılmalıdır.

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.

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE
AĞAÇLARINDA ATEŞ YANIKLIĞI
(Erw n a amylovora (Burr ll ) W nslow et. al)

Ateş yanıklığı hastalığı ç karant naya dâh l
yumuşak çek rdekl meyve ağaçlarının en tahr pkâr
hastalığıdır. Bu hastalığa neden olan etmen b r
bakter d r. En öneml konukçuları armut, ayva, elma
ve muşmuladır. Bakter kışı ağaçlardak kanser
yaralarında geç r r. Sürgünler n çıkmaya
başlamasıyla beraber bakter ler faal hale geçer ve
ağacın kabuğu dışına akıntıyla yayılır. Buradan
yağmur damlaları, rüzgar, arılar ve d ğer böcekler le
ç çeklere taşınır, hızla enfeks yon yapar.
Ç çeklenme dönem nde yüksek rutubet ve
18–24C'l k sıcaklık lk dönemde enfeks yonlar ç n
deal şartlardır. Daha sonra ağacın d ğer organlarını
hastalandırır ve kurutur. Enfeks yonlar sonbahar
sonlarında y ce yavaşlar.

Hastalık yumuşak çek rdekl meyve
ağaçlarından armutlarda lk bel rt ler ç çek
demetler n n solması ve kararmasıyla başlar.
Başlangıçta enfektel kısımlar suda haşlanmış
g b b r görünüm alır, daha sonra tüm ç çek
demet kahvereng leş r, zamanla s yahlaşarak

Enfekte olmuş ç çek salkımları enfeks yondan sonra
kararıp yay şekl nde kıvrılır. Genç sürgünlerde
yapraklarda başlayan s yahlaşma zamanla bütün
yaprakları kaplar ve yanmış b r görünüm alır.
Enfektel genç sürgünler, yaprak ve ç çek demetler
le b rl kte kurur ve ağaçta asılı durumda kalırlar.
Kalın dallarda kama şekl nde yarılmalar ve kanser
yaraları meydana gel r.

ateşte yanmış g b b r görünüm alır. Hastalık
lerled kçe tüm sürgün, ana dallar ve gövdeye

MÜCADELESİ

kadar yayılab l r. Taze sürgünler enfekte
olduğunda s yahlaşır ve uç kısımları ger ye

Kültürel Önlemler:

doğru180 derece kıvrılır.
1. Hastalıkla bulaşık alanlardak konukçu
b tk lerden kes n olarak yumuşak çek rdekl meyve
ﬁdanı, çel k, aşı gözü, aşı kalem ve çöğür
alınmamalıdır.
2. Büyük dallar kes ld ğ nde budama yerler ne
%10 luk NaOCl (Sodyum H poklor t - Çamaşır
Suyu) sürülmel ve aşı macunu le kapatılmalıdır.
Budamada kullanılan bıçak, testere, makas vs.
%10'luk sodyum h poklot t çözelt s ne daldırılarak
dezenfekte ed lmel d r.
3. Vejetasyon devres nde ağaçlar devamlı kontrol
Dal ve gövdelerdek enfektel kısımlardak dokular
çer ye doğru çöker ve başlangıçta kırmızımsıkahvereng b r hal alır. Hastalıklı kısımlarda kabuk
b r bıçakla kaldırıldığında kabuk dokusunun
kahvereng leşt ğ ve bu kahvereng leşmen n
sağlam doku ç ne doğru uzadığı görülür.

altında tutulmalı, hastalıklı ç çek demet , sürgün ve
dallar enfeks yon noktasının en az 30–40 cm.
altından kes l p çıkarılmalıdır. Bu şlemlerde
kullanılan aletler her sefer nde daha önce bel rt len
dezenfektanlardan b r ne batırılarak budama
şlemler sürdürülmel d r.

