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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.

VERTİCİLİUM SOLGUNLUĞU
(Vert c ll um dahl ae)

TANIMI:
Vert c ll um dahl ae b r let m demet etmen
olduğundan t p k bel rt s solgunluk olup b r çok
b tk türünde problem oluşturmaktadır. Hastalık
etmen bulaştıktan sonra lk bel rt ler erken
lkbaharda ortaya çıkarak daha sonra yaz boyunca
ve sonbaharda artarak devam eder.
Hastalık, ağaçların sürgün ve dallarının
uçtan ger ye doğru kuruması şekl nde görülür.

Vert c ll um solgunluk etmen kışı toprakta ve
b tk parçaları üzer nde geç rmekted r. Genell kle
zeyt n bahçeler nde önceden pamuk ve sebze vb.
ürünler yet şt r lm şse hastalığın görülme oranı
artmaktadır.
Hastalıklı yaprakların yere dökülmes sonucu
etmen toprağa bulaşmakta, toprak şleme ve
sulama le hastalığın yayılması hızlanmaktadır.
Dallarda en ne kes t alındığında let m
demetler n n koyu kahvereng olduğu görülür.

MÜCADELESİ
K myasal Mücadele
K myasal mücadeles yoktur.
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•
•

Hastalıklı dallar sağlam kısımdan t baren
budanmalı ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Yere dökülen yapraklar ve budama artıkları
toplanıp uzaklaştırılmalıdır.
Toprak şleme le hastalık
taşınab leceğ nden, toprak şleme
sınırlandırılmalıdır.
Karık ve salma sulama şlemler
uygulanmamalıdır.
Zeyt n bahçeler nde kes nl kle pamuk,
sebze g b ürünler yet şt r lmemel d r.
Sert ﬁkalı ﬁdan kullanılmalıdır.

