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Sunuþ



Teþekkür

Turunçgil Hastalýklarý elkitabýnýn yazýlmasý, basýma hazýrlanmasý ve basýmý 
sýrasýnda birçok kiþiden katký alýnmýþtýr. Katký koyan tüm meslektaþ ve 
arkadaþarýmýza teþekkürü bir borç biliriz. 

Özellikle, Lefke Avrupa Üniversitesi, Tarým Bilimleri ve Teknolojileri 
Fakültesi, Bahçe Bitkileri Üretim ve Pazarlama Bölüm Baþkaný Sayýn Dr. 
Ýlhami TOZLU'ya da yaptýðý düzeltme ve tavsiyelerden dolayý müteþekkiriz.

Türkiye Cumhuriyeti, Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri'nin, Kuzey Kýbrýs Türk 
Cumhuriyeti Temsilcisi Sayýn Metin ÖKTEN, daha önce yazýlan tüm 
elkitaplarýnda olduðu gibi Turunçgil Hastalýklarý elkitabýnýn yazýlýþýný da 
özendirmiþ ve basýmýyla da bizzat ilgilenerek gerçekleþmesini saðlamýþtýr. 
Uzun yazým ve basým süreci boyunca yapmýþ olduklarý katkýlarýndan dolayý 
kendilerine minnettarýz.

Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri'nin birönceki genel sekreteri Sayýn Þakir SAYARI 
daha önceki elkitaplarýnda olduðu gibi, Turunçgil Hastalýklarý elkitabýnýnda 
basým ve yayým sponsorluðunu üstlenmiþtir. Bu elkitabýnýn tamamlanmasý 
ise halihazýrada genel sekreter görevinde bulunan Sayýn Selami GEDÝK'in 
destekleri ile gerçekleþmiþtir. Her iki genel sekretere de desteklerinden dolayý 
sonsuz teþekkürler ederiz.

Ulrich Kersting

Özge Özden



Turunçgil Hastalýklarý elkitabý, basýmýný Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri' nin 
üstlendiði, KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Tarým Bilimleri ve Teknolojileri 
Fakültesi Öðretim Elemanlarý tarafýndan hazýrlanan Turunçgil elkitaplarý 
serisinin dördüncü eseridir. Seride bulunan tüm kitaplarýn yazarlarý ve basým 
sponsoru, turunçgil yetiþtiriciliði ve üretimi konularýnda yazýlan bu kitap-
larýn bilimsel bir düzeyde yayýnlanmasýný amaç edinmemiþlerdir. Bu 
konularda bilimsel olarak daha önce yayýnlanmýþ olan ve bizim de kaynak 
olarak kullandýðýmýz çok sayýda kitap vardýr. 

Bir üretici elkitabý, üreticinin zorluk ve problemlerini çözümlemeyebilir, 
ancak üreticiye hastalýk ve zararlýlarýn tanýnmasýnda, ayrýca gübreleme ve 
budama gibi bakým hatalarýnýn saptanmasýnda yardýmcý olacaktýr. Sonuçta, 
sunulan bilgiyi alarak, turunçgil üretimini geliþtirecek olan üreticinin 
kendisidir.

Turunçgilleri etkileyen birçok virüs, bakteri ve mantar hastalýðý bulunmakta-
dýr. Bu hastalýklar gövde, kök, yaprak, çiçek ve meyve gibi bitkinin tüm 
organlarýný etkileyebilmektedir. Hastalýklar bitkilere çok büyük zararlar 
vererek bitkilerin verimini, buna baðlý olarak da üreticinin gelirini önemli 
ölçüde azaltabilmektedir. Turunçgil hastalýklarýnýn kontrolü oldukça zordur. 
Hatta birçok hastalýðýn kontrolü ve tedavisi mümkün deðildir. Virüs 
hastalýklarýnýn kontrolü için herhangibir tarým ilacý bulunmamakta olup bir 
kez enfekte olan bir aðaç tüm yaþamý boyunca bu hastalýðý taþýmaktadýr. 
Bakteriyel hastalýklardan korunmak için geliþtirilmiþ bazý ilaçlar mevcuttur 
ancak bakteriyel hastalýða yakalanmýþ olan bir aðacýn tedavisi ne yazýk ki 
mümkün deðildir.

Önsöz



Turunçgil aðaçlarýnýn hastalýklarla enfekte olmamasý yada hastalýklardan 
oluþacak finansal kayýplarýn minimize edilmesi için üreticinin yapacaðý 
birçok þey vardýr. Aslýnda bahçelerin hastalýklardan ari olmasýný veya 
hastalýklardan az etkilenmesini saðlayabilecek en önemli kiþiler, üreticilerin 
bizzat kendileridir. Her üreticinin bahçesinde uygulayabileceði, en önemli 
kurallar þunlardýr:

! Asla turunçgil fidanlarýnýzý kaynaðýný bilmediðiniz aþý gözleri 
ile üretmeyiniz ve sadece sertifikalý fidan kullanýnýz

! Asla ülke dýþýndan turunçgil fidaný veya aþý gözü getirerek 
üretim yapmayýnýz

! Kullandýðýnýz tüm el aletlerini (makas, býçak, vb.) 
kullanmadan önce, bir aðaçtan diðerine geçerken ve 
kullandýktan sonra mutlaka sterilize ediniz.

! Yaðmurdan sonra aðaçlarýnýzýn çabuk kurumasý için yeterli 
havalanmayý saðlayacak iyi bir budama uygulamasý yapýnýz.

! Asla yere düþen meyveleri toplamayýnýz ve yere düþen 
meyveleri olabildiðince hýzlý bir þekilde topraða karýþtýrmak 
için sürüm yapýnýz.

Türkiye ve Kuzey Kýbrýs' daki üreticiler, turunçgil hastalýklarýnýn kendilerini 
çok olumsuz etkilediðini ve büyük verim kayýplarýna uðradýklarýný 
düþünebilirler. Ama aslýnda her iki ülkenin de turunçgil endüstrisi halen 
oldukça þanslý bir konumdadýr. Dünyanýn diðer turunçgil üretim alanlarýnda 
çok büyük zararlanmalara neden olan birçok hastalýk vardýr. Bunlardan 
bazýlarý þunlardýr: Tristeza virüsünün etkili tipleri, Huanglongbing, Citrus 
varigated chlorosis, laymlardaki Cadý Süpürgesi hastalýðý, Turunçgil 
Bakteriyel Çürülüðü (Citrus Canker) ve Scab hastalýðý. Söz konusu, tehlike 
arz eden bu hastalýklar, Türkiye ve Kuzey Kýbrýs’ da bulunmamaktadýrlar. Bu 
hastalýklar diðer dünya ülkelerinde, turunçgil üretiminde milyonlarca 
dolarlýk zararlar meydana getirmektedirler. Ayrýca mücadelelerinde ise çeþit 
veya anaç deðiþimine gidilmesi gerekmekte ve hatta ülke veya bölgenin tüm 
turunçgil endüstrisinin deðiþtirilmesi söz konusu olmaktadýr. Bu tehlike arz 
eden hastalýklarýn birçoðu karantina altýna alýnmýþ hastalýklar olduðu için 
bulunduklarý ülkelerin, baþta Avrupa ülkeleri olmak üzere turunçgil üretimi 
yapýlan diðer ülkelere ihracat yapmalarý yasaktýr. 



Bu hastalýklarýn bazýlarý sýnýr komþularýmýza kadar gelmiþtir. Bu nedenle bu 
tip önemli hastalýklarýn ülkelerimize girmelerinin önlenmesi için gerekli tüm 
önlemlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu sadece devletin görevi deðil ayný 
zamanda tüm üreticilerin görevidir. Bilinmesi gerekir ki turunçgil hastalýk-
larýnýndan en fazla etkilenen kiþiler, üreticilerdir. Bu nedenle az önce 
yukarýda belirtilen, uyulmasý gereken beþ önemli kural akýlda tutulmalý ve 
sertifikasýz fidan kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr.

Lefke Avrupa Üniversitesi Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile 
Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri' nin dileði, turunçgil elkitaplarý serisinin 
dördüncü kitabý olan “Turunçgil Hastalýklarý” elkitabýnýn tüm turunçgil 
üreticilerine faydalý olmasýdýr. Umuyoruz ki bu elkitabý bahçenize daha 
yakýndan bakmanýza ve gelecekte ortaya çýkabilecek olasý turunçgil 
hastalýklarýna karþý da daha iyi bahçe bakým uygulamalarý yapmanýza yol 
açacaktýr.



Phytophthora turunçgillerde ekono-
mik açýdan önemli zararlanmalara 
sebep olan toprak, tohum ve su 
kökenli bir fungustur. Hastalýk 
fidanlýklarda çöktürmeye, olgun-
laþmýþ aðaçlarda kök çürüklüðüne ve 
gövdede zamklanmaya neden olur. 
Ayrýca Phytophthora yeni kurulmuþ 
bahçelerdeki genç aðaçlarda kýlcal 
köklerin çürümesine neden olur. En 
önemli zarar yapan türleri Phytoph-
thora nicotianae ve Phytophthora 
citrophthora' dýr. Türkiye' de ve diðer 
Akdeniz ülkelerinde yaygýn olan 
türü ise Phytophthora citrophthora olup 
serin mevsimde (Kasým-Nisan) 
aktiftir.
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Turunçgillerde Zamklanma

Phyhophthora’ nýn mey-
dana getirdiði, yaprak ve 
yaprak damarlarýnda 
sararma

Çökertme Hastalýðý

Çökertme hastalýðý özellikle yeni çimlenen turunçgil fidelerini 
etkiler. Çökterme hastalýðýnýn en belirgin belirtileri toprak veya 
tohum kaynaklý patojenin bitki dokusuna girmesiyle, bitkinin 
toprak yüzeyinin olduðu kýsmýnda yani kök boðazý kýsmýnda 
çürüklük yapmasýdýr. Phythophthora etmeni ayrýca tohum 
çürüklüðüne ve filiz çürüklüðüne de sebep olur. Ancak gerçek 
yapraklarý oluþmuþ olan ve gövdesi kalýnlaþan fideler, hastalýða 
karþý daha dayanýklý olurlar. Ayrýca hastalýk etmeninden 
etkilenmiþ olan tohumlar nem ve sýcaklýða baðlý olarak uygun 
ortam bulurlarsa yavaþ yavaþ çürürler.
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Turunçgillerde Zamklanma
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Kök Çürüklüðü ve Gövdede Zamklanma

Phytophthora hastalýðýnýn turunçgil bahçelerinde yaptýðý en önemli 
zarar köklerde çürüme ve gövdede zamklanmadýr. Toprakta 
bulunan fungus etmeni köke geçerek, kök kýsmýnýn çürümesine 
neden olur. Ayrýca yaðmur yoluyla veya su sýçramasý yoluyla 
fungus etmeni aðacýn gövde kýsmýna da bulaþarak, gövdede ince 
yarýk ve zamk oluþmasýna neden olur. Gövdede zamkalanma daha 
çok kurak hava koþullarýnda görülmektedir. Etmenden kötü 
þekilde etkilenmiþ olan aðaçlarýn yapraklarý zamanla sarý rengi alýr 
ve yaprak damarlarý da belirgin sarý renkli olurlar. Fidekliklerdeki 
genç fidanlar bu zamklanma hastalýðýna yakalanýrlarsa ölebilirler. 
Yaþlý aðaçlarda bu hastalýktan kötü þekilde etkilenirlerse, dallarda 
kurumalar meydana gelecektir ve sonunda bu aðaçlar ölecektir.

Phytophthora’ den etkilenmiþ olan aðaçlarýn dalarýnda sararma 
(soldaki resim)
Gövdede zamklanma (saðdaki resim)
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Turunçgillerde Zamklanma
P

h
yt

op
h

th
or

a 
ci

tr
op

h
th

or
a 

   
F

oo
t 

R
ot

 G
u

m
m

os
is

Hastalýðýn Yaygýnlýðýný Etkileyen Faktörler

Toprak Nemi

Toprak aþýrý sulanmýþsa veya aþýrý kuruysa Phythophthora 
etmeni daha çok yaþama ortamý bulur. Çünkü kökler 
böyle durumlarda strese girer ve stres halindeki köklere 
zoosporlarýn, yani etmen fungusun girmesi çok daha 
kolay olur. Bu nedenle sulamanýn bilinçli yapýlmasý çok 
önemlidir. Aþýrý sulama, gölleme sulama þekli doðru bir 
yöntem deðildir.

Sulama

Hastalýk etmeni bitkiye su yoluyla bulaþabildiðinden, 
sulama gölleme sulama þeklinde yapýlmamalýdýr. Ayrýca 
bitki gövdesine suyun ulaþmasý engellenmelidir. Bunun 
yanýnda sulama suyundaki tuzun fazlalýðý da aðaçlarý 
strese sokar ve böylece bu hastalýða karþý duyarlý olurlar.

Toprak Tuzluluðu

Toprak tuzluluðu yüksek olan bahçelerde bu hastalýk 
daha çok yaygýnlaþýr. Aðaçlar toprak tuzluluðundan 
olumsuz etkilenirler ve hastalýða daha duyarlý olurlar.

Toprak Havalandýrýlmasý

Eðer toprak havalandýrýlmasý iyi deðilse toprakta oksijen 
azlýðý söz konusu olur ve bitki kökleri baþka hastalýklara 
yakalanabilir. Böylece Phythophthora' ya karþý duyarlý 
olurlar.

11



Turunçgillerde Zamklanma
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Hastalýklý Bitkiler

Yeni kurulacak olan bahçelerde hastalýklý fidanlar 
kullanýlýrsa hastalýk bahçeye taþýnmýþ olur. Fungusun 
hastalýk belirtileri kendini göstermemiþ olabilir ama 
fidanlarýn bulunduðu topraklarda veya köklerinde 
bulunabilir. Bu nedenle doðru ve hastalýksýz fidan seçimi 
çok önemlidir.

12
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Turunçgillerde Zamklanma
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Kontrol Yöntemi

! Fidan üretiminde Phytophthora etmeni taþýmayan saðlýklý ve 
sertifikalý tohumlar kullanýlmalýdýr

! Yeni kurulacak olan bahçelerde Phytophthora etmeni 
taþýmayan, temiz, saðlýklý ve sertifikalý turunçgil fidanlarý 
kullanýlmalýdýr

! Bahçelerde gölleme sulama deðil, gövdeye su deðirmeyen 
sulama sistemleri kullanýlmalýdýr

! Yeni kurulacak bahçelerde, Phytophthora' ya karþý dayanýklý 
olan anaçlar kullanýlmalýdýr

! Fidanlarýn yere yakýn olan dallarý budanmalý, toprak veya 
suyla temasý engellenmelidir.

! Aðaç gövdesinde lezyonlar görülürse veya zamklanma 
görülürse yýlda iki kez ilaç uygulamasý yapýlmalýdýr. Ertesi 
yýl da gerek duyulursa bu ilaçlama tekrarlanabilir.

! Eðer aðacýn % 50' sinden fazlasýnda zamklanma varsa, bu 
aðacýn yok edilmesi ve bahçeden uzaklaþtýrýlmasý gerekir.

Turunçgil gövdelerinde zamk oluþmasý

13



Turunçgillerde Zamklanma
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Kimyasal Mücadele

! Sadece ülke yasalarýnda kayýtlý olan fungisitleri uygula-
yýnýz (mutlaka en son yayýnlananan ilaç kayýt listesini 
kontrol ediniz)

! Ýlaç uygulama zamanýnýn doðru seçilmesi hastalýkla 
mücadelede önemlidir

! Aðacýn her yerine fungisitin ulaþmasý da mücadelede 
önemlidir

! Captan 300g / 100 l

! Fosetyl-Al  200 g / 100 l

! Bordo Bulamacý

14



Alternaria kahverengi leke hastalýðý Minneola mandarinlerin 
Türkiye' ye girmesiyle 15 yýl önce baþlamýþtýr ve bu yýllarda bazý 
önemli turunçgil çeþitlerinde önemli sorun haline gelmiþtir. Bu 
hastalýk günümüzde Amerika Birleþik Devletleri, Güney Afrika, 
Ýsrail, Ýspanya, Kolombiya ve diðer bazý ülkelerde bulunmaktadýr. 
Türkiye'de öncelikle Minneola mandarinlerde görülmüþtür. Daha 
sonra, Marisol, Nova, Fortune, Robinson, Orlando ve Lee mandarin 
çeþitlerinde rastlanýlmýþtýr. Alternaria kahverengi leke hastalýðý 
portakallarý etkilememekle beraber, yakýnýnda enfekte olmuþ 
mandarin olan greyfrutlarý etkileyebilir. Günümüzde Çukurova 
Bölgesi' nde bu hastalýktan þiddetli þekilde etkilenen Minneola 
mandarin bahçeleri vardýr. Birçok üretici bu çeþidi içeren 
bahçelerdeki aðaçlarý sökerek, yerine bu hastalýða daha az duyarlý 
olan baþka çeþitleri dikmeye baþlamýþlardýr.

Alternaria Kahverengi Leke 
Hastalýðý
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Hastalýk Belirtileri 

Alternaria kahverengi leke hastalýðý meyvelerde, yapraklarda ve 
dallarda küçük kahverengi renkte etrafý sarý halka ile çevrili lekeler 
meydana getirir. Bu sarý halka, turunçgil hücrelerini öldüren 
fungal toksinden meydana gelir. Genç yapraklardaki lekeler 
enfeksiyondan 36-48 saat sonra kendini belli eder.

Alternaria kahverengi 
leke hastalýðý 
yapraklardaki belirtisi 



Lekeler yapraklar olgunlaþtýkça büyürler. Ayrýca aðaç hastalýða 
þiddetli bir þekilde yakalanmýþsa yapraklar dökülür ve etkilenen 
dallar kurur. Eðer lekelerin etrafýnda sarý halka þeklinde sýnýrlar 
varsa, bazen bu lekeler (nekroz) geniþleyerek damarlar boyunca 
uzanýrlar. Meyveler, taç yapraklarýn dökümünden üç ay sonraki 
dönemlerinde bu hastalýklara çok duyarlýdýrlar. Bazen erken 
enfekte olmuþ küçük meyveler de dökülebilirler.

Alternaria Kahverengi Leke 
Hastalýðý

Enfeksiyon Koþullarý

Sporlar aðaçdaki yapraklarda veya yere dökülmüþ yapraklarda daha 
O

çok çoðalýrlar. Enfeksiyon hava sýcaklýðýnýn 20 ile 29 C arasýnda 
olduðu zamanlarda gerçekleþir. Enfeksiyonlarýn çoðu yaðmurlardan 
hemen sonra gerçekleþir, ayrýca çiyli ortam enfeksiyon için uygundur. 
Ýsrail' de, taç yapraklarýn dökümünden sonra yaðmur olmadýðý halde, 
yoðun oranda çið olduðundan dolayý enfeksiyon gerçekleþebilir.
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Alternaria kahverengi 
leke hastalýðýnýn 
yapraklarda meydana 
getirdiði belirtiler



Alternaria Kahverengi Leke 
Hastalýðý
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Kontrol Yöntemi

! Hastalýktan ari fidanlarý dikimde kullanýnýz

! Çok hýzlý geliþen ve büyük formdaki anaçlarý kullan-
mamaya çalýþýnýz

! Hastalýða duyarlý olan çeþitleri havalandýrmanýn iyi olduðu 
bir yere dikiniz

! Hastalýða duyarlý olan çeþitlerin bulunduðu bahçelerde bu 
hastalýðýn bulunup bulunmadýðý sürekli gözlemlenmelidir

! Hastalýða duyarlý çeþitleri nemli ortama dikmeyiniz çünkü 
nemli ortamda yapraklar çabuk kuruyamazlar

! Aðaçlarý birbirine çok yakýn olacak þekilde dikmeyiniz

! Aðaçlarý birbirlerinden belirli mesafe uzaklýkta dikerek 
havalandýrmayý saðlayýnýz

! Dikilen aðaçlarýn aþýrý vejetatif geliþimini desteklememek 
için, sulamayý ve aþýrý azotlu gübre kullanýmýný azaltýn

! Hastalýða duyarlý olan çeþitlerle yeni bir bahçe kuracak-
sanýz, hastalýktan ari fidanlar kullanmalýsýnýz

! Üstten yaðmurlama sulama sistemi olan seralarda 
üretilmeyen fidanlar, genellikle Alternaria kahverengi leke 
hastalýðýndan ari fýdanlardýr

! Eðer hastalýða duyarlý çeþitlerle yeni bahçe kurulacaksa, bu 
bahçe iyi havalandýrma saðlayabilecek yüksek tepelik 
yerlere kurulmalýdýr 

! Yeni bahçe kurulacaksa, anaç olarak turunç veya Carrizo 
sitanjý yerine Cleopatra mandarini seçilmelidir 

! Dikim yapýlmýþ olan bahçelerde aþýrý vejetatif geliþmeyi 
önlemek için daha az su ve azotlu gübre uygulamasý 
yapýlmalýdýr

17



Alternaria Kahverengi Leke 
Hastalýðý
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! Ýlk fungisit uygulamasý, ilkbaharda sürgünler patlamaya 
baþladýðý dönemde, yeni sürgünler 10-15 cm uzunlukta 
olduðu zaman yapýlmalýdýr

! Ýkinci fungisit uygulamasý ise taç yapraklar dökülmeye 
baþladýðý zaman yapýlmalýdýr

! Eðer bahçede hastalýk mevcutsa veya hastalýk için uygun 
ortam varsa, aðaçlar meyve verme dönemindeyken de her 
on günde bir fungisit uygulamasý yapýlmalýdýr

! Eðer sýk sýk bakýrlý bileþik uygulamasý yapýlacaksa, bu 
fungisit dekara 100 g olacak þekilde uygulanmalýdýr

! Hastalýða az duyarlý olan çeþitlerde yoðun fungisit 
uygulamasý yapmak gerekli deðildir

18

Sadece ülke yasalarýnda kayýtlý olan fungisitleri uygulayýnýz 
(mutlaka en son yayýnlananan ilaç kayýt listesini kontrol ediniz)

Ýlaç uygulama zamanýnýn doðru seçilmesi hastalýkla mücadelede 
önemlidir

Aðacýn her yerine fungisitin ulaþmasý da mücadelede önemlidir

! Bakýr hidroksit 300g / 100 l

! Fluazinam 75 ml / 100l

! Tebuconzale 100ml / 100l

! Propineb 250 g / 100 l

! Procymidone 100 g / 100 l

! Dithianon 75 g / 100l 

Kimyasal Mücadele



Uçkurutan
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Bu hastalýk dünyada ilk kez 1894 yýlýnda bir Yunan adasý olan Kios' 
da görülmüþtür. Ancak Uçkurutan hastalýðý etmeni olan fungus 
1929 yýlýnda keþfedilmiþ ve tanýmlanmýþtýr. Tüm Akdeniz ülke-
lerinde görülebilen bir hastalýktýr. En fazla etkilediði çeþitler limon 
çeþitleridir. Bunun yanýnda Bergamot, bazý mandarin çeþitleri ve 
tangelolarda da görülebilir. Ancak greyfrut ve portakallarda pek 
görülmez.

Uçkurutan hastalýðý Türkiye’ de Ýçel ilinde çok yaygýn olmakla 
birlikte az da olsa Adana ilçelerinde de görülmektedir. Kütdiken en 
duyarlý çeþit olmasýna karþýn, Interdonato da hastalýða duyarlýdýr. 
Yara yoluyla pekçok limon çeþidi ve diðer turunçgilleri 
hastalandýrabilir. Ancak Türkiye’de bu iki limon çeþidi dýþýnda, 
diðer tür ve çeþitlerde ekonomik anlamda hastalýk görülmez.

Hastalýk Belirtileri 

Fungus ile infekteli yapraklarda 
sýnýrlarý belirli olmayan renk 
açýlmalarý ve sararmalar görülür. 
Ýnfekteli yapraklar, yaprak sapý 
bir süre aðaç üzerinde kalacak 
þekilde dökülür. Ýnfekteli yaþlý 
sürgünlerde uçtan geriye doðru 
renk açýlýr, sürgün sararmaya 
baþlar ve yapraklar dökülür. Daha 
sonra sürgün uçtan geriye doðru 
kurur. Böyle sürgünler kesildiðin-
de iletim demetlerinin turuncu, 
havuç kýrmýzýsý bir renk aldýðý 
görülür. Kurumalar zamanla ana 
dala ve gövdeye kadar ilerler. 
Yaþlý sürgünlerde ve gövdedeki

Uçkurutan hastalýðýnýn 
daldaki görüntüsü
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ile kurumuþ yaþlý sürgünler zamanla gümüþ rengini alýr.

Enfeksiyon Koþullarý

Ýlk enfeksiyonlar sonbaharda baþlar. Aðaç üzerinde veya kesilerek 
bahçe içerisinde býrakýlmýþ dal parcalarýnda epidermisin hemen 
altýnda oluþan piknidiumlar, sonbaharda olgunlaþýr ve yaðýþlarla 
þiþerek patlar. Buradan çýkan pikniosporlar rüzgar ve böceklerle 
çevreye yayýlýr. Aðacýn herhangi bir yerinde açýlan mekanik bir 
yaradan doku içerisine girer ve çimlenerek oluþturduðu miselyum, 
ksilem iletim demetlerine yerleþir. Buradaki geliþmesi ile iletim 
demetlerini týkar ve su akýþýný engeller. Böylece sürgünlerde uçtan 
baþlayan sararmalar gözlenir. Ýletim demetlerindeki geliþmesi 
sýrasýnda oluþturduðu sporlar ile aðacýn üst kýsýmlarýna kadar 
sistemik olarak yayýlýr. Ayný zamanda ürettiði toksinler de hastalýk 
belirtilerini teþvik eder. Ýletim demetlerindeki geliþmesi sýrasýnda 
oluþturduðu renk pigmentleri ile iletim demetlerinin turuncu renk 
almasýna neden olur.

Fungus geç sonbahar, kýþ ve ilkbahar baþlarýnda, yaðýþlý, yüksek 
nemli koþullarda enfekteli sürgünlerin yüzeyinde oluþturduðu 
sporlarý ile yayýlmasýný sürdürür. Hava sýcaklýðýnýn 30 ºC'ye 
ulaþmasý ile yayýlmasý ve hastalýk oluþturmasý durur; ancak aðaç su 
stresine girdiði için bu dönemlerde sürgünlerdeki kurumalar çok 
hýzlý ortaya çýkar.

Hastalýðýn geliþmesi enfeksiyonun olduðu yere baðlýdýr. Gövde 
enfeksiyonlarýnda dört ay gibi bir zamanda aðacý tamamen 
kurutabilirken tepe sürgünlerde oluþan enfeksiyonlar birkaç yýl 
içerisinde gövdeye kadar ilerleyebilir. Ancak sürekli olarak aðaçta 
kuruyan dallar nedeni ile aðaç tacý küçülür ve verim azalýr.

20
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Uçkurutan hastalýðýnýn gövdedeki ve aðaçdaki 
görüntüsü

Kontrol Yöntemi

Hastalýk etmeni yaralardan giriþ yaptýðý için aðaçlarda yara 
açýlmasýný engelleyici faktörler önemlidir. Bu nedenle hakim 
rüzgar yönünde rüzgarkýranlar önerilebilir. Eylülden nisana kadar 
olan dönemde, don, dolu, gibi aðaçta yara açýcý iklimsel olaylar 
sonrasýnda koruyucu fungisitler uygulanmalýdýr. Hastalýðýn sorun 
olduðu yerlerde kuru alma, obur ve tepe alma gibi iþlemler hava 
sýcaklýðýnýn 30 ºC'nin üzerinde olduðu yaz aylarýnda yapýlmalýdýr. 
Uçkurutan nedeni ile kurumuþ olan dallar iletim demetinde 
renklenmenin görüldüðü noktanýn en az 20 cm aþaðýsýndan 
kesilmelidir. Budama artýklarýnýn bahçe dýþarýsýna çýkarýlýp hemen 
yakýlmasý gereklidir.



Kimyasal Mücadele

! Sadece ülke yasalarýnda kayýtlý olan fungisitleri uygula-
yýnýz (mutlaka en son yayýnlananan ilaç kayýt listesini 
kontrol ediniz)

! Ýlaç uygulama zamanýnýn doðru seçilmesi hastalýkla 
mücadelede önemlidir

! Aðacýn her yerine fungisitin ulaþmasý da mücadelede 
önemlidir

! Bakýr oksiklorid 400 g / 100 l

! Benomyl  60 g / 100 l

! Yazlýk yað 1500 ml / 100 l

Uçkurutan
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Dallarda Geriye Ölüm Hastalýðý 

Özellikle portakallarýn dallarýnda görülen geriye ölümler 
Dallarda Geriye Ölüm Hastalýðý Colletotrichum gloeosporioides 
tarafýndan meydana getirilir. En önemli belirtisi dallarda geriye 
ölümdür. Bunun yanýnda meyvelerde damla þeklinde lekeler 
oluþturur. 

Dallarda geriye ölüm yavaþ yavaþ gerçekleþir, yapraklar solar ve 
renkleri sarý renge dönüþür. Daha sonra da yapraklar dökülür. 
Dallar sanki yakýnýnda yangýn olmuþ gibi bir hal alýr ve tam olarak 
kuruduklarýnda, üzerilerinde küçük kahverengimsi siyah renkte, 
kümeler halinde sivilce þeklinde kabarýkcýklar oluþur.

Nemli koþullarda ölmüþ dallarýn 
yüzeyinde pembe renkte ince 
sývýmsý bir materyal oluþur. Ayrýca 
dallarýn yanýnda meyveler de bu 
hastalýk etmeninden etkilenirler. 

Hastalýktan etkilenen meyveler 
üzerinde damla þeklinde lekeler 
meydana gelir. Bunun yanýnda 
meyve kabuðu üzerinde soluk 
kýrmýzý renkten soluk kýrmýzýmsý 
yeþil renge kadar çizgi þeklinde 
lekeler de görülebilir. Bazý durum-
larda bu çizgi þeklindeki lekeler 

tüm meyve yüzeyini kaplayabilir. 
Meyveler olgunlþama dönemin-
deyken veya hasat dönemin-
deyken bu kýrmýzýmsý renkteki 
çizgiler kahverengi renge dönüþür 
ve pas böcüsü zararý gibi bir hal 
alýr.

Dallarda Colletotrichum 
gloeosporioides tarafýndan 
meydana getirilen geriye 
ölüm



Kontrol Yöntemi

! Ýyi kültürel mücadele yapýlmalýdýr

! Kuru dallar budanmalýdýr

! Budanan dallar bahçeden uzaklaþtýrýlmalý ve yakýlmalýdýr

! Budama temiz alet ve ekipmanla yapýlmalýdýr

! Bakýrlý bileþik uygulamasý yapýlmalýdýr

! Günümüzde bu hastalýk için kayýtlý bir fungisit yoktur

! Bordo bulamacý ile bakýroksiklorid etkili olabilir

Kimyasal Mücadele

Diðer Hastalýklar
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Çiçek Sonrasý Meyve Dökümü

Turunçgillerde çiçek sonrasý meyve dökümü, Colletotrichum 
acutatum fungusu tarafýndan meydana getirilir. Tüm turunçgil 
çeþitlerini etkileyebilen bir hastalýktýr. Hastalýðýn derecesini 
yaðmurlar ve turunçgil çeþidinin tomurckulanma zamaný çok 
etkiler. Ancak bu hastalýktan en çok etkilenen turunçgil çeþitleri 
Navel ve Valencia portakallarýdýr. Fungusun sporlarý, daha önce 
hastalýða yakalanmýþ olan aðaçlarýn çiçek petal yapraklarýndan 
etrafa yayýlýrlar. 

Enfekte olmuþ petal yapraklarýndaki sporlar, enfeksiyondan 24 
saat sonra yaðmurun da etkisiyle diðer saðlýklý tomurcuklara 
geçebilirler. Diðer hastalýksýz tomurcuklara geçen sporlar 4-5 gün 
içerisinde hastalýk belirtilerini gösterirler. C. acutatum fungusu 
turunçgil tomurcuklanma periyodu boyunca yaprak ve dallarda da 
yaþamýný devam ettirebilen bir fungustur. 

24
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Çiçek petal yapraklarýnda turuncu kahverengi renkte, su damlasý 
þeklinde lekeler oluþur. Bu lekeler zamanla büyüyerek tüm çiçeðe 
yayýlýrlar çiçekler yanmýþ gibi bir hal alýrlar. Daha sonra küçük 
meyveler de sapa baðlandýðý yerden dökülürler. Hastalýk çok 
yoðunsa, henüz meyve oluþturmamýþ olan çiçekler de dökü-
lebilirler.

Kontrol Yöntemi

! Fungus uygun ortamý bulursa, yüksek oranda meyve 
dökümüne sebep olabilir. Böyle durumlarda hastalýðýn 
kontrolü çok zordur.

! Turunçgiller, tomurcuklanma periyodundayken yaðmur-
lama sulama yapýlmalýdýr. Eðer yaðmurlama sulama 
zorunlu olarak yapýlacaksa, en azýndan gece yapýlmalýdýr. 
Böylece gün boyunca bitkilerin kurumasý saðlanabilir.

25

Çiçek sonrasý meyve dökümü hastalýðýnýn belirtileri, çiçek petal 
yapraklarýnda kahverengi leke oluþmu ve meyve dökümü
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! Hastalýk ve diðer nedenlerle zayýf düþmüþ aðaçlar, genel-
likle mevsim dýþý çiçek açarlar. Bu çiçekler de hastalýðýn 
oluþmasýna en büyük kaynaktýrlar. Bu nedenle bu 
durumdaki aðaçlar bahçeden en kýsa zamanda sökülerek 
uzaklaþtýrýlmalýdýr. 

! Bahçenizde iyi budama yaparak, aðaçlarýn iyi havalandýrýl-
masýný saðlamalýsýnýz.

Kimyasal Mücadele

Benomyl uygulamasý hastalýðýn mücadelesinde etkilidir. Ancak 
bakýroksit uygulamasý çiçek sonrasý meyve dökümünü engelleye-
mez.

26

Turunçgil Dal Yanýklýðý 

Bakteriyel hastalýklar turunçgillerde önemli zararlar oluþtururlar 
ve dünyada önemli sorunlar arasýnda yer alýrlar. Önemli sorun 
olmalarýnýn en önemli nedeni, baktariyel hastalýklara karþý 
kullanýlacak kimyasal ilaçlarýn bulunmamasýdýr.

Dünyanýn diðer yerlerinde ise önemli olan bakteriyel hastalýk ise 
Turunçgil Bakteriyel Hastalýðý' dýr. Bu hastalýðýn ilmi adý 
Xanthomonas citri' dir. Turunçgillerde verimi ve meyve kalitesini 
olumsuz yönde etkileyen bu hastalýk, dünyada en önemli karantina 
altýna alýnmýþ bakteriyel hastalýk durumundadýr. Bu hastalýðý 
taþýyan fidanlarýn ülke dýþýna çýkarýlmasý yasaklanmýþtýr. Bu 
hastalýk Akdeniz Bölgesi' nde yaygýn deðildir ancak Suudi 
Arabistan' da görülmüþtür. Bu nedenle üreticiler ülkelerine 
turunçgil fidaný alýrken bu hastalýða karþý çok dikkatli olmalýdýrlar.
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Türkiye' de ve Kuzey Kýbrýs' ta turunçgillerde zarar meydana 
getiren bir tek bakteriyel hastalýk vardýr o da Turunçgil Dal 
Yanýklýðý' (Pseudomonas syringae) dýr.

Turunçgil Dal Yanýklýðý hastalýðý 
dünyada turunçgil üreticiliði 
yapýlan her yerde görülür. 
Türkiye ve Kýbrýs' ta varlýðý 
bilinmektedir. Akdeniz Bölgesi' 
nde en çok etkilediði çeþitler 
þunlardýr: Washington, Valencia, 
Klemantin, Satsuma, greyfrut ve 
limonlar.

 Pseudomonas syringae’ den 
etkilenmiþ dal, yapraklarda 
görülen su damlasý þeklindeki 
lekelenmeler

Kontrol Yöntemi

! Yeni kurulacak bahçelerde saðlýklý, kaliteli ve sertifikalý 
fidanlar kullanýlmalýdýr

! Aðaçlarýn yaralanmalarýný önlemek için rüzgara karþý 
rüzgar kýranlar yapýlmalýdýr

! Sonbahara doðru azotlu gübre verilmemelidir

! Hastalýðýn yaygýn olduðu yerlerde, sonbaharda veya 
kýþýn yaðmurlar baþlamadan önce bakýrlý bileþik uygula-
masý yapýlýrsa, hastalýk önlenebilir

27
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Dünyanýn turunçgil üretilen bölgelerinde, virüs ve virüs benzeri 
hastalýklar yaygýn olarak bulunmaktadýr. Bunun sebebi, aþý gözü 
veya kalemi ile yapýlan turunçgil çoðaltýmý, budama ve çit 
budamasý gibi üretim faaliyetleri ve birçok böcek vektörü yoluyla 
bu hastalýðýn bir bitkiden diðerine kolaylýkla taþýnmasýdýr. Virüs 
hastalýklarý aðaçlarýn büyümesinin yavaþlamasýna, verim ve 
meyve kalitesinin büyük ölçüde düþmesine, aðaçlarýn ekonomik 
ömrünün azalmasýna yol açmakta ve þiddetli durumlarda da 
aðaçlarýn ölmesine neden olmaktadýr.

Þimdiye kadar dünyada yaklaþýk 70 farklý virüs ve virüs benzeri 
hastalýk saptanmýþtýr. Bu hastalýklardan 16 tanesinin de Türkiye' de 
bulunduðu bilinmektedir. Bunlardan bazýlarý yaygýn olup her yýl 
%20 -%40 ürün kaybýna neden olmaktadýrlar. Ayrýca bazý virüs 
çeþitleri yalnýzca belirli turunçgil çeþidinde zarar yaparlar. Örneðin 
Satsuma Dwarf Virüsü Satsuma mandarinlerde zarar yapabilmek-
tedir.

Aslýnda Türkiye ve Kuzey Kýbrýs' taki üreticiler bir anlamda 
þanslýdýrlar. Çünkü Türkiye ve Kuzey Kýbrýs' ta çok tehlike arz 
eden, büyük zarar meydana getiren virüs ve virüs benzeri 
hastalýklar yoktur. Bu nedenle virüs hastalýklarýnýn þu anki 
durumlarýný korumak, yayýlmalarýný engellemek veya yeni türlerin 
ülkemize girmesini önlemek için gerekli her türlü çalýþma 
baþlatýlmalýdýr. Özellikle Huanglungin, CVC ve Tristeza' nýn daha 
etkili tipleri turunçgil üretimini çok kötü bir þekilde etkileyebilecek 
virüslerdir. Bu virüslerin bulaþtýðý bahçelerin belki de ortadan 
kaldýrýlarak, yeni bahçelerin kurulmasý gerekebilir. Bu durum 
birçok üreticiyi olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle bu tip virüslere 
karþý her zaman temkinli olunmalýdýr. Temkinli olmak isteyen 
üreticiler þu hususlara dikkat etmelidirler:
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! Yeni kurulacak olan bahçelerde, virüs ve virüs benzeri 
hastalýklardan ari, sertifikalý fidan kullanýlmalýdýr. 
Sertifikalý ve virüssüz fidanlar, devlet üretim çiftlikerlin-
den, üniversite fidanlýklarýndan ve özel fidanlýklardan 
temin edilebilir.

! Yeni fidanlarýnýzý almadan önce, satýn alacaðýnýz 
kuruluþtan fidanlarýn sertifikalarýný isteyin ve sertifikada 
belirtilen detaylarý dikkatlice okuyun.

! Hiçbir zaman yurt dýþýndan turunçgil anacý almayýn, bu 
yolla ülkenize çok tehlikeli virüs hastalýklarýný bulaþtýra-
bilirsiniz.

! Bahçenizde budama yapmadan önce ve bir aðaçtan diðer 
aðaca geçmeden önce mutlaka budamada kullandýðýnýz 
aletleri % 5-10' luk çamaþýr suyu ile dezenfekte ediniz.

! Bahçenizde virüs veya virüs benzeri hastalýða yakalanmýþ 
aðaç varsa, onu bahçenizden bir an önce uzaklaþtýrýn 
böylece diðer aðaçlara da bulaþmasýný önlemiþ olursunuz.

! Hastalýklarýn buluþmasýný önleyebilmek için bahçenizde 
gerekli kültürel önlemleri almalýsýnýz.

Turunçgillerde görülen virüs veya virüs benzeri hastalýklarý, 
üreticilerin ve bilim adamlarýnýn teþhis etmeleri çok zordur. 
Bahçedeki belirtiler bazen belirgin deðildir ve çok farklý 
görüntüleri vardýr. Ayrýca bazý fungus hastalýklarý, pestisitlerden 
ve gübrelerden kaynaklanan zararlanmalar veya diðer bitki stres 
kaynaklarýnýn (su stresi, soðuk hava koþullarýnýn yarattýðý stres 
gibi) oluþturduðu zararlanmalar, bitki virüs hastalýklarý 
zararlanmasý ile karýþtýrýlabilir. 
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Üreticiler bahçelerinde bulunduðunu zannettikleri virüs hastalýðý 
varsa, bu hastalýklarý kendileri teþhis etmemelidirler. Hastalýðýn 
doðru teþhis edilmesini saðlayabilmek için baðlý bulunduklarý 
devlet araþtýrma enstitüsüne veya yakýnlarýndaki üniversiteye 
baþvurarak, uzmanlardan yardým istemelidirler. Ayný zamanda bu 
uzmanlar, bahçede virüs saptandýðý takdirde, hastalýðýn 
yayýlmasýný engellemek için nasýl bir önlem alýnacaðý hakkýnda 
üreticileri aydýnlatabilecektir.

Virüsten ari aðaçlar, saðlýklý ve iyi 
turunçgil meyvelerinin temel 

kaynaðýdýrlar
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Psorosis Virüs Hastalýðý

Psorosis Virüs Hastalýðý, Türkiye ve Kuzey Kýbrýs’ ta en yaygýn 
olarak görülen turunçgil virüs hastalýðýdýr. Hastalýk belirtileri 
yaþlý aðaçlarda, özellikle de 10 yýlý aþkýn aðaçlarda, aðaçlarýn 
gövde kýsmýnda kendini belli eder. Ayrýca bazen, bazý portakal 
çeþitlerinde ilkbahar sürgünlerinde, aðaç yapraklarýnda da 
hastalýk belirtileri görülebilir.  

Gövde ve kalýn dallarda kabukta pul pul kavlamalar ve kavlayan 
kabuk dökümleri gövde ve kalýn dallarda kavlayan bölgelerde 
ilkbaharda zamk akýntýlarý görülür. 

Virus enfekteli aðaçlarýn meyve verimliði düþük dur ve bazý 
durumlarada bu aðaçlar ölür.
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Tristeza Virüs Hastalýðý

Tristeza virüsü, aþý gözü ve aþýlama yoluyla yayýldýðý gibi, en 
önemli yayýlma yolu ise yaprak biti vektörleridir. Hastalýk tohumla 
veya kesici aletlerle mekanik olarak taþýnmaz.

Tristeza virüsü özellikle turunç anacý üzerine aþýlanmýþ portakal 
çeþitlerini etkilemektedir. Bu hastalýk aðaçlarda genel bir 
bodurlaþmaya, sürgün ve dallarda çalýlaþma ve geriye ölüm 
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görüntüsüne neden olur. Ayrýca Tristeza virüsü yapraklarda 
donuk yeþil bir renk oluþumuna ve zaman zaman damarlarda 
renk açýlmasýna sebep olur. 

Tristeza’ dan etkilenmiþ olan aðaçlar Tristeza’ nýn ýrkýna ve 
þiddetine baðlý olarak, aðaçlarýn çok kýsa sürede ölümüne neden 
olabilir veya aðaçlar aþýrý bodur ve verimsiz halde yýllarca 
yaþamlarýný sürdürebilirler.

Bunun yanýnda Tristeza virüsü, küçük meyve oluþumuna ve 
hasta aðaçlarda aþý yerinde þiþmeye neden olur.
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Tristeza’nýn etkili ýrklarý ile enfekte olmuþ aðaçta aþý 
yerinden kaldýrýlan kabuk altýnda, odun dokusunda 
görülen çýkýntýlar. çýkýntýlar
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Turunçgil Klorotik Cüceleþme

Turunçgil Klorotik Cüceleþme hastalýðý þimdiye kadar yalnýzca 
Türkiye’ de saptanmýþtýr. Tüm turunçgil çeþitlerinde etkili olabilen 
bir virüstür, ancak en fazla greyfrut, mandarin ve limonlarda 
etkilidir. Portakallarda etkisi pek görülmez. Turunçgil Klorotik 
Cüceleþme Virüsü her yaþtaki aðacý enfekte edebilir ve hastalanmýþ 
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Aðaçlarda verimi düþürebilir. Hastalýk simptomlarý genç 
yapraklarda V þeklinde girinti, olgun yapraklarda ise buruþukluk, 
kývýrcýklýk, kayýk þeklinde oluþum ve renk açýlmasýndan ibarettir.

Turunçgil Klorotik Cüceleþme Virüsü Parabemisia myricae 
ismindeki beyazsinekle taþýnmaktadýr. Prof. Dr. Nüket Önelge’ 
nin verdiði bilgiye göre, bu hastalýk Mersin Bölgesi’ nde yaygýn 
olup, son zamanlarda Adana’ da da gözlemlendiði bilinmektedir.
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Stubborn (Yediverenleþme, Palamutlaþma) Hastlýðý

Stubborn (Yediverenleþme, Palamutlaþma) hasatalýðý Doðu 
Akdeniz Bölgesi’ nde, özellikle Adana ve Mersin civarýnda görülen 
bir turunçgil hastalýðýdýr. Antalya, Ýzmir ve Aydýn bölgelerindeki 
turunçgil bahçelerinde pek görülmez.  Stubborn ile bulaþýk aðaçlar 
deðiþen derecelerde belirti göstermekte olup, boðum aralarýnýn 
kýsalmasý, çok fazla miktarda sürgün oluþmasý gözlemlenir.  
Dolaysýyla aðaç çalýmsý bir yapý sergiler. Ayrýca aðaçdaki yapraklar 
küçülmekte ve kaþýk þeklini almaktadýr. Stubborn hastalýðýnýn en 
karakteristik belirtisi zamansýz yani mevsim dýþý çiçek oluþumu-
dur.
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Bunun yanýnda Stubborn hastalýðýna yakalanan aðaçlarýn 
meyveleri küçük olur ve bazen asimetrik þekil alýrlar. Bazen 
de bu meyvelerde siyah renkte çekirdek oluþumu 
görülebilir. 

Üreticiler bahçelerinde Stubborn hastalýðýnýn yayýlmasýný 
veya bulaþmasýný engellemek isterlerse, bunun yolu genç 
bahçelerde bilinçli yabancý ot kontrolü yapmaktýr:

Bahçenizde bulunan yabanci otlarin tümünü Ekim ve 
Kasým aylarýnda bahçenizden uzaklaþtýrmayýn

! Yalnýzca bahçenizdeki  aðaçlarýn altýndaki yabancý 
otlarý (1-2 metre) sökerek temizleyin

! Aðaçlarýn bulunduðu sýralarýn arasýnda bulunan 
yabancý otlarý sökmeyin, onlarý biçme makinesi ile 
biçiniz

! Turunçgil fidanlarýnýzý dikmeden önce bahçenizin 
etrafýný çitle çeviriniz

Stubborn hastalýðýndan etkilenmiþ olan Navel portakallarý
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Diðer Turunçgil Virüs  Hastalýklar

Christacortis

Christacortis Minneola mandarinlerde, daha çok Adana’da 
görülür. Genellikle yaþlý aðaçlarda kendini belli ederi

Citrus Vein Enation

Citrus Vein Enation az rastalnýlan bir virüs hastalýðýdýr. Kuzey 
Kýbrýs’ ta kaba limona aþýlanmýþ turunçgil çeþitlerinde görülebilir
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Concave gum, psorosis hastalýðý 
ile iliþkili olan bir turunçgil 
hastalýðýdýr. Türkiye ve Kuzey 
Kýbrýs’ ta pek önemli bir hastalýk 
deðildir.

Impetratura hastalýðý Türkiye’ 
de önemli olan bir hastalýktýr. 
Meyvelerin pazar deðerinin 
düþmesini saðlar. Portakal ve 
greyfrutlarda görülen bir 
hastalýktýr.
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Satsuma Cücelik Virüsü hastalýðý, Satsuma mandarinlerde görülür. 
Bu hastalýk Adana’ da görülmesine raðmen ekonomik açýdan çok 
büyük zarar oluþturmasý mümkün deðildir. Ancak yaþlý satsuma 
mandarin aðaçlarýnýn bulunduðu Ege Bölgesi’ nde önemli sorunlar 
yaratabildiði bilinmektedir.

Satsuma Cücelik Virüsü

Rumple Hastalýðý

Rumple Hastalýðý Mersin 
bölgesinde limonlarda zarar 
yapmaktadýr. Bu hastalýðýn, 
virüs veya virüs benzeri bir 
organizma olmadýðýna inanýl-
makta, daha çok fizyolojik 
zararlanmaya benzetilmekte-
dir. Bu hastalýktan etkilenen 
aðaçlarýn meydana getirdiði 
meyvelerin pazar deðeri 
düþük olur.
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Cachexia mandarinlerde görülen bir hastalýktýr. Bu 
hastalýk, kurak koþullarda, gövde kabuðu altýnda 
zamklanmaya neden olur. Ayni zamanda Cachexia 
hastalýðý portakallarda da bazý simptomlar meydana 
getirir, fakat ekonomik açýdan pek önemli deðildir.

Turunçgil Viroid Hastalýklarý

Exocortis

Exocor t i s  v i ro id i  
Akdeniz Bölgesi’ nde 
hemen hemen her 
turunçgil aðacýnda 
görülebilir. Bu hasta-
lýk turunç anacý üzer-
ine aþýlanmýþ olan 
turunçgil çeþitlerinde 
zarar yapmaz.

Ancak Exocortis viroidi, üç yapraklý ve hibritlerinin (sitranj 
vb.). Üzerinde yetiþtirilen turunçgil tür ve çeþitlerinde anaç 
kýsmýnda kabuk kavlamalarýna neden olur. 

Cachexia
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Gummy bark hastalýðý portakallarda görülen bir hastalýktýr. 
Cachexia hastalýðýna çok benzer. Hastalýk aðaçarýn gücünü azaltýr 
ve verimini düþürür.
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Turunçgil üreticilerinin bir çoðu, depo hastalýklarýnýn kendi hatalarýndan 
kaynaklanmadýðýna inanmakta; paketleme evlerinde, depolarda veya taþýma 
sýrasýnda gerçekleþtiðine inanmaktadýrlar. Oysa ki birçok depo hastalýðý, 
meyveler henüz bahçedeyken baþlamaktadýr.

Bazý enfeksiyonlar meyveler aðaç üzerindeyken gerçekleþmekte, bazýlarý ise 
aðaçtan koparýlýrken gerçekleþmektedir. Bazen paketleme esnasýnda veya 
paketlemeden sonra da hastalýk meydana gelmektedir.

Paketleme sýrasýnda veya transfer sýrasýnda birçok farklý sýcaklýk ve nem 
ortamý hastalýklarýn geliþmesinde etkilidir. Özellikle de enfekte olmuþ 
meyveler bulunduklarý ortamdan daha sýcak ortama aktarýldýklarý zaman 
daha kolay bozulacaklardýr.

Turunçgil üreticileri her zaman kendilerine yüksek kaliteli ürün üretmeyi 
hedeflemelidirler. Yüksek kaliteli ürün demek, yalnýzca büyük meyve, 
lezzetli meyve yada güzel renklenmiþ meyve demek deðildir. Yüksek kaliteli 
ürün herhangibir mekanik zararlanmaya uðramamýþ ve depo hastalýðý 
olmayan ürün demektir. Üretcilerin bu tür zararlanmalarý azaltma þanslarý 
çok yüksektir. Bu tür zararlanmalarýn esas nedenleri þunlardýr: Bahçe 
hijyeninin saðlanmamasý, yanlýþ hasat aletlerinin kullanýlmasý, yanlýþ 
yöntemle hasat etme, deneyimsiz meyve toplayýcýlarýnýn meyveleri 
toplamasý ve yanlýþ zamanda hasat etme.

Ayrýca depoda kullanýlan fungisitlerin de meyvelere olan etkisi oldukça 
önemlidir. Depo hastalýklarýnýn oluþmasýna neden olan fungal etmenler, 
yalnýzca meyveler üzerinde deðil; paketleme evlerinde, depolarda, 
paketlerde, paketleme makinelerinde de bulunabilirler. Bu nedenle bunlarýn 
temiz ve fungustan ari olmasý gerekmektedir. Enfekte olmuþ meyveler ise 
paketleme evlerine getirilmeden önce saðlýklý meyvelerden ayrýlmalýdýrlar.

Depo hastalýklarýnýn mücadelesinde ve özellikle de azaltýlmasýnda turunçgil 
üreticilerinin ve paketleme evlerinin yöneticilerinin birlikte yardýmlaþarak 
çalýþmalarý, sürekli bilgi alýþ-veriþinde bulunmalarý gerekmektedir. Bu kitap 
üreticilere; depo hastalýklarýnýn tanýnmasýnda, iyi bahçe sisteminin 
kurulmasýnda, iyi hasat yapýlmasýnda, ayrýca zararlanmalarla mücadelede 
yardýmcý olacaktýr.

Giriþ
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Bahçenin Hiyjeni ve Hasat 

Hasat sonrasý karþýlaþýlan hastalýklarýn oluþmasýnda, bahçenin hijyeni ve 
meyvelerin dikkatli hasat edilmesi çok önemlidir. Bahçenin bakýmý düzenli 
olarak yapýlýrsa, bahçede kültürel mücadele iþlemlerine gereken önem 
gösterilirse, ayrýca hasat sýrasýnda meyveler dikkatlice tutularak, 
yaralanma yapmayacak þekilde toplanýrsa, hasat sonrasýnda meyvelerde 
daha az hastalýk görülecektir. Bu nedenle üreticilerin bahçenin bakýmý, 
bahçenin hijyeni ve dikkatli hasat etme konularýnda çok hassas davranmasý 
gerekmektedir.

Bahçenin Hijyeni

Bahçenizde meydana gelen küf oluþumunu ve meyve kabuðu 
zararlanmalarýný en aza indirgemek için aþaðýdaki iþlemleri uygulamanýz 
gerekmektedir:

+ Birbirine karýþan iç içe geçmiþ dallar budanmalý

+ Aðaç için gerekli hava ve ýþýðýn hareketini saðlamak 
amacýyla, düzenli olarak budama yapýlmalý

+ Meyveler gereken olgunluða geldiði zaman doðru 
zamanda, çatlamadan önce hasat edilmeli

Bahçede bulunan yere 
dökülmüþ meyveler, 
çürüklük hastalýklarýnýn 
oluþmasýnda önemli bir 
etkendir !
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+ Yere dökülmüþ olan meyveler, aðaç üzerinden koparýlan taze 
meyvelerin bulunduðu kovalara konulmamalý

Hasat

Depoda görülen hastalýklarýn esas kaynaðý hasat sýrasýnda yapýlan hatalardýr. 
Meyvelerin saðlýklý olmasý için hasat sýrasýnda meyve dikkatlice tutulmalý, 
uygun þekilde koparýlmalýdýr veya kesilmelidir.

Hasat sýrasýnda meyvede zararlanmaya neden olan etmenler 
þunlardýr:

+ Kýrparak kesmek

+ Meyvenin uzun saplý kesilmesi

+ Meyveyi dikkatsizce çekip koparma 

+ Merdivenle oluþan bereler

+ Týrnak batmasý

+ Merdivenle hasat yaparken, içerisine meyve konan plastik 
kovanýn, merdivenle aðaç arasýnda sýkýþmasý

+ Meyvelerin yere dökülmesi

+ Meyve yüzeyinde kum veya kir bulunmasý

+ Kovalarýn içerisinde toz veya kum olmasý

+ Meyve sandýklarýnda kýymýk olmasý

+ Sandýklardaki çivilerin uç kýsmýnýn meyvelere batmasý

+ Sandýklarýn taþýnma esnasýnda sarsýlmasý

+ Hasat ekipmanlarýnýn hijyeni

Kabukta meydana gelen hasarlarýn azaltýlmasý için ne yapmalýyýz?

+ Meyveleri toplayan kiþilerin týrnaklarý kýsa olmalý veya 
eldiven giymelidirler
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+ Meyveler makas kullanmadan hasat edilecekse; avuç içine 
alýnarak zedelenmeyecek þekilde tutularak, dal üzerinde 
çevrilmeli sonra hafifçe yukarý doðru eðilerek, sonra da aþaðý 
çekilerek koparýlmalý

+ Meyve kabuðundaki su dengesi optimum seviyedeyken, 
meyve daldan koparýlmalýdýr.

+ Soðuk ve nemli bir kýþ geçirilmekteyse meyve hasadý 
geciktirilmelidir. Çünkü böyle havalarda meyvedeki yað 
kesecikleri çok þiþkin olduklarýndan daha erken patlarlar.

O
+ Özellikle hava sýcaklýðýnýn 12 C' nin altýnda ve nemin % 70' in 

üzerinde olduðu zamanlarda hasat yapmak çok sakýncalýdýr

Meyvelerinizi dikkatli tutarak hasat ediniz.  
Unutmayýn ki onlar sizin gelir kaynaðýnýzdýr !
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Hasat Aletleri

+ Ýyi durumda olan merdivenler, kovalar, toplama 
çantalarý kullanýlmalý

+ Toplanmýþ meyveleri yýkama ve temizleme için 
ekipman bulundurulmalý

+ Makaslar, keskin ve temiz olmalý

Çiftlik Yolu

+ Çiftlikteki yollar düzgün olmalý 

+ Taþýyýcý kamyon lastiklerinin basýncý az olmalý

+ Sürücü, kamyonu yavaþ ve dikkatli kullanmalý

Hava Durumu

+ Kýþ mevsiminde, sýcak günlerde yapýlacak hasat, 
zararlanmayý azaltýr

+ Sýcak mevsimde hasat öncesi bahçe sulanmalýdýr
O

+ Sýcaklýðýn 12 C’ nin ve nemin % 70' nin altýnda olduðu 
zaman hasat yapýlmamalýdýr. Çünkü zararlanmayý 
arttýrmaktadýr.

Toplayýcýlar Meyveleri Dikkatli Tutmalý

+ Eldiven kullanmalý

+ Týrnaklar kýsa olmalý

+ Toplama çantalarý dikkatlice boþaltýlmalý

+ Meyve yere düþürülmemeli

+ Çanta yada kovalar tam doldurulmamalý

+ Ýçi yastýklý plastik kova ve plastik taþýyýcýlar 
kullanýlmalý

Hasat Kontrol Listesi
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Hasattan Sonra Meyveler Güneþten Korunmalý

+ Hasat edilmiþ meyveleri güneþ altýnda 
býrakmayýnýz

+ Güneþi önlemek için gölgelemeyi saðlayýnýz

+ Dolu olan kasalarý hemen gölge ortama 
koyunuz

+ Her zaman hasat edilmiþ meyveleri serin ve 
gölge yerlerde beklenitiz

!

?

Bazý basit kurallarý takip 
etmek ve biraz dikkatli 
hasat etme herþeyi etkiler

Bu sizin seçiminizdir
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Hastalýk Belirtileri 

Yeþil küf hastalýðýnýn (Penicillium digitatum) belirtileri mavi küf 
hastalýðý (Penicillium italicum) ile ekþi çürüklük (Geotrichum 
candidum) hastalýðýna çok benzer. Bu hastalýk birçok turunçgil 
çeþidinde görülmektedir. Meyve üzerinde çürümekte olan kýsým 
yumuþak sulu bir hal alýr. Enfekte olmuþ meyvenin bu yumuþak 
kýsmý daha sonra kütle halindeki yeþil sporlarla kaplanýr. Sporlarýn 
bulunduðu alan dar beyaz miselyum ile çevrilmiþ durumdadýr. Bu 
fungusun sporlarý herhangibir fiziksel etki altýnda kaldýðý zaman 
kolayca yayýlabilir.

Enfeksiyon Koþullarý

Penicillium digitatum sporlarý hava yoluyla yayýlabilmektedir. 
Meyve yüzeyinde oluþmuþ olan sporlar rüzgar yardýmýyla 
daðýlarak etrafa yayýlýrlar. Sporlar, kovalara, paketlere, paketleme 
evlerine, alet ve ekipmanlara kolayca geçebilirler. Ayrýca bu sporlar 
içi su dolu tanklara da geçebilirler. Bu fungus için en iyi geliþme 
koþullarý ýlýk ve nemli havalardýr. Sporlar, rüzgar yoluyla aðaçtan 
aðaca taþýnarak meyvelerde infeksiyonu gerçekleþtirirler. P. 
digitatum meyve kabuðunda yara olduðu zaman meyvede küf 
oluþturabilir. Hasat veya paketleme sýrasýnda meyve berelenirse ve 
uygun nem ortamý olursa küf oluþumu görülür. Ayrýca bu hastalýk 
etmeni çok fazla sayýda spor üretebilir ve sporlarý paketleme 
evlerindeki alet-ekipmanlara kolaylýkla bulaþabilir.

Kontrol Yöntemi

+ Meyveler dikkatli hasat edilmeli

+ Hasat sýrasýnda meyveler dikkatli bir þekilde tutulmalý

+ Nemli ortamda hasat yapýlmamalý

+ Yaðmurlu havada hasat yapýlmamalý
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+ Kurak koþullarda hasat yapýlmamalý

+ Meyveler doðru zamanda ve uygun koþullarda hasat 
edilmeli

+ Paketler, paketleme aletleri, paketleme makineleri her gün 
dezenfekte edilmeli

+ Taþýma sýrasýnda meyveler sarsýlmamalý

+ Bahçede, daha önceki yýllarda yeþil küf hastalýðý görül-
müþse, hasattan önce Benomyl uygulamasý yapýlmalý 

+ Hasat sýrasýnda veya paketleme sýrasýnda görülen hastalýklý 
meyveler ortamdan uzaklaþtýrýlmalý

O
+ Meyveler paketlendikten sonra 10 C' nin altýnda muhafaza 

edilmeli

Yeþil Küf

Yeþil küf hastalýðý, çok 
yaygýn  depo has ta -
lýklarýndan birisidir. Bu 
hastalýða sebep olan 
toprak kökenli bir fun-
gustur. Bu fungus aðaçta 
bulunan yaralý meyvelere 
ve yerdeki meyvelere 
bulaþabilmektedir. Son-
baharda soðuk havalarda 
ve kýþýn oldukça fazla 
sayýda spor üretebil-

mektedir ve bu sporlar rüzgar etkisiyle taþýnabilmektedirler. 

Fungus meyveye, meyve yüzeyindeki yaralardan giriþ yapabilir, bu 
nedenle meyvelerin dikkatli tutularak hasat edilmesi gerekir.
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Mavi Küf
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Hastalýk Belirtileri

Mavi küf hastalýðýnýn (Penicillium italicum) belirtileri yeþil küf 
hastalýðý (Penicillium digitatum) ile ekþi çürüklük (Geotrichum 
candidum) hastalýðýna çok benzer. Meyve üzerinde çürümekte olan 
kýsým yumuþak sulu bir hal alýr. Enfekte olmuþ meyvenin bu 
yumuþak kýsmýnýn ortasýnda daha sonra beyaz miselyum meydana 
gelir ve bu kýsým bir müddet sonra kütle halindeki mavi sporlarla 
kaplanýr. Sporlarýn bulunduðu alan da dar beyaz miselyum ile 
çevrilmiþtir. P. italicum meyvenin iç kýsmýnda da zarar meydana 
getirebilmektedir. Bu fungusun sporlarý herhangibir fiziksel etki 
altýnda kaldýðý zaman kolayca yayýlabilirler.

Enfeksiyon Koþullarý

Mavi küf etmeni soðuk koþullarda yavaþ geliþim gösterir.  P. 
italicum' un sporlarý hava yoluyla taþýnabilmektedirler. Bu nedenle 
bu fungus sporlarý taþýma aletlerine, paketleme evlerine, diðer alet 
ve ekipmanlara, hatta marketlere kadar taþýnabilmektedir. Bu 
fungus için en iyi geliþme koþullarý ýlýk ve nemli havalardýr. Sporlar 
rüzgar yoluyla aðaçtan aðaca taþýnarak meyvelerde enfeksiyonu 
gerçekleþtirirler. Bu fungus meyve kabuðunda yara olduðu zaman 
meyvede küf oluþturabilir. Hasat veya paketleme sýrasýnda meyve 
berelenirse ve uygun nem ortamý olursa küf oluþumu görülür. 
Ayrýca hastalýk etmeni, çok fazla sayýda spor üretebilir ve sporlarý 
paketleme evlerindeki alet-ekipmanlara kolaylýkla bulaþabilir.

Kontrol Yöntemi

+ Meyveler dikkatli hasat edimeli

+ Hasat sýrasýnda meyveler dikkatli bir þekilde 
tutulmalý
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Mavi Küf

+ Nemli ortamda hasat yapýlmamalý

+ Kurak koþullarda hasat yapýlmamalý

+ Meyveler doðru zamanda ve uygun koþullarda 
hasat edilmeli

+ Paketler, paketleme aletleri, paketleme makineleri 
her gün dezenfekte edilmeli

+ Taþýma sýrasýnda meyveler sarsýlmamalý

+ Hasat sýrasýnda veya paketleme sýrasýnda görülen 
hastalýklý meyveler ortamdan uzaklaþtýrýlmalý

+ Bahçede daha önceki yýllarda mavi küf hastalýðý 
görülmüþse, hasattan önce Benomyl uygulamasý 
yapýlmalý

O
+ Meyveler paketlendikten sonra 10 C' nin altýnda 

bekletilmeli

Mavi küf hastalýðý, yeþil küf hastalýðý 
kadar yaygýn deðildir. Soðuk koþul-
larda daha iyi geliþebilmekte, sýcak 
koþullarda daha yavaþ geliþebilmekte-
dir. Bu fungus da toprak kökenli bir 
fungus olup aðaçlar üzerindeki yaralý 
meyvelere ve yerdeki meyvelere 
bulaþabilmektedir. Bulaþma küçük 
yaralardan dahi gerçekleþebilmekte-

dir. Ayrýca hastalýk küflü meyvelerden, saðlýklý meyvelere de 
geçebilmektedir. Meyve satýþtan önce temizlenmeli ve yaralanmýþ 
meyveler ortamdan uzaklaþtýrýlmalýdýr.
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Kahverengi Çürüklük

Kahverengi çürüklük hastalýðýna neden olan birçok Phytophthora 
türü vardýr. Bunlardan en önemlileri P. Citrophora ile P. 
parasitica’ dýr. 

Hastalýk Belirtileri

Meyve üzerinde açýk kahverengi renkte lekeler oluþur. Bu lekeler 
hastalýk ilerledikçe sertleþir ve derimsi bir hal alýr. Meyveler nemli 
ortamda kalýrsa bu sert lekelerin etrafý beyaz miselyum ile çevrilir. 
Hastalýk paketleme sýrasýnda diðer saðlýklý meyvelere bulaþabilir. 
Bu hastalýðýn tanýnmasýndaki en önemli özellik, çürüklük 
yerlerinin kokusunun, kokmuþ balýk kokusu gibi olmasýdýr.

Enfeksiyon Koþullarý

P.  citropthora etmeni, P. parasitica ' ya oranla daha kolay ve etkin 
bir þekilde zarar meydana getirebilmekterdir. Çünkü P. 
citropthora etmeninin sporlarý daha kolay ve daha hýzlý 
çoðalabilmektedirler. Phytophthora fungusu meyveye bulaþtýktan 
3-4 gün sonra (enfeksiyondan sonra) lezyonlar meydana gelir. Bu 
fungus toprak kökenli bir fungustur. Funguslu topraklar, aðaçlar 
üzerindeki yere yakýn olan meyvelere, toprak sýçramasý ile bulaþýr. 
Meyvelere su yoluyla geçen sporlar da çok çabuk çoðalabilmekte 
ve hastalýklý bitkiden saðlýklý bitkiye çok çabuk geçebilmektedirler. 
Ayrýca nemli ortamda daha da çok çoðalabilmektedirler. Bu 
hastalýk erkenci turunçgil çeþitlerini daha çok etkilemektedir.

Kontrol Yöntemi

+ Meyvelerde uzun süreli nemli ortamýn ortadan 
kalkmasý saðlanmalý (uzun dallar budanmalý ve 
mümkünse bahçede damlama sulama sistemi 
kurulmalý)
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Kahverengi Çürüklük

+ Bu fungus toprak kökenli olduðundan, aðacýn yere 
yakýn olan dallarý (yerden en az 40 - 50 cm olacak 
þekilde) budanarak buluþma önlenmeli.

+ Toprakta iyi drenaj saðlanmalý

+ Bahçede yabancý ot kontrolü yapýlmalý

+ Hasat sýrasýnda veya paketleme sýrasýnda görülen 
hastalýklý meyveler ortamdan uzaklaþtýrýlmalý

+ Greyfrut, portakal ve limonlarda bakýrlý bileþik 
uygulamasý yapýlmalý

+ Eðer bahçede daha önceki yýllarda kahverengi 
çürüklük etmeni görülmüþse, yaðmurlu veya nem 
oraný yüksek olan günlerden sonra bu patojenin 
geliþmesini önlemek amacýyla fungisit uygulamasý 
yapýlmalý                                                            

Kahverengi çürüklük 
hastalýðý meyve yüze-
yinde açýk kahverengi 
renkte lekeler oluþturur. 
Bu lekelerin bulunduðu 
kýsýmlar sert ve derimsi 
bir hal alýr. Nemli depo 
koþullarýnda bu leke-
lerin etrafýnda beyaz 

miselyum oluþur. Bu hastalýða yakalanmýþ meyvelerin yaydýðý pis 
koku, hastalýðýn tanýnmasýnda en önemli etkendir. Phytophthora 
hastalýðý ile bahçede kültürel önlemlerle veya kimyasal ilaçlarla 
mücadele etmek oldukça zordur.
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Antraknoz

Hastalýk Belirtileri

Bu hastalýk etmeninin aðaçlarda daha önceden yaralanmýþ 
meyvelerde oluþturduðu simptomlar ile yaralanmamýþ meyve-
lerde oluþturduðu simptomlar oldukça farklýdýr. Yaralanmamýþ 
meyvelerde görülen Antraknoz lezyonlarý ilk baþta gümüþi beyaz 
renkte ve derimsi yapýdadýr. Bu lezyonlar meyve kabuðu ile ayný 
seviyede olup ayný sertliktedir. Hastalýk ilerledikçe, bu lezyonlar 
kahverengimsi veya grimsi siyah renge döner ve söz konusu 
lezyonlar yumuþak bir hal alýr.

Yaralanmýþ meyvelerde görülen Antraknoz lezyonlarý ise kahve-
rengi, kýrmýzý kahverengi yada siyah renkte görülmektedirler. 
Hastalýk baþlangýcýnda bu lekeler sert ve kurudur, hastalýk 
ilerledikçe bu lezyonlar yumuþak bir hal almaktadýr.

Lezyonlarýn büyüklükleri ve þekilleri düzensizdir. 

Enfeksiyon Koþullarý

Bu fungusun sporlarý ölmüþ odun dokularýnda çoðalabilmektedir. 
Sporlar suyla taþýnabilmektedir. Suyla taþýnan sporlar olgun-
laþmamýþ meyvelere bulaþýrlar. Meyveye bulaþan bu sporlar 
üreyerek meyve yüzeyinde appressoria meydana getirirler. 
Appressorialar hasattan önce geliþmezler ve  enfeksiyon meydana 
getirmezler. Bulaþma için yeþilimsi renkteki olgunlaþmamýþ 
meyveleri tercih ederler. Önceleri olgunlaþmamýþ meyvelere geçen 
sporlar daha sonra olgunlaþmýþ meyvelere geçer.

Kontrol Yöntemi

+ Bahçede düzenli olarak budama yapýlmalý, kuru 
dallar ortadan kaldýrýlmalý
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+ Meyveler uygun zamanda hasat edilmeli, 
mümkünse geç hasat yapýlmalý yada sadece 
olgunlaþan meyveler seçilerek toplanmalý

+ Eylül - kasým aylarý arasýnda, hasat yapýlmadan 
önce, bahçede Benomyl uygulamasý yapýlýrsa bu 
hastalýk biraz önlenebilir 

+ Meyveler depolanmadan önce Thiabendazole 
uygulamasý yapýlmalý

Antraknoz

Antraknoz erkenci tangerine manda-
rinlerde, navel portakallar ve greyfrut-
larda eylül-kasým aylarý arasýnda 
görülmektedir. Lezyonlar gümüþimsi 
gri renkte ve derimsi yapýdadýr. 
Meyvedeki bu lezyonlar, çürüklük 
haline geldiði zaman siyahýmsý bir 
renk alýr. Hastalýk iyice ilerlediði 
zaman bu lezyonlar çok yumuþak bir 
hal alýr. Enfeksiyonlar diðer saðlýklý 
meyvelere bulaþmazlar.
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Hastalýk Belirtileri

Bu hastalýðýn belirtileri hasattan 7- 10 gün sonra kendini göster-
mektedir. Meyvenin sapa baðlandýðý kýsýmda önceleri açýk 
kahverengi renkte daha sonra koyu renkte çürüklük görülür. 
Meydana gelen bu çürüklük çok hýzlý bir þekilde büyüyerek 
meyveye yayýlýr. Çürüklük meyvenin iç kýsmýna doðru da 
ilerleyebilir. Çürüyen meyve ekþimsi bir koku yayar. Bazen 
meyvedeki çürüklükler ilerleyen hastalýk sonucu siyah renkli 
olabilir.  Hastalýk nedeniyle meyveler erken dökülebilirler.

Enfeksiyon Koþullarý

Bu fungus genellikle aðacýn ölmüþ odun dokularýnda çoðal-

maktadýr. Buralarda çoðalan sporlar, yaðmurlarla veya sulama 

esnasýnda genç meyvelerin ölü dokusu olan meyvenin sapa  

baðlandýðý kýsma ulaþýrlar. Burada toplanan fungus sporlarý 

geliþmelerini durdururlar veya hareketsiz hal alýrlar. Yalnýzca 

hasat iþlemi yapýldýktan sonra meyvede çürüme meydana 

getirebilirler. Hastalýk hasattan önce meyveye bulaþmýþsa, hasattan 

sonra depoda da geliþmesini sürdürebilir. Ancak hastalýk saðlýklý 

meyvelere bulaþmaz.

Kontrol Yöntemi

+ Aðaçlar düzenli budanmalý, ölü dallar kesilmeli

+ Erken dönemde hasat yapýlmamalý, mümkünse geç 
yapýlmalý

+ Sadece olgunlaþan meyveler seçilerek toplanmalý

Diplodia Sap Ucu Çürüklüðü
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+ Eylül - kasým aylarý arasýnda, hasat yapýlmadan 
önce, bahçede Benomyl uygulamasý yapýlmalý 

+ Meyveler depolanmadan önce Thiabendazole 
uygulamasý yapýlmalý

Diplodia Sap Ucu Çürüklüðü
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Diplodia sap ucu çürüklüðü 
meyvenin sapa baðlandýðý 
kýsýmda çürüklük meydana 
getirmektedir. Çürüklük 
meyve içinde, dýþýna oranla 
daha çabuk ilerlemektedir. 
Diplodia ayný zamanda 
meyvenin dýþ kýsmýnda 
parmak þeklinde çýkýntýlar 

da oluþturmaktadýr. Enfeksiyonlar diðer saðlýklý meyvelere 
bulaþmazlar.

60



Ekþi Çürüklük

Hastalýk Belirtileri

Belirtileri yeþil küf hastalýðý (Penicillium digitatum) ile mavi küf 
hastalýðýna (Penicillium italicum) çok benzer. Meyve üzerinde 
öncelikle sulu lekeler oluþur. Daha sonra bu lekelerin üzerini sarý 
renkteki küfler kaplar. Bazen bu küflü oluþumlar buruþuk bir hal 
alýr. Bu fungus etmeni toprak kökenli olduðundan daha çok toprak 
yoluyla bulaþýr.

Enfeksiyon Koþullarý

Bu hastalýk etmeni meyveye yalnýzca yaralardan giriþ yapabilir. 

Derin yaralarý enfeksiyon açýsýndan daha çok tercih eder. Meyveye 

rüzgar yardýmýyla, toprak bulaþmasý yoluyla veya meyvenin 

toprakla temasý halinde geçmektedir. O nedenle bu hastalýða 

aðacýn topraða yakýn alt bölgelerinde daha çok rastlanmaktadýr. 

Etmeni içeren toprak, meyveye temas eden her türlü alet-ekipmana 

bulaþtýðý takdirde meyveye de geçebilir.

Kontrol Yöntemi

+ Aðaçlarýn yere yakýn olan dallarý (yerden en az 40-50 
cm) budanarak bulaþma önlenmeli

+ Dikkatli hasat etme ve toplama yapýlmalý

+ Hasat edilmiþ olan meyveler soðuk hava 
depolarýnda bekletilmeli

+ Nemli ortamda hasat yapýlmamalý

+ Kurak koþullarda hasat yapýlmamalý

+ Meyveler doðru zamanda ve uygun koþullarda 
hasat edilmeli
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Ekþi Çürüklük
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+ Paketler, paketleme aletleri, paketleme makineleri 
hergün dezenfekte edilmeli

+ Bahçede daha önceki yýllarda ekþi çürüklük 
hastalýðý görülmüþse, hasattan önce bahçede 
Benomyl uygulamasý yapýlmalý

+ Hasat sýrasýnda veya paketleme sýrasýnda görülen 
hastalýklý meyveler ortamdan uzaklaþtýrýlmalý

O
+ Meyveler paketledikten sonra 10 C' nin altýnda 

bekletilmeli

Ekþi çürüklük hasta-
lýðý tangerine manda-
rinler ,  tangelolar,  
navel portakallar ve 
geçci greyfrutlarda 
daha çok görülmekte-
dir. Enfeksiyon yara-
lardan gerçekleþ -
mekte olup, önceleri 
sulu bir hal alýr. Açýk 

renkli olan bu lezyonlar, daha sonra koyu renge dönüþür. Nemli 
ortamda bulunan meyvelerde, bu lezyonlarý çevreleyen beyaz 
miselyum oluþumu görülmektedir.
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Bu hastalýða sebep olan iki Alternaria türü vardýr. Bunlar 
Alternaria alternata ve Alternaria citri funguslarýdýr. A. 
alternata'nýn oluþturduðu lekeler kahverengi renkte, A. citri' nin 
oluþturduðu lekeler ise siyah renktedir. Bazý bilim adamlarý bu iki 
fungusun ayný tür olduðunu düþünmektedirler. Ancak bu 
konudaki taksonomik araþtýrmalar halen devam etmektedir.

Hastalýk Belirtileri

A. alternata fungusu meyve yüzeyinde dolu zararlanmasýna 
benzeyen lekeler oluþturur. Bu lekeler, kabarcýk þeklindedir ve 
dolu zararýndan meydana gelen lekelere oranla daha büyüktür. A. 
alternata lezyonlarý, hastalýk ilerledikçe çürüklük þekline dönüþür. 
A. citri fungusu ise meyvenin sapa baðlandýðý kýsýmda önceleri 
açýk kahverengi, daha sonra siyah renkte lezyonlar oluþturur. 
Hastalýk ilerledikçe bu lezyonlar meyvenin uç kýsmýna doðru 
ilerler. Ayrýca A. citri meyvenin çekirdeðinde siyah çürüklük 
meydana getirir, ancak bu çürüklük meyve aðaçtan koparýlmadan 
önce oluþamaz.

Saðlýklý ve kaliteli 
meyveler Alternaria 
hastalýðýna karþý, 
yaralanmýþ veya 
z a r a r  g ö r m ü þ  
meyvelere oranla 
daha dayanýklýdýr. 

B a h ç e d e k i  s t r e s  
faktörlerini önlemek 
(örneðin su stresi) 
bahçede Alternaria oluþumunu azaltacaktýr. 
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Enfeksiyon Koþullarý

Hastalýk sporlarý yerlerde bulunan çürümüþ çeþitli bitki veya 

hayvan gübresi artýklarýnda çoðalmaktadýr. Sporlar rüzgar veya su 

yoluyla taþýnabilmektedir. Sporlarýn meyveye giriþi genellikle sap 

kýsmýndan olmaktadýr. Hastalýk etmeni bulaþma için portakal 

çeþitlerini tercih eder.

Kontrol Yöntemi

+ Meyveler dikkatli hasat edilmeli

+ Hasat sýrasýnda meyveler dikkatli tutulmalý

+ Nemli ortamda hasat yapýlmamalý

+ Kurak koþullarda hasat yapýlmamalý

+ Meyveler doðru zamanda ve uygun koþullarda 
hasat edilmeli

+ Paketler, paketleme aletleri, paketleme makineleri 
hergün dezenfekte edilmeli

O
+ Meyveler paketlendikten sonra 10 C' nin altýnda 

bekletilmeli

64



Hastalýk Belirtileri

Yað lekelenmesi meyve kabuðu üzerinde çeþitli boylarda ve 
þekillerde önceleri açýk renkte daha sonra hafifçe içe çökük ve daha 
koyu renkte lekeler oluþmasýdýr. Daha sonra bu þekilde görülen içe 
çökük lekelerin bulunduðu yerlere, diðer bazý funguslar gelerek 
çürüklük meydana getirmektedir. Bu lekeler en fazla hasat 
sýrasýnda oluþmakta ve tüm turunçgil çeþitlerinde görülebilmek-
tedir.

Oluþma Koþullarý

Meyve kabuðu üzerindeki yað lekeleri genellikle mekanik (fiziksel) 

zararlanma sonucu meydana gelmektedir. Meyve kabuðunda 

bulunan epidermal dokudaki yað keseciklerinin patlamasý 

sonucuyla meydana gelmektedirler. Bu yað keseciklerinden çýkan 

toksik yaðlar flavedo' daki hücrelerin ölmesine neden olur. 

Zararlanmýþ meyvelerde bulunan bu yaðlar, saðlýklý meyvelere 

geçtiði zaman bulaþma yapabilmektedirler.

Lekelenmeyi Arttýran Önemli Koþullar

+ Þiþkin meyveler (turgor basýncý yüksek olan) nemli 

ortamda hasat edildikleri zaman yað lekelerinin 

oluþma riski çok yüksektir

+ Þiþkin olan küçük meyveler, büyük meyvelere 

oranla daha kolay etkilenirler

+ Sabah erken saatte çiyli ortamda meyveler hasat 

edildikleri zaman lekelenmeye karþý daha hassas 

olurlar

+ Meyveler sert þekilde tutularak, dikketsizce 

çekilerek koparýlýrsa lekelenme riski artar

Yað Lekeleri
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Kontrol Yöntemi

+ Meyveler dikkatli hasat edilmeli

+ Nemli ortamda hasat yapýlmamalý

+ Sabah erken saatlerde hasat yapýlmamalý

+ Limonlar paketleme evlerine götürülmeden önce 24 
saat bekletilmeli

+ Limon haricindeki turunçgil çeþitleri hasattan 
hemen sonra paketleme evlerine götürülmeli

+ Toplama yapýlan kova içerisinde kum veya toprak 
olmamasýna dikkat edilmeli

+ Hasat sýrasýnda veya paketleme sýrasýnda görülen 
hastalýklý meyveler ortamdan uzaklaþtýrýlmalý

+ Depoda peketlenmiþ olarak bekletilen meyvelerin 
bulunduðu ortamdaki nemin yüksek olmasýný 
saðlayýnýz, bu yað lekelerinin koyu renge 
dönüþmesini engelleyecektir

Yað Lekeleri 
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Diðer Hastalýklar 

Phomopsis Sap Ucu Çürüklüðü (Phomopsis stem-end rot)

Bu hastalýða Phomopsis citri ismindeki fungus neden olmaktadýr. Hastalýk 
belirtileri meyvenin sapa baðlandýðý kýsýmda baþlar. Bu kýsýmda hastalýktan 
etkilenen dokularýn suyu çekilir ve dokular kahverengimsi bir renk alýr. 
Lekelerin etrafý düz bir çizgi ile çevrilmiþtir. Bu çizgi hastalýklý dokularla 
saðlýklý dokularý birbirinden ayýrmaktadýr. Hastalýk ilerledikçe lekeler 
meyvenin her yerine yayýlýr.

Aspergillus Çürüklüðü (Aspergillus Rot)

Turunçgillerde Aspergillus çürüklüðüne neden olan fungus Aspergillus niger' 

dir. Bu hastalýk yüksek sýcaklýða sahip depo koþullarýnda görülmektedir. 

Meyve yüzeyinde düzensiz ve farklý büyüklükte açýk renkli, yumuþak, kolayca 

delinebilen, Ekþi Çürüklük hastalýðý' na benzeyen çürüklükler meydana 

getirir. Bu çürüklüklerin etrafý düz bir çizgiyle çevrilmiþtir. Bu çizgi hastalýklý 

dokularla saðlýklý dokularý birbirinden ayýrmaktadýr. Çürüklüklerin yüzeyi 

sarýmsý  renkte olup, üzerilerinde siyah toz þeklinde sporlarla kaplýdýr.

Sap Ucundaki Saprofitik Funguslar (Saprophytic Fungi at the Stem-end)

Hasat sýrasýnda meyvelerin sapa baðlandýðý kýsýmlar yaralanýrsa, bu kýsýmlara 

bazý saprofitik funguslar bulaþarak buralarda pamuk þeklinde kitleler 

oluþturur.

Mavi Albedo (Blue Albedo)

Albedo, meyvenin iç kýsmý ile kabuðu arasýnda bulunan beyaz etli kýsýmdýr. Bu 

hastalýk, meyvenin albedo kýsmýnda mavi renkte pigmentlerin oluþmasýna 

neden olur. Bu toksik olmayan suda çözünebilen antosiyanin maddesi saye-

sinde oluþmaktadýr. Mavi albedo hastalýðý hastalýk drenajý kötü olan bahçeler-

de daha çok görülmektedir. Genellikle greyfrutlarda sýk rastlanýlýr.
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Birçok turunçgil depo hastalýðý meyvelerimizin 
pazar deðerini düþürmektedir. Bu hastalýklarýn 
meyvelerinizi öldürmesine izin vermeyin!

+ Bahçenizi temiz tutun

+ Ölmüþ dallarý aðaçlardan temizleyin

+ Hasat etme aletlerinizi temiz tutun

+ Toplayacýlarý eðitin

+ Meyveleri dikkatli hasat edin

+ Toplanan meyveleri yerde bekletmeyin

+ Toplanan meyveleri güneþ altýnda bekletmeyin

+ Meyveleri kýsa zamanda paketleme evlerine aktarýn

!



Hasattan Önce Hastalýklarýn Mücadelesi

Bazý hastalýklarýn (Phytophthora spp. gibi) depoya geldikten sonra 
mücadelesi çok zordur. Bu nedenle bu tür hastalýklarýn kontrolünde hasattan 
önce fungisit uygulamasý yapmak yararlý olabilir. Önceki yýllarda bahçede 
ayný hastalýk görülmüþse, hastalýðýn oluþmasýný önlemede en iyi yol hasattan 
önce ilaçlama yapmaktýr. Ýlaçlamada uygun ilaçlar seçilmeli, ilaç üzerindeki 
etiket bilgileri dikkatlice okunmalýdýr. Ayrýca ilaçlama tekrarlanmadan önce, 
etiket üzerinde belirtilen bekleme süresine uyulmalýdýr.

Çizelge 1: Hasattan önce uygulanacak ilaçlar

Hastalýk Aktif  Madde

Yeþil ve Mavi Küf Benomyl

Sap Ucu Çürüklükleri Benomyl

Kahverengi Çürüklük Fosetyl-AL
Bakýrlý Bileþikler
Bordo Bulamacý
Sülfat-Sönmüþ Kireç

Benomyl bileþiði Sap Ucu Çürüklüðü, Yeþil Küf ve Mavi Küf hastalýklarýnýn 
mücadelesinde etkili bir ilaçtýr. Antraknoz hastalýðýnda da kullanýlabilir. Fakat 
Kahverengi Çürüklük ve Ekþi Çürüklük hastalýklarýna karþý etkili bir ilaç 
deðildir. 

Ayrýca eðer yeþil küf hastalýðý Benzimidazole bileþiðine dayanýklýlýk gösterirse 
Benomyl uygulamasý da yapmayýnýz.

Benomyl bileþiðini uygulamak için hasattan önce 20 gün uygulama þansý 
vardýr. Bu zaman zarfýnda uygulama yapýlmamýþsa, hasat sýrasýnda uygulama 
yapmak yerine hasattan bir gün önce uygulama yapýlmalýdýr.

 Depo Hastalýklarýnýn Mücadelesi
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Hasat Sonrasý Hastalýklarýn Mücadelesi

Hasattan sonra, paketleme sýrasýnda ve bekletme odalarýnda çeþitli fungisitler 
kullanýlmaktadýr. Kullanýlan pestisitler ülkelere göre deðiþiklik göstermekle 
beraber, periyodik olarak da deðiþebilmektedirler. Herhangibir ilaç 
uygulanmadan önce þu iki hususa dikkat edilmelidir: (1) Ülkede kullanýmý 
devlet tarafýndan onaylanmýþ olmalý, (2) Ýhracat talimatýna ters 
düþmemelidir. 

Meyve yüzeyindeki kabul edilebilir fungisit kalýntý miktarlarý, ihracatçý 
ülkelere göre farklýlýk göstermektedir. Bu nedenle fungisit uygulamasý 
yapýldýðýnda, bu durum göz önünde tutulmalýdýr.

Çizelge 2: Hasattan sonra uygulanacak ilaçlar

Patojen Aktif Madde

Yeþil ve mavi küf Benzimidazole*
Guazatine
Imazalil
Imazalil sülfat
Thiabendazole

Ekþi çürükürlük Guazatine

Diplodia sap ucu çürüklüðü Thiabendazole

Phomopsis Thiabendazole

Aspergillus Thiabendazole

*Hastalýk etmenleri Benzimidazole’ a  karþý  dayanýklýk 

  gösterirse, bu ilacý kullanmayýnýz
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Ýlaçlý Suya Batýrma Uygulmasý

Hasat yapýldýktan sonra mantarlarýn dayanýklýlýk riskini düþürmek için iki 
farklý fungisit kullanýlmalýdýr. Ýlk fungisit hasattan hemen sonra 
uygulanmalýdýr. Hasattan hemen sonra meyveler bahçede ilaçlý suya 
batýrýlmalýdýr veya paketleme evine gelir gelmez ilaçlanmalýdýr.

Ýkinci ilaçlama ise meyveler paketlenirken (makinelerde) uygulanmalý, 
böylece pazarlama sýrasýnda da mantarlarýn inokulasyonu ve sporulasyonu 
önlenebilmektedir. Hasat yapýldýðý andan itibaren 24 saat içerisinde mutlaka 
ilaçlama yapýlmalýdýr, çünkü fungus infeksiyonu gerçekleþmiþse ancak bu 
þekilde zararlanma önlenebilir. Geç kalýndýðý takdirde söz konusu fungus çok 
geliþir ve yayýlýr, böylece kontrol edilmesi zorlaþýr veya önlenemeyecek hal 
alýr. Guazatine ilacýný meyveler paketleme makinesine girmeden önce 
kullanmanýn birçok iyi yönleri vardýr. Çünkü Ekþi Çürüklük, Mavi Küf ve 
Yeþil Küf etmenlerine karþý oldukça etkilidir. Ayrýca kimyasal olarak diðer 
fungisitlerle iliþkisi yoktur. Bununla beraber Guazatine ilacýnýn uzun süre 
kalýcýlýðý söz konusu deðildir. Bu nedenle uzun süreli kontrolü saðlayabilmek 
için diðer ilaçlarla ikinci bir ilaçlama yapýlmalýdýr.

Paketleme Evlerinde Uygulama

Turunçgil meyveleri hasat edildikten ve ilk ilaçlama yapýldýktan sonra 
paketleme sýrasýnda uygun ilaç içerisinde 30 saniye bekletilmelidir. Meyveler 
bu ilaca batýrýlýrak yada fýrça ile ilaçlanarak ýslatýlmalýdýr. Meyve ilaçlandýktan 
sonra ince silindirlerden geçirilerek fazla gelen fungisitin uzaklaþtýrýlmasý 
saðlanmalýdýr.

Depo Hastalýklarýnda Alternatif Mücadele Yöntemleri 

Sýcaklýk uygulamasý yalnýz veya fungisitle beraber olacak þekilde 
uygulanmaktadýr. Bu uygulama sayesinde hasat sonrasý karþýlaþýlabilecek 
hastalýklar önlenebilmektedir. Sýcaklýk kullanýlarak yapýlan bu mücadele bazý 
alet-ekipmanlara ihtiyaç duyar. Ayrýca eðer sýcaklýk uygulamasý yapýlacaksa, 
meyvelerin iyi toplanmýþ olmasý gerekmektedir. Çünkü yara almýþ meyveler 
sýcaklýðýn da etkisiyle çürüyebilir, hastalanabilirler. Bununla beraber, 
paketleme evlerinde meyve yýkamasý ve batýrýlmasý paketleme sýrasýnda ayrý 
ayrý yapýlmalýdýr. Enfekte olmuþ ve hastalýklý meyveler makine sýrasýndan 
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vakum borularýyla sýradan uzaklaþtýrýlmalýdýr. Herhangibir fungisitin 
kullanýlmadýðý meyveler pazarda daha yüksek maliyete satýlmaktadýr. Ancak 
bu sistemin maliyeti çok yüksektir.

Biyolojik fungisitler bakteri veya mayalardýr. Bu bakteri ve mayalar 
antibiyotik özellik taþýmaktadýrlar ve yaralanmýþ bölgelerde beslenerek diðer 
funguslarýn beslenmesini engelleyerek rekabet ortamý oluþturmaktadýrlar. 
Günümüze kadar herhangibir biyolojik kontrol yönteminin etkinlik derecesi 
test edilmemiþtir. Test edilmemesinin nedenlerinden biri, bakterilerin 
antibiyotik madde üretebilmesi için zarar görmüþ dokularda bir müddet 
yaþamasý gerektiðindendir. Çünkü ancak o zaman fungus çoðalmasýný 
engelleyebilirler.

Kimyasal madde kullanmadan meyvelerde meydana gelen çürüklükleri 
önlemek amacýyla çeþitli araþtýrmalar halen devam etmektedir. Bu amaçla 
yapýlabilecek en iyi yöntem, yani kimyasal ilaç kullanmadan yapýlabilecek en 
iyi yöntem bahçedeki hijyenin saðlanmasý ve toplamanýn oldukça dikkatli 
yapýlmasýdýr.
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