
BAĞ KÜLLEMESİ
(Unc�nula necator)

Fungal kaynaklı b�r hastalık olan külleme
bağlarda en sık görülen hastalıktır.
Yaprağın alt yüzünde yağ lekes�ne
benzeyen, üst yüzünde renk açılması
gösteren bell� bel�rs�z lekeler oluşur. Geç
dönemde yaprak yüzey�nde k�rl� beyaz
renkte kül serp�lm�ş g�b� lekeler oluşur ve
kenarlarından �çe doğru kıvrılır. İlk �laçlama
sürgünlür 25-30 cm'ye ulaştığı zaman
yapılmalıdır.

BAĞ MİLDİYÖSÜ
(Plasmopara v�t�cola)

Yaprakların üst yüzey�nde sarımtırak renkl�
t�p�k yağ lekeler� meydana gel�r,  alt
yüzey�nde de  beyaz renkl� mantar
tabakası oluşur.  Lekeler büyüdükçe
ortaları kızarır ve dökülür. Sürgünler
üzer�nde el�pt�k lekeler meydana gel�r.
Tahm�n ve Erken Uyarı s�stem�n�n
uygulanmadığı bölgelerde hastalıkla
mücadeleye sürgünler 25-30 cm
uzunluğa er�ş�nce başlanır.

BAĞ 
HASTALIKLARI
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BAĞ ÖLÜ KOL HASTALIĞI
(Phomops�s v�t�cola)

Hastalık esas zararını sürgünlerde göster�r.
Sürgünün d�pten �t�baren üçüncü veya
beş�nc� gözüne kadar olan kısmında, lekeler
ve çatlamalar görülür. Önce ortaları koyu
s�yah lekeler meydana gel�r, daha sonra bu
lekeler b�rleşerek düzens�z halde s�yah
çatlak ve yaralar oluşturur. Hastalanmış
yapraklar sararır, buruşur, kenarları yırtılır
ve küçük kalır.Asmalar budama zamanında
yapılmalı ve hasta sürgünler d�pten
kes�lmel�d�r.

BAĞ KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI
(Botryt�s c�nerea)

Asıl etk�y� tanelerde gösteren bu hastalık
�lk olarak tane üzer�nde 3-5 mm çapında
yuvarlak, pembems� lekeler hal�nde bel�r�r.
Parmakla bastırıldında hastalık kabuk etl�
kısmından kolayca ayrılır. Hastalık
�lerled�kçe salkım ve taneler gr� renkte b�r
küf tabakasıyla kaplanır. Hastalık
olgunlaşmış salkımda d�rekt olarak ürün
kaybına neden olmaktadır.
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BAĞLARDA KAV HASTALIĞI
(Stereum h�rsutum, Phell�nus �gn�ar�us)

Esca adıylada b�l�nmekted�r. Fungal b�r
hastalık olup, hasta b�tk�ler�n kökler�nde,
b�tk� artıklarında ve toprakta kışı geç�r�r.
Öncel�kle tek b�r sürgünde kurumalar
görülür ve zamanla tüm b�tk�y� kaplar ve
asmanın yok olmasına neden olur. Yaprak
damar arlarında renk açılmaları şekl�nde
başlar ve tüm yaprağı daha sonrada
sürgünler� enfekte ederek ekonom�k
kayıplara yol açar. Hasta omcalar kes�l�p
araz�den uzaklaştırılmalı, kes�len bölgeler
aşı macunu �le kapatılmalıdır.

BAĞLARDA KISA BOĞUM
(Fan leaf)

V�ral b�r hastalık olup nematodlarla taşınır.
Yaprakların deforme olarak çınar yaprağı
g�b� yelpaze şekl�n� almasına neden olur.
Yaprak üzerler�nde halel� lekeler oluşur.
Sürgünlerde boğum aralarında kısalmalar,
yassılaşmalar, çalılaşmalar ve z�gzag
gel�ş�m görülür. Küçük yaprak ve salkım
oluşumu görülür. Salkımlarda tane
dökümler� görülür.
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KİMYASAL MÜCADELE
ETKEN MADDELER

Bağ Küllemes� (Unc�nula necator) 

- Azoxystrob�n
- Bup�r�mate 
- Bromuconazole
- Carbendaz�m
- D�n�conazole
- D�nocap
- Fenar�mol
- Fenar�mol+Qu�noxyfen
- Fenbuconazole
- Flus�lazole
- Hexaconazole
- Im�noctad�ne tr�albes�late

- Kresox�m-Methyl+Boscal�d
- Kükürt
- Myclobutan�l
- Myclobutan�l+D�nocap
- Metrafenone
- Penconazole
- Pyraclostrob�n+Met�ram
- Tebuconazole
- Tr�ad�mefon
- Tr�ad�menol
- Tr�ad�menol+Folpet
- Kresox�m-Methyl

Bağ M�ld�yösü (Plasmopara v�t�cola)

- Azoxystrob�n
- Bakırlı B�leş�kler
- Bordo Bulamacı + Mancozeb
- Captan
- Chlorothalon�l + Bakıroks�klor�d
- Cymoxan�l
- D�methomorpf + Mancozeb
- D�th�anon
- Famoxadone + Cymoxan�l
- Folpet
- Iproval�carb + Prop�neb
- Mancozeb

- Metalaxyl + Mancozeb
- Met�ram
- Oxad�xyl + Mancozeb
- Phosphorous ac�d
- Prop�neb
- Pyraclostrob�n + Met�ram
- Zoxam�de + Mancozeb 
 

BKÜ Sınavı Mob�l Soru Bankası 4



Bağ Ölü Kol Hastalığı (Phomops�s v�t�cola)
- Azoxystrob�n
- Bakırlı B�leş�kler
- Captan
- Cymoxan�l+Mancozeb
- Folpet
- Mancozeb

- Maneb
- Met�ram
- Petrol yağ+DNOC
- Prop�neb
- Pyraclostrob�n+Met�ram
- Iproval�carb+ Prop�neb

Bağ Kurşun� Küf Hastalığı (Botryt�s c�nerea)

- Bac�llus subt�l�s
- Boscalıd + Pyraclostrob�n
- Captan
- Cyprod�n�l+Flud�oxon�
- D�ethofencarb + Carbendaz�m
- Fenhexam�d
- Imazal�l

- Polyox�n
- Iprod�one
- Pyr�methan�l
- Tolylfluan�d
- Tr�coderma harz�anum r�fa� ırk
- Streptom�ces lyd�cus
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