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 Phytophthora

 Alternaria

 Turunçgilerde Entegre Mücadele



Huanglongbing 

 Huanglongbing – Çince sarı sürgün anlamına gelen 
bir isim, eski adı citrus greening- yeşillenme hastalığı

 Hastalık Çin’de ve dünyada uzun yıllardan beri 
(1919) biliniyor

 Etmeni Candidatus Liberibacter floemde yaşayan 
kültüre alınamayan bir bakteri türü (siproplazma ?), 
önceki yıllarda virus olarak tanımlanıyordu.

 Hastalıklı ağaçların genel hastalık belirtilerinin yanı 
sıra meyveleri de hem taze tüketim hem de meyve 
suyu için uygun değil



Hastalığın makroskopik simptomları Stubborn, Tristeza ve çinko 
eksikliğine çok benzediği için makroskopik simptomlarla teşhis 
yapılmamalıdır.

http://www.caes.gov.tw/english/plant05.htm
http://www.caes.gov.tw/english/plant05.htm


HLB simptomları



HLB simptomları



HLB simptomları



HLB simptomları



Meyve simptomları

 Küçük meyve

 Bozuk çekirdek yapısı

 Kötü renklenme

 Kötü tat



Hastalığın Asya ırkı



Hastalığın Afrika ırkı



Vektör böcekler

 Hastalığın yayılmasında budama aletleri etkili 

ancak Turunçgil psillidi, Diaphorina citri

birinci derecede faktör, 

 Afrika’da Afrika Turunçgil Psyllidi, Trioza 

erytreae ‘nin de vektör olduğu belirlenmiş

 Vektör böceklerin varlığında hastalığın 

yayılması çok hızlı



Asya Turunçgil Psyllidi



Afrika Turunçgil Psyllidi



 Kalifornia ve Akdeniz bölgesi henüz bulaşık 

değil 

 Florida 2005’den bu yana bulaşık



Diaphorina citri



Diaphorina citri’nin ağaçdaki salgıları



Trioza erytreae



Korunma önlemleri

 Karantina önlemleri

 Survey- hastalık simptomları ve vektör takibi

 Erken tesbit ve takip hastalıkdan korunmak 

için birici tedbir

 Temiz ve güvenli fidan

 Hastalığın girmesi halinde vektör mücadelesi 

için sürekli kimyasal mücadele öneriliyor!!!! 



Turunçgil Kanseri 

 Etmeni Xanthomonas axonopodis pv. Citri

 Turunçgil kanseri turunçgillerde ve Rutaceae 
familyasına dahil bitkilere özgü bir hastalıktır.

 Turunçgil çeşitleri, portakal, limon, lime, mandarin, 
greyfurt, kumkat, tangelin ve trifoliat anaçların hepsi 
hastalığa hassasdır. 

 Etrafımızdaki İran, Irak, Suudi Arabistan gibi Orta 
doğu ülkelerinde de hastalık bilinmektedir

 Asya ırkının hastalandırma yeteneği daha yüksektir.



Turunçgil Kanseri, 
Xanthomonas axonopodis pv. citri



Turunçgil Kanseri

 Yaprak galeri güvesi vektör olmamakla beraber açtığı 
yaralardan hastalığın gelişmesi hızlı olmaktadır.

 Bu hastalıkta Kalifornia da yok, Florida da 1995 belirlenmiş, 
eradikasyon çalışmaları yapılmış ancak 2005 deki tayfundan 
sonra hastalık geniş bir sahaya yayıldığı için eradikasyon 
anlamını yitirmiş

 Avrupa birliği ülkeleri bu hastalık konusunda çok hassas, 
hastalıklı meyve istemiyor

 Dolayısıyla Floridalı üreticiler Greyfurtlarınıza iyi bakın, 
önümüzdeki yıllarda bizde lekesiz meyve üretmek imkansız 
olacak, pazarınız iyi koruyun diyorlar



Yaprak Belirtileri

 Yaprakda oluşan lezyonlar ağaç yaşına, çevre faktörlerine, 

konukcu türe göre değişmekle beraber yaprağın her iki yüzünde 

de görülür

 Yapraklarda ve ileri durumlarda meyve üzerinde oluşan 

lezyonların etrafında yağlı görünümde bir halka, onun dışında 

da sarı bir hare olmaktadır.



Sürgünde belirtiler

 Sürgünde de yaprakdakine benzer 

mantarımsı lekeler halinde lezyonlar oluşur.

 Sürgünde lezyon oluşması hastalığın uzun 

zamandır bulunduğununa işarettir.



Meyve simptomu

 Meyve üzerinde sertleşmis mantarımsı 

lezyonlar oluşur, lezyonlar etrafında sarımsı 

hare bazen belirgindir bazen değildir.



Turunçgil Kanseri – Melanos - Alternaria alternata



Korunma önlemleri

 Karantina tedbirlerinin uygulanması 

 Survey ve tesbit edilen hastalıklı ağaçların 

hızla yok edilmesi

 Dayanıklı çeşitler

 Erken dönemde bakır ilaçlamaları

 Rüzgarkıran tesisi özellikle rüzgardan oluşan 

yaralara karşı iyi bir önlem



Tristeza ve diğer virus hastalıklarının 

 Ülkemiz açısından Tristeza’nın önemi malum 

ancak hastalığın yayılmasına sebep olan 

vektör yaprakbiti Toxoptera citricida da 

ülkemizde henüz yok. 

 Ancak bu zararlıların olmaması 

gelmeyecekler anlamını taşımıyor. Karantina 

önlemlerine dikkat edilmeli.



Toxoptera citricida ’nın dünyadaki yayılışı



Toxoptera citricida

http://www.ipmimages.org/images/768x512/5194049.jpg
http://www.ipmimages.org/images/768x512/5194049.jpg


Tristeza’nın dünyadaki yayılışı



Diaprepes abbreviatus Turunçgil 
Hortumlu Böceği

 1960’larda Karaiplerden Florida’ya gelmiş bir zararlı

 2000 ‘de Texas’da bulunmuş, 2005 ‘de Kalifornia’da 

belirlenmiş

http://www.cisr.ucr.edu/images/diaprepes01.jpg
http://www.cisr.ucr.edu/images/diaprepes01.jpg


Diaprepes abbreviatus zarar şekli

 Larvaları köklerinde besleniyor.

 Turunçgil başta olmak üzere 

bazı süs bitkileri de konukcular arasında 

 59 bitki familyasından 

270 türde zarar yapabiliyor

 Saksılı turunçgil bitkileriyle 

 taşındığı düşünülüyor

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.cisr.ucr.edu/images/dipprepes_02.jpg&imgrefurl=http://www.cisr.ucr.edu/diaprepes_root_weevil.html&h=201&w=300&sz=38&tbnid=UOiaNNuvz8kJ::&tbnh=78&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddiaprepes%2Bdamage%2Bimage&hl=tr&usg=__HyEE_BANKjEWqxOhBNU_H9LQbvw=&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&cd=1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.cisr.ucr.edu/images/dipprepes_02.jpg&imgrefurl=http://www.cisr.ucr.edu/diaprepes_root_weevil.html&h=201&w=300&sz=38&tbnid=UOiaNNuvz8kJ::&tbnh=78&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddiaprepes%2Bdamage%2Bimage&hl=tr&usg=__HyEE_BANKjEWqxOhBNU_H9LQbvw=&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&cd=1


Diaprepes abbreviatus zarar şekli

http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20060611/images/homescape_diaprepes.jpg
http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20060611/images/homescape_diaprepes.jpg


Diaprepes abbreviatus zarar şekli

 Zararlının erginleride bitkilerde yeşil aksamla 
besleniyor

 Larvaların 9-18 ay boyunca 

(uzun bir süre)

kökde beslenmesi sonucu bitkinin 

ölmesine sebep oluyor

 Köklerde oluşturduğu yara dokusu 

nedeniyle Phytophthora’nın daha 

zararlı olmasına sebep oluyor



Turunçgil İç Kurdu
Ecdytolopha aurantiana

 Şimdilik sadece Brezilya’da var

http://www.fundecitrus.com.br/english/images/dcient_img4_bfurao.jpg
http://www.fundecitrus.com.br/english/images/dcient_img4_bfurao.jpg
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http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.inova.unicamp.br/inventabrasil/furao3.jpg&imgrefurl=http://www.inova.unicamp.br/inventabrasil/furao.htm&usg=__BR6xQpI-6HmyewSKDcjh0tub-lA=&h=148&w=140&sz=4&hl=tr&start=3&um=1&tbnid=0TeeIIf_sp17dM:&tbnh=95&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3DEcdytolopha%2Baurantiana%2Bimage%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DG


Brevipalpus phoenicid
citrus leprosis 'rhabdovirus'

 Brevipalpus phoenicid

zararlı bir akar türü Türkiye’de kayıtlı ancak 

hastalık simptomu  belirlenmemiş

 Hastalık Orta Amerika ülkelerinde gelmiş

http://www.bspp.org.uk/NDR/july2006/2006-45-2.jpg
http://www.bspp.org.uk/NDR/july2006/2006-45-2.jpg


Phytophthora

 Phytophthora, turunçgil yetiştiriciliği için 
önemli hastalıklardan birisi olarak üzerinde 
duruldu.

 Ülkemiz turunçgil yetiştiriciliği içinde önemi 
tartışılamaz bir hastalık

 Kültürel önlemleri ve ilaçlı mücadelesi 
düzenli yapılmayı gerektiriyor

 Phytophthora branch canker ??? 
ARAŞTIRILACAK



Phytophthora



Alternaria alternata



Alternaria alternata

 Kalifornia’da devam eden çeşit denemeleri sonuçları 
takip edilmeye 

değer özellikle ülkemize yeni giren çeşitlerin tepkileri 
açısından önemli

 Yaprak ıslaklık süresi ile alternaria arasındaki ilişkiler

 Dancy, Minneola, Murcott, Nova ve Sunburst 
çeşitlerinde 

 20, 24, 28 ve 32 °C ile 

 2, 4, 6, 8, 16, 24 ve 30 saat ıslaklık süresi esas 
alınarak çalışılmış. 

Teşekkürler



Alternaria alternata

 Minneola ve Dancy de 2 saatte  bütün sıcaklıklarda lezyon 
oluşmuş, 

 Murcott, Nova ve Sunburst ‘de 4 saat yaprak ıslaklığında lezyon 
oluşmuş. 

 Lezyon oluşumu için bütün yaprak ıslaklık sürelerinde optimum 
sıcaklık 24 ve 28°C olarak bulunmuş.

 Hassas olan Dancy ve Minneola’da 24 saat maksimum lezyon 
sayısına ulaşmak için yeterli olmuştur. 

 Murcott, Nova ve Sunburst ‘de 30 saatlik ıslaklık periyodunda 
bile bu seviyeye ulaşılmamıştır.

Teşekkürler



Alternaria ve ilaçlama ilişkisi

 Alternaria ilaçlamalarına yönelik yaprak yüzeyindeki 
ilaç kalıntısını esas alan ilginç bir çalışma yapılmış. 

 İlaçlamadan sonra yaprak ve meyve yüzeyinde kalan 
ilaç miktarı ile biyolojik etki karşılaştırması esas 
alınarak çalışılmış. 

 Nova mandarinlerde üst ve alt yaprak yüzeyleri, 
Valencia late portakalı ile Euroka limonları floresant 
pigment içeren su içine batırılarak ve farklı dozlarda 
üzerlerine püskürtülerek deneme yapılmış. 



Alternaria ve ilaçlama ilişkisi

 Daha sonra ilaçlanan yüzeyler siyah ışıkda 10 büyütmeli 
binoküler mikroskop altında fotoraflandırılmıştır. 

 Çalışma sonuçlarına göre ilaçlama hacmi yükseldikce yaprak 
ve meyve üzerindeki ilaç miktarı artmıştır ancak yıkanma 
noktasına geldiğinde ilşiki tersine dönmüş ve yüzeyde kalan 
ilaç miktarı azalmaya başlamıştır.

 Bu sunuşdaki bilgiler bizim uygulama sonuçlarımız ters 
düşmektedir, turbo aletlerle (düşük hacımlı ilaçlamalar) 
alternaria ilaçlamasında yeterince sonuç alamadığımız için 
tabancı ile yüksek hacımlı su atan aletler kullanmaktayız???



Güney Afrika 
Turunçgillerde Entegre Mücadele

 Kırmızı Kabuklubit

 Unlubit

 Akdeniz Meyve Sineği



Kalifornia
Turungillerde Entegre Mücadele 

 Kırmızı Kabuklubit

 Turunçgil Thripsi

 Torbalı Koşnil

 Yaprak Galeri güvesi (çok yeni girdi)

 Asya Psyllidi (sadece San Diago’da yeni)



Sicilya’da 
Turunçgillerde Entegre Mücadele

 Thrips özellikle Pezothrips kellyanus



2012’de İspanya’da buluşmak üzere !!

Teşekkürler


