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CİLT II

GÜL KÜLLEMESİ

Sphaerotheca pannosa var. rosae (Walt.). Lev.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Fungusun klaystotesyumları koyu renkli, yuvarlak ve tek askusludur, tutunucuları
misel şeklindedir. Havai miseller iyi gelişmiştir. Önce beyaz olan miselyumları
sonra koyu kahverengine dönüşür. Konidiosporları genellikle renksiz ve bir
konidiofor ucunda zincir şeklinde dizilmiştir. Fungus kışı dal, bitki artıkları ve
tomurcuklarda misel ve klaystotesyum halinde geçirir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık, bitkinin yaprak, sürgün, tomurcuklarında, çanak yapraklarında ve saplarında görülür.

TA

Hastalıklı yapraklar kıvrılır, oluklaşır, sertleşir, hafifçe kızarır, beyaz bir misel ve
konidiospor örtüsü ile kaplanır (Şekil 57a,b). Çanak yapraklardaki misel ve konidiospor örtüsü tomurcuğun açılmasına engel olur.
Hastalık goncaların açılmamasına ve şekillerinin bozulmasına neden olduğundan
bitkinin pazar değerini düşürür (Şekil 57c).
Hastalığı gül yetiştiriciliği yapılan hemen her yerde görmek mümkündür.
Enfeksiyon için yüksek orantılı neme ihtiyaç duymayan etmen, yağmurlama
sulamanın yapıldığı üretim alanlarında daha yaygındır.
3. KONUKÇULARI

Patojenin konukçusu gülün dışında şeftali ve bademdir.
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c

Şekil 57. Gül küllemesinin gül yaprağı (a,b) ve goncasındaki (c) belirtisi.

EM

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Hastalıksız bitkilerden çelik alınmalıdır.

– Aşırı sulamadan, özellikle bahçe gülleri için yağmurlama veya sisleme
şeklinde yapılan sulamadan kaçınılmalıdır.
– Toprak analizi sonuçlarına göre önerilen gübreleme yapılmalıdır.

– Bitkilerde hastalıklı dallar budanmalı; budama makasları dezenfekte
(%10’luk sodyum hipokloritte 5 dakika bekletilmeli) edilmelidir.
– Budanan bitki artıkları toplanıp yakılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

G

4.2.1. İlaçlama zamanı
Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk ilaçlama yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Küçük alanlarda adi basınçlı el veya sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu), büyük alanlarda ise hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama sabah serinliğinde, rüzgârsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin
tüm yüzeyi ilaçlanmalıdır. Kullanılan ilacın etki süresi ve hastalığın seyrine göre
ilaçlamalar tekrarlanabilir.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulama alanını temsil edecek şekilde uygulama öncesi ve sonrasında gül
plantasyonunun köşe ve ortalarından olmak üzere beş farklı yerinden çeşitli yön ve
yüksekliklerinden 30x5=150 adet bileşik yaprak, budama makası ile kesilerek
toplanır, toplanan bileşik yapraklar 0-5 skalasına göre sayılır.
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Skala
Değeri Hastalık Şiddeti
0 Yaprakların hepsi temiz.
1

Yaprağın %1’i bulaşık,

2

Yaprağın %5’i bulaşık,

3

Yaprağın %10’u bulaşık,

4

Yaprağın %25’i bulaşık,

5

Yaprağın %50’si ve daha fazlası bulaşık.

TA

G

EM

Bu skalaya göre ortalama indeks değeri bulunur. Bu indeks değerinin uygulama
başlangıcındaki indeks değerini geçmemesi gerekir.
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