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BAĞ KÜLLEMESİ

G

Uncinula necator (Schw.) Burr.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

Küllemeye neden olan fungus obligat bir parazittir. Miselyumu bölmelidir. Çok
bölmeli konidioforlar üzerinde zincir şeklinde dizilmiş, şeffaf, fıçı biçiminde
konidiosporları vardır. En yaşlı konidiospor, zincirin en sonunda yer alır.
Fungusun eşeysiz formu Oidium tuckeri Berk’dir.
Kışı genel olarak tomurcuk pulları arasında ve çubuklarda miselyum halinde
geçiren etmen tomurcuklar patladıktan sonra aktifleşir. Bazı ekolojilerde ise
sonbaharda kleistotesyum da oluşturur (Şekil 161). Kleistotesyum 84-105µm
çapında, küresel yapıda, koyu kahverenginden, beyazımsı yeşile kadar değişen
renktedir. Her bir kleistotesyum üzerinde uçları kanca şeklinde içeri kıvrık, 10-30
kadar tutunucuları vardır. İçinde 4-8 adet askospor bulunur.
Hastalık etmeni, özelliği gereği sıcak ve kurak iklim koşullarında her yıl görülür.
Optimum gelişme sıcaklığı 20-27°C’dir. Konidiosporların çimlenmesi 35°C’de
durur ve 40°C’de 24 saat içinde ölürler. Konidiyumlar 25°C’ta yaklaşık 5 saat
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içinde çimlenirler ve inkübasyon süresi 7-14 gündür. Ancak 23-30ºC arasında bu
süre 5-6 güne iner.
Çimlenmede rol oynayan diğer faktör nemdir. Genellikle gündüzleri sıcak, akşam
serin havalarda hastalık artışı görülür. Akşam saatlerinde nispeten nemli ve güneş
ışığından korunmuş salkımlar üzerinde sporlanan fungus gündüz saatlerinde bu
sporlarını (konidiyumlarını) doğaya salar. Akşam saatlerinde bu konidiyumlar
çimlenme fırsatını bulurlar. Yağmur, konidiyumları yıkar veya miselyumu tahrip
ederek hastalık gelişimini engeller.

TA

G

Genelde %40-100 orantılı nem konidiyumların çimlenmesi için yeterlidir. Nemin
sporulasyon üzerine olan etkisi çimlenmeden daha önemli görülmektedir. Güneş
ışığının az olduğu bulutlu günler hastalık gelişimini teşvik edicidir. Güneş ışığı
altında yalnızca %16 oranında çimlenme görülürken, gölgeli ışık altında bu oran
%47 olarak belirlenmiştir. Hastalık rüzgârla yayılır (Şekil 161).

Şekil 161. Bağ küllemesi(Uncinula necator)’nin hayat çemberi (Compendium of Grape
Diseases, 1988).

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Külleme hastalığı, omcanın tüm yeşil organlarında (yaprak, sap, sürgün, salkım)
görülür.
Yaprakların her iki yüzeyi de her yaşta enfeksiyona duyarlıdır. Konukçu dokusu
üzerindeki miselyumlar, konidioforlar ve konidiosporlar grimsi beyaz tozlu veya
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pudramsı bir görünüştedir (Şekil 162a). Başlangıçta enfekteli yaprakların üst
yüzeyinde yağ lekesine benzeyen klorotik renk açılması şeklinde parlak lekeler
görülür. Bu lekeler genellikle zor fark edilir. Hastalıklı yapraklar kenardan içe
doğru kıvrılır, yaşlandıkça kalınlaşır ve gevrekleşir.
Sürgünler yeşilken, enfekteli kısımlar siyaha yakın koyu kahverengi, kışın ise bu
lekeler kırmızımsı kahverengine dönüşür (Şekil 162b). Koruk döneminde hastalığa
yakalanan taneler küçük kalır ve gelişemez.

a

©Ercan CANIHOŞ

b

©Mükerrem Çeliker

Şekil 162. Bağ küllemesi’nin yaprakta (a) ve sürgündeki (b) belirtileri.

G

Erken enfeksiyonlarda çiçeklerin meyve bağlaması engellenir. Taneler genelde %8
oranında şeker ihtiva edinceye kadar, enfeksiyonlara duyarlıdır. Şeker oranı %15’e
ulaşıncaya kadar konidiospor oluşumu devam eder. Eğer taneler henüz tam
büyüklüğünü almadan hastalığa yakalanırsa, tane sap doğrultusunda çatlar ve
çekirdek görülür (Şekil 163b,c,d). Ben düşme döneminden sonra enfeksiyona
yakalanmazlar. Renkli çeşitler hastalığa yakalanırsa, renklerini tam alamazlar.
Beyaz çeşitler üzerinde sarımsı kahverenginde, ağ şeklinde lekeler oluşur. Bu
salkımların satış kalitesi düşer. Kurutulduklarında kalite değeri düşer. Şarap
aroması iyi olmaz.

TA

Hastalığın zarar derecesinin saptanması güç olmakla beraber küllemenin yoğun
görüldüğü bazı yörelerde ilaçlama yapılmaması halinde %90’a varan ürün kaybına
neden olabilmektedir.
Hastalık ülkemizin hemen her yöresindeki bağ alanlarında görülmektedir.
3. KONUKÇULARI
Konukçusu asmadır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

– Bağlarda enfekteli çubuklar budanarak imha edilmelidir.
– Bitkinin iç kısımlarına kadar iyi bir hava sirkülâsyonunun ve güneşlenmenin
sağlanması için yeşil budama yapılmalıdır.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

263

CİLT IV

BAĞ HASTALIKLARI

©Ercan CANIHOŞ

a

c

©Mükerrem ÇELİKER

b

©Ercan CANIHOŞ

d

©Ercan CANIHOŞ

Şekil 163. Bağ küllemesi’nin tanelerdeki zarar şekilleri.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

G

1. ilaçlama: Bölgelere göre değişmekle beraber sürgünler 25-30 cm uzunluğa
ulaştığında,
2. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğünde,

3. ve diğer ilaçlamalar: İkinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (motorlu, otomatik, mekanik), motorlu bahçe pülverizatörü veya hidrolik bahçe pülverizatörü; toz kükürt için tozlayıcı kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

Asmanın tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanmasına özen gösterilmelidir.
Külleme ilaçlaması mildiyö ilaçlaması ile birlikte yapılacaksa, karışım tablosuna
göre preparatlar karıştırılmalıdır.
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Toz kükürt uygulamalarında;
– Kükürt uygulamaları akşam serinliğinde veya sabah çiğ kalktıktan sonra,
rüzgârsız havada, omcaların her tarafını ince bir tabaka oluşturacak şekilde
yapılmalıdır.
– Topaklanma yapabilen toz kükürdün iyi dağılımı ve yakma yapmaması için
(4 birim kükürt, 1 birim dolgu) sönmüş toz kireç veya kül dolgu maddesi
olarak karıştırılmalıdır (Sadece %98’lik kükürtler için).
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– Kükürt uygulamalarının optimal sıcaklık aralığı 25–30°C’dir. Fungisitin
18°C altında etkisi azalabilmektedir, 30°C’nin üstündeki sıcaklıklarda ise
fitotoksite riski artar.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

265

