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 Manisa ilinde 1980 

yılından buyana 

uygulanan Bağ 

Tahmin ve Erken 

Uyarı Projesi 

kapsamındadır.  
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 Salgınlar (Epidemiler) için yağmur önemli 

bir faktördür. 

 En ciddi epidemiler,yağmurlu bir kışı takip 

eden yine yağmurlu bir ilkbahar ve 8-15 

günde rüzgarla yağan yağmurun olduğu 

ılık yaz koşullarında görülür. 
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 Hastalığın önemi; 

Kısa sürede geniş 

alanlara 

yayılabilmesi ve 

çok tahripkar 

olmasından 

kaynaklanır. 
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 Hastalık asmanın tüm 

yeşil aksamında 

görülebilir.Belirtilerin 

ortaya çıkabilmesi için 

sürgünlerin 25cm  

boya ulaşması gerekir. 
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 Yaprakların üst 

yüzeyinde tipik yağ 
lekesi,alt yüzeyinde ise 
nemli havalarda beyaz 
bir misel örtüsü vardır. 

 Yağ lekesi görülen 
kısımlar sarımtırak 
renktedir.Lekeler 
büyüdükçe ortası 
kızaran yapraklar 
dökülür. 
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 Hastalık sürgünde lekeler oluşturur.Eğer 

şiddetliyse sürgünü kurutabilir. 

 Hastalık,salkımı çiçek döneminde 

yakalamışsa,çiçekler mantarla(fungusla) 

örtülür.Renk kısa zamanda kahverengiye 

dönüşür ve çiçekler kuruyarak dökülür. 

 Taneler küçükken hastalığa çok 

duyarlıdır.Hastalığa yakalanan taneler grimsi 

bir fungal örtü ile kaplanır.Bu salkımların 

çoğu kez tamamı kurur. 
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   KÜLTÜREL ÖNLEMLER: 

 Hastalıklı sürgünler dipten kesilerek 

bağdan uzaklaştırılmalıdır. 

 Asmaların altı temiz tutulmalıdır. 

 Yere düşen hastalıklı yapraklar ve 

yabancı otlar imha edilmelidir. 

 Bağ gereğinden fazla sulanmamalıdır. 
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 Tahmin ve Erken Uyarı 

sisteminin 

uygulanmadığı 

bölgelerde hastalıkla 

mücadeleye sürgünler 

25-30 cm uzunluğa 

erişince başlanır. 

  Meteorolojik koşullar 

dikkate alınarak hastalık 

için elverişli şartlar 

varsa mücadeleye 

devam edilir. 
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 Tahmin ve Erken Uyarı 

sistemi bulunan 

merkezlerde ise Tarım 

Müdürlüklerince uyarı 

verildiğinde ilaçlama 

yapılmalıdır. 
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 1. İlaçlama- İlk yağ lekeleri ortaya çıkmadan 
önce yapılmalıdır. İlaçlama ilanı verilebilmesi 
için: 

 

 Sürgünler 5-6 cm boya ulaşmış olmalı 

 

 Asmanın yaprak,sürgün yada salkımları 
üzerinde en az 2 saat süre ile ıslaklık 
bulunmalıdır. 
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 Toprak nemi en az %70 oranında olmalıdır. 
 

 Bu koşullar oluştuğunda kışlık sporla bulaşmanın 
gerçekleştiği kabul edilerek,ilaçlama günü aktif 
sıcaklıklar toplamlarına göre teorik olarak saptanır. 

Günlük Ort. Sıcaklık %70 Toprak Neminin 

Devam Süresi 

             11-13’C          7-8 gün 

             14-16’C          4-5 gün 

             17’C ve üzeri          2-3 gün korunmalıdır 
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 Aktif sıcaklıklar,günlük ortalama sıcaklıktan 

8’C çıkarılarak elde edilir. 

 Aktif sıcaklık toplamı 31-32’C ye ulaştığında 

1-3 gün içerisinde ilaçlamanın yapılması 

sağlanmalıdır. 

 

 Günlük ortalama sıcaklık 10’C nin altında 

olduğunda toprak nemi ne kadar yüksek 

olursa olsun kışlık sporlar çimlenemez. 
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 1.ilaçlamadan sonraki ilaçlamalar ilacın etki 

süresi ve arazideki yağ lekesi dikkate 

alınarak yapılır. 

 1.ilaçlamadan sonra eğer yağ lekesi 

bulunamıyorsa ilaçlama yapılmaz. 

 Yağ lekesi bulunuyorsa duyarlı organlar 

üzerinde 2 saatlik ıslaklık aranır ve aktif 

sıcaklıklar toplamı değerlendirilerek ilaçlama 

uyarısı verilir. 
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 Hastalık için uygun koşullar genelde ilkbahar 

aylarında oluştuğundan yağış riski yüksektir. 

 İlaçlama uyarısı verilecekse önce 

meteorolojiden ileriye dönük yağış tahminleri 

alınmalıdır. 

 Sürekli yağış durumunda kullanılan ilacın 

yıkanmasını engellemek amacıyla sistemik 

ilaçlar tercih edilmelidir. 








