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GĠRĠġ 

 

Son onillikdə həyatın müxtəlif sahələrində ölkəmizin qazandığı nailiyyətlər 

təhsilimizdən də yan keçməmiĢdir. 

2010-cu ildən tamamilə Boloniya prosesinə qoĢulan Azərbaycan təhsili 

Avropanın ən ali dəyərlərinə inteqrasiya etməkdədir.Kredit təhsil sistemi ali mək-

təbdə çalıĢan hər bir müəllimdən keyfiyyətcə dəyiĢilməyi tələb etməklə,  müasir 

təhsil texnologiyaları və informasiya sistemlərindən layiqincə istifadə edə bilməyi 

qarĢıya bir məqsəd kimi qoyur. Təhsilin müasir müstəviyə keçidi tələbələrin ana 

dilində yazılan dərsliklərə, dərs vəsaitlərinə, metodiki tövsiyələrə tələbatının ödə-

nilməsindən keçir. Elə bu baxımdan “Fitopatologiya” fənni üzrə müasir tələbat-

lara cavab verən dərsliyin yasılması məqsədə müvafiq hesab edilməlidir. 

Fitopatologiya yunan sözü olub (phyton-bitki, pathos – xəstəlik, loqos – elm 

deməkdir) bitki xəstəliklərindən bəhs edir. Ġnsanları ta qədim zamanlardan yük-

sək məhsul almaq yolunda çaĢdıran məsələlərdən biri də digər canlı orqanizmlər 

kimi bitkilərin də xəstələnməyidir. Bitki xəstəlikləri mürəkkəb patoloji proses 

olub, son nəticədə canlı orqanizmin zəifləməsi, onda patomorfoloji, patofizioloji 

və biokimyəvi proseslərin posulması ilə xarakterizə edilir. Bu zama n məhsuldar-

lıq aĢağı düĢür, istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyəti pisləĢir, 

əmtəəlik qabiliyyəti zəifləyir. Bəs bitki nədən xəstələnir? Burada çoxsaylı amillər 

qarĢısında dünyanın hətta inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin alimləri və tədqiqatçıları belə 

çaĢ-baĢ qalırlar. Son illər dünyada baĢ verən iqlim dəyiĢkənlikləri, katakilizmlər, 

ekoloji tarazlığın pozulması və bəzən nəzarətdən çıxması , daha çoxlu sayda abio-

tik və biotik stress amilləri göstərilən prosesləri daha da sürətləndirir. Dünyanın  

bir tərəfində yay aylarında leysan yağıĢları tökür, qar yağır, çaylar məcrasından 

çıxır,  digər tərəfində meĢə yanğınları ara vermir, havanın gündəlik orta  hərarəti 

40-450C-dən aĢağı düĢmür. Afrikada aclıqdır, Asiyanın bir çox ölkələrində ərzaq 

qıtlığıdır, Amerika və Avropanın yüksək elmi bəzən təbiətin Ģıltaqlıqları ilə baca-

ra bilmədiyindən minlərlə hektar kənd təsərrüfatı sahələri ya yanır, ya da su altın-

da qalır. Bütün bu problemlər azmıĢ kimi minlərlə mikroorqanizmlər öz qidalan-

malarını təmin etmək üçün kənd təsərrüfatı sahələrinə daim hücumlar etməkdədir. 

Göbələklər, bakteriyalar, viruslar, viroidlər, aktinomisetlər, fitoplazmalar, rikket-

silər, ali çiçəkli parazitlər və s. xəstəliklərin baĢ verməsində birbaĢa iĢtirak edir-

lər. Ədəbiyyat mənbələrinin məlumatlarına əsasən baĢ verən xəstəliklərin 70-

80%-i məhs göbələklərin payına düĢür. Lakin son illər dünyanın müxtəlif ölkələ-

rindən daxil olan məlumatlar və Ģəxsi müĢahidələrimiz göstərir ki, bakteriya və 

virus mənĢəli xəstəliklərin sayı artmaq tendensiyası ilə davam edir. Hazırda elə 
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yabanı və ya mədəni bitki tapmaq mümkün deyildir ki, onda 3-4, bəzən daha cox 

bakteriya və virus mənĢəli xəstəliklərə rast gəlinməsin. Bütün bununla yanaĢı son 

illər abiotik stress amillərinin təsiri altında da çoxlu xəstəliklər əmələ gəlmək-

dədir. Abiotik stress amilləri fiziki və kimyəvi olmaqla 2 böyük qrupa bölünürlər. 

ĠĢıq çatıĢmazlığı, hədsiz iĢıqlanma, iĢıqlanmanın uzunluğu, ultrabənövĢəyi və 

ionlaĢdırıcı Ģüalanmalar, buz qabığı, elektromaqnit Ģüaları, külək, dolu və c. kimi 

fiziki, rütubət, oksigen və qida müddələrinin çatıĢmazlığı, duzların yüksək kəsa-

fətliyi, ağır metallar, torpaq məhlulunun reaksiyası kimi kimyəvi stress amilləri 

də bitkilərin xəstələnməsinə, onların daim stress vəziyyətində qalmasına səbəb 

olurlar. Bu nöqteyi nəzərdən fiziki və kimyəvi abiotik stress amillərinin təsiri 

altında baĢ verən xəstəlikləri qeyri-parazit xəstəliklər adlandırırlar. 

Biotik stress amillərinin qrupuna daxil olan göbələk, bakteriya, virus və s. 

mikroorqanizmlərin törətdikləri xəstəlikləri isə parazit xəstəliklər kimi dəyərlən-

dirirlər. Parazit və qeyri –parazit xəstəliklər arasında kəskin sərhəd yoxdur. Tor-

paq, hava və suda hər hansı bir amilin çatıĢmazlığı və ya artıqlığı bütövlükdə 

bitkini zəiflədir, bu zaman ətrafda olan çoxsaylı patogen orqanizmlər ona hücum 

edir və nəticədə patoloji proses baĢlayır. 

Fotopatologiyanın öyrənilməsi zamanı qeyri-parazit və parazit xəstəliklərin 

dinamikası izlənməli, xəstəliyin inkiĢafına və ya onun depresiya getməsinə səbəb 

olan amillər aydınlaĢdırılmalı, patogenin inkiĢafının qarĢısını alan tədbirlər kom-

pleksi həyata keçirilməlidir. Əks təqdirdə epifitotiyalar və ya xəstəliklərin kütləvi 

inkiĢafı baĢ verir. Dünən bu və digər ərazi üçün yad olan xəstəlik törədici yayılma 

arealını geniĢləndirir və tədqiq olunan ərazi üçün populyar bir növə çevrilir.  

Bu baxımdan fitopatologiya digər praktiki və nəzəri elm sahələri kimi bir 

sıra bölmələri özündə birləĢdirir: 

-simptomologiya; 

-etiologiya; 

-patoloji morfologiya, anatomiya, fiziologiya və biokimya; 

-epifitotologiya; 

-bitkilərin immuniteti; 

-gigiyena, profilaktika və terapiya. 

Fitopatologiyanın yuxarıda göstərilən bölmələri üç blok məsələləri  özündə 

birləĢdirir: 

1.Bitkinin fərdi xəstəlikləri ilə əlaqədar suallar məcmusu- xəstəlik törədici-

ləri, bitkidə onların inkiĢafı, həssas və davamlı bitkilərin yoluxmaya cavab 

reaksiyası; 

2.Populyasiyalarda bitki xəstəlikləri, təbii fitosenozlarda və aqrosenozlarda 

epifitotiyaya təsir edən amillər; 

3.Diaqnostika, hesabat, proqnoz və bitkilərin mühafizəsi ilə əlaqədar da-

vamlı sortların seleksiyası da daxil olmaqla tətbiqi tədqiqatlar bloku. 
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Bütün bunlara rəğmən bitki xəstəliklərinin zərəri həddindən artıq böyükdür. 

Bəzən bu rəqəmləri təsəvvür etmək belə çətindir. Bu gün dünyada və ölkəmizdə 

ərzaq təhlükəsizliyi birinci yerdə durur. Azərbaycan insanının təhlükəsiz ərzaq tə-

minatında birbaĢa iĢtirakı olan bu günün tələbəsi, sabahın isə mütəxəssisi bütün 

bunları unutmamalı, həm bioloji, həm də kənd təsərrüfatı elmi olan fitopatologi-

yanın öyrənilməsində öz səylərini əsirgəməməlidir. 

Xəstəlik törədicilərin arealı daim geniĢlənir. Dünən iqtisadi baxımdan əhə-

miyyətsiz hesab edilən növlərin zərərvermə həddi yüksəlir. Torpaq- iqlim Ģəraiti, 

bitkinin becərilmə texnologiyası, bu və ya digər xəstəlik törədiciyə qarĢı sortun 

həssaslığı və ya davamlılığı xəstəliyin arealının geniĢlənməsində, zərərvermə 

həddinin artmasında, nəhayət simptomologiya və epifitotologiyada öz sözünü 

deyir. Müxtəlif xəstəlik törədicilərin əmələ gətirdikləri oxĢar simptomlar, bəzən 

son nəticədə patogenin düzgün diaqnoz edilməməsi nəticə etibarı ilə mübarizə 

tədbirlərinin də səmərəliliyini aĢağı salır. Hələ qədim zamanlardan məlumdur ki, 

min dərdin min bir də dərmanı da vardır. Bu baxımdan bitki xəstəliklərinə qarĢı 

mübarizə üsulları da çox Ģaxəlidir. Bitkilərin normal böyüməsi və inkiĢafını sti-

mullaĢdıran aqrotexniki tədbirlər kompleksi nəticəsində müxtəlif mənĢəli xəstəlik 

törədicilərin inkiĢafını azaltmaqla, ekoloji təmiz məhsul alınmasına yardımçı ol -

maq günün ən aktual məsələlərindən biridir. Lakin onunla yanaĢı bioloji, fiziki-

mexaniki, kimyəvi, karantin tədbirləri elmi əsaslarla tətbiq etməklə, inteqrir mü-

barizənin ümumi sistemə daxil olması yüksək bioloji səmərəliliyi təmin edə bilir.  

Hörmətli oxucu ! Bu bir dərslikdir, fitopatologiyanın müxtəlif bölmələrini 

özündə təcəssüm etdirir. Kitab 3 illik zəhmət nəticəsində ərsəyə gəlmiĢ, sahə üzrə 

ən son yeniliklərin verilməsinə, onun oxunaqlı və məzmunlu olmasına səylər  gös-

tərilmiĢdir. Kitabda əksər xəstəliklərin rəngli fotoĢəkilləri verilmiĢdir. Bu fotoĢə-

killərin bir qismi müəllif tərəfindən çəkilmiĢ, bir qismi isə internet saytlarından  

götürülmüĢdür. Hər bir Ģəkilin müəlliflik hüququna hörmət edilərək onların ya 

soyadları, ya da saytın ünvanı göstərilmiĢdir. Hesab edirik ki, müxtəlif xəstəlik-

lərin simptomlarını əks etdirən bu rəngli fotoĢəkillər fitopatologiyanı tələbələrə 

daha asan baĢa düĢməyə kömək edəcəkdir. Müəllif olaraq bütün fotoĢəkilləri in-

ternet saytlarında yerləĢdirən insanlara çox sağ ol deyir, gələcək fitopatoloqların 

yetiĢməsi üçün göstərilən bütün səylərə görə mütəxəssislərə təĢəkkür edirik. Onu 

da qeyd etmək istəyirəm ki, dərsliyə rəy verən hörmətli professorların təklifləri və 

göstərdikləri nöqsanlar kitab nəĢrə hazırlanarkən nəzərə alınmıĢdır. 

Dərslik ilə əlaqədar bütün təklif və iradlarınızı aĢağıdakı elektron ünvana 

göndərə bilərsiniz: 

e-mail: cafarov_i@mail.ru  
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F ə s i l   1 

 

Bitki xəstəlikləri haqqında ümumi məlumat 

 

1.1. FĠTOPATOLOGĠYANIN QISA ĠNKĠġAF TARĠXĠ 

 

Fitopatologiyanın inkiĢafı qədim zamanlara təsadüf edir. Ġnsanlar hər vəclə 
əkib becərdikləri məhsulun müxtəlif amillər nəticəsində itkiyə getməsinin səbəb-

lərini baĢa düĢməyə çalıĢırdılar. Lakin bu elə də asan məsələ deyildi. Yalnız XVII 

əsrin ortalarında Robert Huk və Marçello Malpiqi ilk dəfə göbələyi böyütməklə 

qızılgüldə pas xəstəliyinin törədicisini müĢahidə etdilər. Sadəcə olaraq həmin 

alimlər onu sərbəst orqanizm kimi qəbul etməyərək, bitkinin həyat fəaliyyətinin 

məhsulu hesab edirdilər. Göbələklərin təbiəti alimlər, tədqiqatçılar üçün qaranlıq 

olaraq qalırdı. 

Fransız botaniki M.Tullet 1775-ci ildə təsdiq etdi ki, sürmə-buğda toxum-

larının sürmə tozu ilə zibillənməsinin nəticəsidir, bu toz isə -«yoluxdurucu zə-

hər»in ötürülməsində fəal agentdir, elə onun təsiri altında da sünbül qara kütləyə 

çevrilir. 

1807-ci ildə digər fransız botaniki Benedikt Prevo eksperimentlərlə sübut 

etdi ki, sürmə xəstəliyinin inkiĢafının səbəbi parazit göbələkdir. Tədqiqatçı alim 

göbələyin bitkiyə daxil olması prinsiplərini, orada inkiĢafını təsəvvür etmədən hə-

min xəstəliyə qarĢı mübarizə məsələlərini düĢünürdü. Benedikt Prevo buğda to-

xumlarının mis kuporosu və mis karbonatla dərmanlanması ilə əlaqədar bir sıra 

təcrübələr qoyaraq, müəyyənləĢdirdi ki, toxumların dərmanlanması sürmə ilə mü-

barizədə səmərəlidir. Beləliklə, Prevo demək olar ki, buğdanın bərk və ya iylənən  

sürmə xəstəliyi ilə mübarizə problemini həll etdi. 

Uzun müddət müxtəlif ölkə botanikləri Avstriya alimi Frans Unqerin dün-

yagörüĢünün təsiri altında idilər. Belə ki, Unqer hesab edirdi ki, bitki Ģirələrinin 

xəstəlik vəziyyəti- xəstəliyin səbəbidir, göbələk orqanizmləri isə- onların nəti-

cəsidir. 

Xəstəliklərin törənməsi ilə əlaqədar tədqiqatlarda yaranan müəyyən xətt 

yalnız XIX əsrin otuzuncu illərinin axırlarına, qırxıncı illərin əvvəllərinə təsadüf 

edir. Alimləri bitkinin inkiĢafının fərdiliyi və hüceyrəvi quruluĢunun problemləri 

daha çox cəlb etməyə baĢladı. Bu baxımdan yeni istiqamət fizioloji botanika adını  

aldı. Tədricən fizioloji tədqiqatlar göbələklər haqqında olan elmə- mikologiyaya  

da sirayət edir və ona istiqamətlənirdi. Bu dövrdə iki istiqamət elm üçün daha bö- 
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yük əhəmiyyət kəsb edirdi: 

1) Göbələklərin inkiĢaf tsiklinin öyrənilməsi; 

2) Parazit  növlərin tədqiqi və bitki xəstəliklərinin gediĢində onların rolu. 

Paris Akademiyasının üzvi, professor, fransalı alim botanik Lui Rene Tül-

yan sürmə, pas, unlu Ģeh və baĢqa xəstəliklərin törədiciləri olan göbələklərin in-

kiĢaf tsiklini öyrəndi. Tədqiqatçı alim öz qardaĢı ġarl Tülyan ilə birlikdə pleo-

morfizm hadisəsini – yəni eyni göbələyin müxtəlif sporvermə tiplərini öyrəndilər. 

Pleomorfizmin kəĢfinə qədər sporvermənin hər bir forması sərbəst göbələk növü 

kimi baxılırdı. Elə hallarda sporvermə formalarının morfologiyası kəskin Ģəkildə 

fərqləndirilirdi, onları müxtəlif cinslərə, fəsilələrə, hətta siniflərə aid edirdilər. 

Tülyan qardaĢlarının ən böyük xidməti ondan ibarət olmuĢdur ki, onlar göbələk-

lərin inkiĢaf proseslərini məhz sporların cücərməsindən baĢlamıĢdılar. Alimlər 

unlu Ģeh xəstəliklərini törədən göbələklərin misalında sporvermənin müxtəlif for-

maları arasında əlaqə olduğunu müəyyən etdilər. Onlar sübut etdilər ki, oidium 

göbələyi unlu Ģeh xəstəliyini törədən –Blumeria graminis inkiĢaf mərhələlərindən 

biridir. 

Tülyan qardaĢlarının iĢlərindən sonra qəbul olundu ki, pas göbələklərinin 

iki sərbəst qrupu mövcuddur: piknid və etsi də daxil olmaqla etsisporvermə mər-

hələsi, uredinio ilə teliomərhələləri özündə birləĢdirən uredinosporvermə. Lakin 

bu iki böyük qrup arasında olan əlaqələri açmaq Tülyanlara nəsib olmadı. 

Elmi fitopatologiyanın intensiv inkiĢafı XIX əsrin ortalarından baĢlan-

mıĢdır. Mikroskopun yaranması, Çarlz Darvinin (1809-1882) təkamül nəzəriy-

yəsinin kəĢfi, hüceyrə haqqında təlim və s. elmi inkiĢafa baĢlanğıc verdi. Fransız 

alimi Lui Paster (1822-1895), alman mikrobioloqu Robert Koxun (1843-1910) 

iĢləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdilər. Onlar mikroorqanizmlərin mayelərdə öz-

özünə əmələ gəlməsi konsepsiyasını rədd edərək, xəstəliklərin baĢ verməsinin pa-

razitar nəzəriyyəsinə baĢlanğıc vermiĢ oldular. Lakin elmi fitopatologiyanın for-

malaĢmasında həlledici rol alman mikoloqu Henrix Anton de Bariyə məxsusdur. 

1861-ci ildə Anton de Bari  kartofun fitoftoroz xəstəliyi haqqında elmi əsə-

rini dərc etdirdi. Bu xəstəliyin inkiĢaf tarixi Avropa üçün çox ağırdır. Fitoftoroz 

xəstəliyinin təsirindən kartof bitkilərinin kütləvi surətdə məhv olması hələ XIX 

əsrin 30-cu illərindən məlumdur. 1843-cü ildə xəstəlik Qərbi Avropada fəlakət 

xarakteri daĢıyırdı. 1845 və 1847-ci illərdə fitoftoroz Böyük Britaniya, Belçika, 

Fransa, Almaniyanın qərb hissəsi, Rusiyanın Ģimal-qərbində becərilən əksər kar-

tof sahələrini yoluxdurmuĢdu. Bunu insanlar bir bədbəxtlik kimi qəbul edirdilər. 

Anton de Barinin tədqiqatları xəstəliyin səbəblərini açmağa Ģərait yaratdı, 

o, xəstəliyin inkiĢaf prosesini səciyyələndirdi, xəstəlik törədicini [Phytophthora 

infestans (Mont.) de B.] aĢkar etdi. Alim xəstəliyin infeksion təbiətini aydınlaĢ-

dırmaq üçün ilk dəfə bitkilərin süni yoluxdurulması metodundan istifadə etdi. 

Onun təcrübələri göbələyin biologiyasının öyrənilməsinə yardımçı oldu. Tədqi-
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qatlarla xəstəlik törədicinin bitkiyə daxil olma xüsusiyyətləri, orqanizmdə yayıl-

ma xarakteri, böyüməsi və inkiĢafı təsdiqləndi. Anton de Bari sahib bitkinin canlı  

səthində sporları cücərdərək, mitselin toxumaya daxil olmasını izlədi. Sonrakı  

mərhələdə onun üzərində konididaĢıyanlarla konidiləri də müĢahidə etdi. 

A.de Bari, M.S.Voronin, onların Ģagirdləri və ardıcılları fitopatologiyanın 

elmi əsasını yaratdılar. Alimlərin diqqət mərkəzində yalnız göbələklər – bitkilərin 

xəstəlik törədiciləri dururdular. Yeni xəstəliklər haqqında məlumatlar tez bir za-

manda toplandı. Bunların hamısının törədiciləri fitopatogen göbələklər idi (kar-

tofda fitoftoroz, üzümdə mildyu, kələmdə kila, dənli taxıllarda sürmə və bir çox 

baĢqaları). Bu xəstəlik törədiciləri haqqında aparılan tədqiqatlar göbələklərin pa-

togenliyi haqqında bilikləri daha da möhkəmləndirirdi. XIX əsrin 60-cı illərində 

fitopatoloq və mikrobioloqlar sübut etməyə çalıĢdılar ki, bitkilərin fitopatogen 

bakteriyalarla yoluxmasını mümkünsüz hesab edir, belə bakteriyaların varlığına 

etiraz edirdilər. Lakin zaman öz sözünü deyirdi. 

Bakteriozlar haqqında təlim və onun yaradılmasında gərgin zəhməti olan 

amerikalı fitopatoloq Ervin Smitdir (1854-1927). O, nəinki əksər bitkilərin bakte-

rioz mənĢəli xəstəliklərini öyrəndi, həm də fitopatoloji tədqiqatlarda bakterioloji 

metodikaları iĢlədi. Beləliklə, bakteriologiya fitopatologiyada sərbəst istiqamət 

kimi formalaĢdı. 

1915-ci il üçün artıq 144 cinsə mənsub bitkilərdə fitopatogen bakteriyalar 

tapılmıĢdı. XIX əsrin 20-ci illərində isə bitkilərdə qeydə alınan bakteriozların 

sayı, heyvan və insanlardakı bakteriozlardan artıq idi. 

XIX əsrin sonlarında fitopatoloji tədqiqatlarda daha bir obyekt-yeni pato-

genlər qrupu – viruslar üzə çıxdı. 1892-ci ildə Rusiyada D.Ġ.Ġvanoski (1864-1920) 

tütünün xəstəliyinin infeksion təbiətini eksperimentlərlə sübut etdi və qeydə aldı 

ki, həmin xəstəliyin törədicisi bakterial filtr vasitəsilə ötürülmə qabiliyyətinə 

malikdir. Yəni xəstə bitkinin Ģirəsi bakterial filtrdən keçdikdə infeksiyalılığını  

saxlayır. 

D.Ġ.Ġvanovskinin təcrübələrini 1898-ci ildə holland mikrobioloqu M.Beyer-

nik təkrar etdi. O, tütünün xəstəliyinin törədicisini filtrləĢən virus adlandırdı. Bit-

ki xəstəlik törədiciləri arasında virusların rolunun müəyyənləĢdirilməsi  fitopato-

logiyada daha bir istiqamətə – virusologiya elminə təkan verdi. Bitkilərdə rast 

gəlinən virus mənĢəli xəstəliklərin öyrənilməsində məĢhur amerikalı biokimyaçı  

və virusoloq Ġ.Stenlinin xidmətləri əvəzsizdir. Y.Stenli virus hissəciklərini ayır-

maq üçün ferment zülalların təmizlənməsində kimyəvi metodlardan istifadə et-

miĢdir. 

Artıq kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləri arasında yuxarıda 

göstərilən mikroorqanizmlərlə yanaĢı, viroidlər, fitoplazmalar, aktinomisetlər, 

rikketsilər və s. də ayrıca bir qanad kimi patoloji proseslərin əmələ gəlməsində və 

gediĢatında iĢtirak edirlər. 
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1.2. ELMDƏ PRAKTĠK ĠSTĠQAMƏTĠN ĠNKĠġAFI 

 

XX əsrin əvvəllərində artıq fitopatologiyada xəstəliklərin öyrənilməsi üsul-

ları, xəstəlik törədiciləri haqqında məlumat, onlardan bəzilərinə qarĢı mübarizə 

tədbirləri var idi. Sonrakı dövrdə o daha praktik  istiqamət  götürdü. Bitkilərin 

xəstəliklərdən müdafiəsi üçün əllərindən gələn hər Ģeyi edirdilər. Lakin əksər hal-

larda bu calıĢmalar səmərə verə bilmirdi. 1802-ci ildə Karol III Georginin bağba-

nı Vilyam Forsayt meyvə bitkilərini unlu Ģeh xəstəliyindən qorumaq üçün əhəng-

kükürd həlimindən istifadə etdi və xəstəlik törədicinin vurduğu zərəri əhəmiy-

yətli dərəcədə aĢağı sala bildi. Təxminən elə həmin dövrlərdə müxtəlif bitkiləri 

xəstəliklərdən qorumaq üçün kükurdün sarı rəngli suspenziyasından istifadə 

edilmiĢdi. 

Göbələklər üçün mis preparatının toksiki olmasını hələ Benedikt Prevo 

(1755-1819) müəyyən etmiĢdi. Bunun ardınca bir neçə digər tədqiqatçılar da səthi  

olaraq mis barədə fikirlər söyləmiĢdilər. Lakin mis preparatının göbələklərə təsiri 

ilə əlaqədar tədqiqatlarda ən böyük əmək fransalı alim A.Millardeyə (1838-1902) 

məxsusdur. A.Millarde ilk dəfə mis tərkibli «bordo» məhlulunu üzümdə mildyu 

xəstəliyinin törədicisi Plasmopara viticola Berl. et de Toni-yə qarĢı tətbiq etdi. 

Tədricən kimyəvi mühafizə vasitələrinin arsenalı geniĢlənməkdə davam edir, ar-

tıq bir sıra üzvi  mənĢəli digər fungisidlərdən də istifadə üçün yararlanırdılar. 

Xəstəlik törədicinin və ya sahib bitkinin izolə olunmuĢ qaydada öyrənilmə-

sinin fərqində olan bir qrup alimlər tədqiqatlarını daha da geniĢləndirərək, sahib 

bitki, parazit və ətraf mühit amilləri kontekstində bu məsələlərə diqqət edirdilər. 

Bu istiqamətin inkiĢafında böyük rol rusiyalı alim T.D.Straxova məxsusdur. 

Onun tədqiqatları aydın Ģəkildə göstərdi ki, aqrotexnikanın (gübrələmə, səpin 

müddəti və baĢqaları) ayrı-ayrı elementləri dənli bitkilərin sürmə xəstəliyi ilə yo-

luxmasına güclü təsir göstərir. Müvafiq olaraq aqrotexnikanı dəyiĢərək, parazit və 

sahib bitkinin qarĢılıqlı əlaqələrini arzu olunan istiqamətə yönəltmək olar. Ali-

min tədqiqatlarının nəticələri bitkilərin xəstəliklərdən qorunması tədbirləri siste-

minə daxil edilmiĢdir. 

Fitopatologiya elminin inkiĢafında tədqiqatçı alim A.A.Yaçevskinin xid-

mətləri əvəzsizdir. O, 1901-ci ildə Peterburq Ģəhərində Rusiya üçün ilk mikobio-

loji və fitopatoloji stansiyanı yaratdı, 1907-ci ildə isə «mikrobiologiya və fitopa-

tologiya» üzrə Büro təsis etdi. Sonrakı illərdə həmin büro ümumittifaq elmi- təd-

qiqat bitki mühafizə institutunun mikologiya və fitopatologiya Ģöbəsinə çevrildi. 

Bu laboratoriya bir çox illər ərzində keçmiĢ Sovetlər Ġttifaqının müxtəlif bölgələ-

rində çalıĢan mikoloq və fitopatoloqları birləĢdirərək elmi mərkəzə çevrildi. 
A.A.Yaçevskinin tələbələri dönmədən fitopatologiyanın inkiĢafına öz töv-

hələrini verirdilər. Bunların içərisində A.S.Bondartsev, S.Ġ.Vanin, V.Q.TranĢel və 
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digərləri fərqlənirdilər. Onların  tədqiqat  sahələri  çoxsahəli olmaqla, klassik təd-

qiqatların aparılması üçün əhəmiyyətli idi. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələri mikologiya və fitopatologiya elmlərinin 

dönməz inkiĢafı ilə yadda qalmıĢdır. Artıq nəinki xəstəlik  törədicilərin özü, eləcə 

də onların ixtisaslaĢmıĢ formaları öyrənilirdi. Ġsveç alimi Y.Erikson və professor 

A.A.Yaçevski 1894-cü ildə bir-birlərindən xəbərsiz  müəyyən etdilər ki, xətli pas 

xəstəliyinin törədicisinin (Puccinia graminis Pers.) müxtəlif növ dənli bitkiləri 

yoluxmaq xüsusiyyətinə görə fərqlənən bir neçə fizioloji formaları mövcuddur. 

1917-ci ildə amerikalı alim E.Stekmen «ras» adlanan daha kiçik fizioloji 

formanın varlığını aĢkar etdi ki, bu raslar müxtəlif sortları yoluxmaq xüsusiy-

yətinə görə fərqlənirlər. Müəyyən müddət sonra fizioloji ixtisaslaĢmıĢ formaları 

bir çox digər göbələklər, bakteriyalar və çiçəkli parazitlər üçün də kəĢf edildi. 

Ali çiçəkli  bitkilərin parazitizmini Ġsak Qri Qoryeviç Beylin (1883-1965) 

öyrənmiĢdir. 

Bitkilərin immuniteti haqqında təlimlər üzrə ilk cəhdlər  rus alimi N.Ġ. Va-

vilova (1887-1943) məxsusdur. «Ġnfeksion xəstəliklərə qarĢı bitkilərin immuni-

teti» adlı monoqrafiyasında alim bitkilərdə immunitet əmələ gəlməsinin qanu-

nauyğunluqlarını təyin edən əsas vəziyyəti formulə etdi, immunitet üçün selek-

siyanın əsaslarını qoydu. N.Ġ.Vavilov bitki immunitetinin onun genetik xüsusiy-

yətləri ilə əlaqəli olduğunu dönmədən göstərirdi. Alimin yolunu digərləri, o cüm-

lədən, P.M.Jukovski, M.S.Dunin, D.D.Verderevski, B.A.Rubin, K.V.Popkova və 

baĢqaları davam etdirərək bitki immunitetinin əsaslarını yarada bildilər. 

Bakterial xəstəliklərin tədqiqində M.V.Qorlenko, mikobioloji tədqiqatlarda 

M.K.Xoxryakovun iĢləri gələcək fitopatoloqlar nəsli üçün örnəkdir. 

 

1.3. FĠTOFATOLOGĠYANIN ĠNKĠġAFINDA AZƏRBAYCANLI  

       ALĠMLƏRĠN ROLU 

 

Ölkəmizin rəngarəng torpaq-iqlim Ģəraiti, yabanı və mədəni bitki florasının 

zənginliyi burada müxtəlif toksonomik qruplara daxil olan göbələk aləminin də 

formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Bu nöqteyi nəzərdən Azərbaycan daim müxtəlif 

ölkələrdən olan tədqiqatçı alimlərin diqqətini cəlb etmiĢdir. Buna baxmayaraq 

respublikamızda mikoloji floranın öyrənilməsi XX əsrin əvvəllərinə qədər epizo-

dik və təsadüfi xarakter daĢımıĢdır. Əksər hallarda isə göbələklərin və göbələk 

mənĢəli xəstəliklərin tədqiqinə mütəxəssis mikoloq və ya fitopatoloqlar tərəfin-

dən deyil, floristik tədqiqatlar aparan botaniklər tərəfindən cəhdlər edilmiĢdir. 

Buna rəğmən 1927-ci ilə qədər müəyyən mikoloji materiallar toplanmıĢdır.  

V.Ġ.UlyaniĢevə (1952) görə Azərbaycanda ən böyük mikoloji herbari ma-

terialı A.B.ġelkovnikov tərəfindən toplanmıĢ, bu materialların iĢlənməsində bota-
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nik N.N.Voronixin də iĢtirak etmiĢdir. Bundan əlavə az miqdarda mikoloji ob-

yektlər F.N. Aleksenko, N.N.SpeĢnev, N.N.Voronixin, Y.E.KuĢke, P.Ġ.Naqornıy 

və digərləri tərəfindən toplanmıĢdır. 

1914-cü ildə Y.Ġ.Voronov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan və 

Culfa rayonlarının ətrafında ilk göbələk nümunələrini yığmıĢdır. Tədqiqatçı tərə-

findən sürmə və pas göbələklərinə aid edilən 6 növ müĢahidə edilmiĢdir. Həmin 

növlər haqqında məlumatlar 1915 və 1923-cü illərdə «Qafqaz mikoflorası haq-

qında məlumatlar» toplusunda nəĢr etdirilmiĢdir. 

Azərbaycanda əsaslı mikoloji tədqiqatların baĢlanması isə görkəmli miko-

loq alim, ölkəmizdə mikologiya elmi məktəbinin banisi, Azərbaycan mikobiotası 

üzrə çoxcilidli əsərləri ilə Azərbaycanı XX əsrin II yarısında dünya mikologiya 

elminin ön sıralarına çıxaran Valeri Ġvanoviç UlyaniĢevin adı ilə bağlıdır. 1927-ci 

ildə ölkəmizdə iĢləməyə dəvət edilmiĢ V.Ġ.UlyaniĢev Azərbaycanın kənd təsərrü-

fatı üçün mühüm sayılan bir sıra problemlərin tədqiqi, o cümlədən pambıqda vilt, 

hommoz xəstəliklərinə, dənli-taxıllarda və meĢədə parazitlik edən göbələklərə 

qarĢı mübarizə üsullarının iĢlənib hazırlanması ilə məĢğul olmuĢdur. 1937-ci ildə 

akademik A.A.Qrossheymin təklifi ilə o, Botanika Ġnstitutuna iĢə qəbul edilmiĢ 

və həmin ildən 1992-ci ilə kimi Azərbaycanda mikologiya elminin yaranması, 

inkiĢafı, mikoloji herbari materiallarının yradılması, milli kadrların hazırlanma-

sında böyük iĢlər görmüĢdür. Alim göbələklər üzrə tədqiqatlarını Azərbaycanda 

mikologiya sahəsində ilk monoqrafiya kimi 1952-1962-ci illərdə «Azərbaycan 

mikoflorası» adı altında 3 cilddə (4 kitab) çap etdirir. Akademikin peronospora 

göbələklərinin öyrənilməsinə həsr olunan 4-cü cild əsəri 1967-ci ildə nəĢr edil-

miĢdir. 

Akademik V.Ġ.UlyaniĢev öz tədqiqatlarında bölgə çərçivəsindən çıxaraq, 

XX yüzilliyin 60-cı illərində «SSRĠ sürmə göbələklərinin təyinedicisi», sonralar 

isə akademik V.F.Kupreviçlə birgə «SSRĠ-nin pas göbələklərinin təyinedicisi» 

monoqrafik əsərlərini nəĢr etdirmiĢdir. Alimin rəhbərliyi altında respublikamızda 

12 namizədlik, 3 doktorluq dissertasiyaları müdafiə edilmiĢdir. 

Artıq XX əsrin ortalarında Azərbaycanda mikoloji  tədqiqatlarla yanaĢı fito-

patoloji iĢlər də sürətlə aparılmağa baĢlayır. 1950-ci illərdə C.B.Aslanov, 

S.Q.Abdullayev, X.A.Ġsmayılov, S.R.Cəfərov və digərləri bu və ya digər kənd tə-

sərrüfatı bitkilərinin xəstəliklərini öyrənir, onlara qarĢı mübarizə tədbirləri siste-

mini iĢləyib hazırlayırlar. 

Azərbaycan mikologiyası və fitopatogiyası elmlərinin ən dəyərli simala-

rından biri Sankt-Peterburq məktəbinin yetiĢdirməsi Həmzə Rəhim oğlu Ġbrahi-

movdur. Professor H.Ġ.Ġbrahimovun tədqiqatları kənd təsərrüfatı bitkilərinin ən 

müxtəlif xəstəliklərinin tədqiqinə həsr edilmiĢdir. Onun hələ 1954-cü ildə biolo-

giya elmləri doktoru M.K.Xoxryakovun redaktəsi ilə nəĢr etdirdiyi «Melankonial 

göbələklərinin bəzi cinslərinin səciyyəsi» adlı monoqrafiyası keçmiĢ SSRĠ-də 
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mikoloqlar tərəfindən qəbul edilən fundamental əsərlərdən biridir. Müəllifin təd-

qiqatlarının bir hissəsi isə vertikal zonallıqdan asılı olaraq Böyük Qafqazın cənub 

hissəsində müxtəlif göbələklərin yayılma qanunauyğunluqlarının tədqiqinə həsr 

edilmiĢdir. H.Ġ.Ġbrahimov tərəfindən 15-ə qədər elmlər namizədləri hazırlanmıĢ-

dır ki, onlar da ölkənin fitopatologiyasının inkiĢafına dəyərli töhfələrini vermiĢlər 

(S.Əhmədov, C.Ġsgəndərov, B.Əliyev, N.Ġmanov və baĢqaları).  

Ölkəmizdə   mikologiya  və mikrobiologiya elmlərinin inkiĢafında 1950-ci 

illərdən sonra biologiya elmləri doktoru, professor Mehdiyeva Nisə ƏĢrəf qızının 

xidmətləri əvəzsizdir. O, 122 elmi iĢin, 2 monoqrafiyanın, yırtıcı göbələklər üzrə 

elmi filmin və s. müəllifidir. N.Ə.Mehdiyeva 1950-ci ildən 1958-ci ilə qədər 

Azərbaycanın Ģimal-Ģərq hissəsindən toplanan 450-dən çox mikroskopik göbələk-

lərin növ tərkibini  öyrənmiĢdir.  Əsas  tədqiqat istiqaməti torpaq göbələkləri olan 

N.Ə.Mehdiyeva həmin göbələklərin növ tərkibini, ekologiya və sistematikasını  

öyrənmiĢdir. Alim tərəfindən 80 ədəd yeni göbələk cins və növləri  aĢkar edilmiĢ-

dir. Yırtıcı göbələklər sahəsində keçmiĢ SSRĠ-nin ən aparıcı mütəxəssislərindən 

biri və yırtıcı göbələklərin ilk təyinedicisinin müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 

10 namizədlik, 2 doktorluq iĢi müdafiə olunmuĢdur. 

XX yüzilliyin 1970-80-ci illərində fitopatologiya elmi daha yüksək inkiĢaf 

tempinə çatırdı. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sabitləĢməsi, 

onun yüksək inkiĢafı, aqrar sahəyə dövlət qayğısı, eyni zamanda kənd təsərrüfatı  

bitkilərinin xəstəliklərinin aĢkar edilməsi və onların baĢlıcalarına qarĢı mübarizə 

iĢlərini təkmilləĢdirməyi tələb edirdi. Artıq bu illərdə respublikamızda bir fitopa-

tologiya məktəbi yaranırdı. Bu məktəbin yetirmələrindən biri olan Ürfət Ağa oğlu 

Rəhimov Azərbaycanda becərilən tərəvəz və bostan bitkilərinin xəstəlikləri və 

onlara qarĢı mübarizə sahəsində tədqiqatlar aparır və nəticə etibarılə 1970-ci ildə 

həmin mövzuda doktorluq dissertasiyası edərək, biologiya elmləri doktoru alim-

lik dərəcəsini alır. Uzun illər AKTA-nın fitopatologiya kafedrasına rəhbərlik edə-

rək, həm tədqiqatlarını davam etdirir, həm də bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssis 

hazırlığına öz töhfəsini verir. Professor Ü.A.Rəhimov bitki mühafizəsi, əsasən 

fitopatologiya kursu üzrə çoxsaylı metodik göstəriĢ, proqramlar və dərs vəsaitləri-

nin müəllifidir. 

Elə həmin illərdə biologiya elmləri doktoru Firuddin Qara Babayev ölkə-

mizdə strateji bitkilərdən sayılan pambığın vilt və hommoz xəstəliklərini öyrənir, 

eyni zamanda fitopatologiya sahəsində elmi kadrların hazırlanması iĢində yaxın-

dan iĢtirak edirdi. 

1950-ci illərin ortalarından 1960-cı ilə qədər Azərbaycan bitkiləri mühafizə 

stansiyasında kiçik elmi iĢçi vəzifəsində çalıĢan Axundov Tofiq Mustafa oğlu 

həmin dövrlərdə ġəki-Zaqatala zonasında qoz meyvəli bitkilərin xəstəliklərini 

öyrənmiĢ, onlara qarĢı mübarizə tədbirləri iĢləyib hazırlamıĢdır. Sonradan tədqi-

qatçı alim Azərbaycan EA Nəbatat Ġnstitutunun ibtidai bitkilərin sistematikası  
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Ģöbəsində çalıĢmıĢ, eksperimental mikologiya laboratoriyasının müdiri, 1982-ci 

ildən ömrünün sonuna qədər isə ibtidai bitkilər Ģöbəsinin müdiri vəzifələrini icra 

etmiĢdir. 1961-ci ildən baĢlayaraq bir mikoloq kimi Naxçıvan Muxtar Respubli-

kasının mikoflorasını öyrənməyə baĢlayır, 1972-ci ildə həmin iĢi müvəffəqiyyətlə 

baĢa çatdırır və doktorluq dissertasiyası müdafiə edir. 

T.M.Axundov 1973-cü ildən ölkəmizin müxtəlif regionlarının mikoflorası-

nın öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar aparmıĢdır. O, «Azərbaycanın göbələkləri» çox-

cilidli monoqrafiyalarının tərtib edilməsində böyük iĢlər görmüĢdür. Onun rəh-

bərliyi altında 4 namizədlik dissertasiyası yerinə yetirilmiĢdir. 

Azərbaycanda mikologiya elminin inkiĢafında xidməti olan alimlərdən biri 

də ElĢad Səladdin oğlu Hüseynovdur. Alim Sankt-Peterburq məktəbinin yetir-

məsidir. Tələbəlik və aspirantlıq illərini məhz həmin Ģəhərdə keçirmiĢ, mikolo-

giya və fitopatologiya elmlərinin sirlərini rus alimlərindən öyrənmiĢdir. Sonralar 

uzun illər Azərbaycan EA Botanika Ġnstitutunda çalıĢmıĢ, 1989-cu ildə meĢə 

bitkilərində parazitlik edən mikromisetləri öyrənərək, doktorluq dissertasiyasını  

müdafiə etmiĢdir. Ölkəmizdə müxtəlif bitkilərin mikobiotasının tədqiqi ilə məĢ-

ğul olan E.Hüseynov, eyni zamanda milli kadrların hazırlığı iĢində də yaxından 

iĢtirak etmiĢdir. Hazırda Türkiyə Cümhuriyyətində yaĢayır və iĢləyir. 
 

Müasir Azərbaycan mikologiyasının dəyərli simalarından biri Ağavəli 

ġavəli oğlu Ġbrahimovdur. Tədqiqatçı alim 1970-ci ildən baĢlayaraq ApĢeronda 

zeytun bitkisinin mikobiotasını öyrənməyə baĢlayır. Aparılan tədqiqatlar nəticə-

sində dünyada ilk dəfə zeytun bitkisinin vegetativ orqanlarından 55 növ biotrof 

və saprotrof göbələk növləri aĢkar edilir. Nəticədə 1995-ci ildə M.V.Lomonosov 

adına Moskva Dövlət Universitetində doktorluq  dissertasiyası   müdafiə edir və 

biologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alır. Qeyd etmək lazımdır ki, zeytunun 

mikobiotasını dünyada tədqiq edən yeganə alim A.ġ.Ġbrahimovdur. 

Ağavəli müəllim eyni zamanda mikologiya sahəsində gənc mütəxəssislər 

hazırlığında yaxından iĢtirak edir. Hazırda alimin rəhbərliyi altında çalıĢan çox-

saylı aspirant, dissertant və magistrlər ölkənin müxtəlif rayonlarında mikoloji təd-

qiqatlar aparır. Son  illərdə  professorun rəhbərliyi altında 8 nəfər elmlər namizə-

di hazırlanmıĢdır.  

1990-cı ildən baĢlayaraq respublikamızda çəyirdəkli meyvə bitkilərinin mi-

kobiotası müəllif tərəfindən geniĢ tədqiq edilmiĢdir. Çəyirdəkli meyvə bitkilə-

rinin mikobiotasının kompleks tədqiqi nəticəsində ölkəmizdə ilk dəfə xəstəlik 

törədicilərin növ tərkibi, ayrı-ayrı göbələk xəstəliklərinin yayılmasına dair faktiki 

material toplanmıĢ, əsas xəstəliklərin bioloji xüsusiyyətləri, ayrı-ayrı xəstəliklərə 

qarĢı sortların davamlılığı öyrənilmiĢdir. Tədqiqat nəticəsində alınan elmi yeni-

liklər ölkəmizdə, eləcə də Astana, Moskva, Xarkov, Nalçik,  Mahaçqala, DaĢkənd  

və digər Ģəhərlərdə keçirilən müxtəlif elmi konfranslarda və beynəlxalq simpo-

ziumlarda məruzə olunmuĢdur. 
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Hazırda kənd təsərrüfatı elmləri doktoru Ġ.H.Cəfərovun rəhbərliyi altında 

müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin   mikobiotası,  xəstəlikləri,  zərərli  patogen  

növlərə qarĢı mübarizə tədbirləri iĢi aspirant, dissertant və magistrlər tərəfindən 

yerinə yetirilməkdədir. 

Ölkəmizdə  fitopatologiyanın inkiĢafında Azərbaycan ET Bitki Mühafizəsi  

Ġnstitutu əməkdaĢlarının da böyük xidmətləri vardır. 22 yanvar 1959-cu ildə 

Azərbaycan ET Bitki Mühafizəsi Ġnstitutu yaradıldıqdan bu günə qədər onun 

tərkibində fitopatologiya Ģöbəsi fəaliyyət göstərir. ġöbənin əməkdaĢları pambıq, 

üzüm, meyvə, tərəvəz və s. bitkilərin xəstəliklərinin öyrənilməsi və onlara qarĢı 

mübarizə tədbirlərinin iĢlənməsi sahəsində mühüm tədqiqatlar aparmıĢlar. Ayrı-

ayrı illərdə institutun fitopatologiya Ģöbəsində çalıĢan elmlər doktorları H.R.Ġbra-

himov, F.Q.Babayev, elmlər namizədləri Səfərov S.A., Abuzərli Z.Ə., Bağırov 

M.M., Bəbirov Q.H., Məmmədov A.X., Ġmanov N.M., Cabbarov S.F., Qarayev 

N.X., Əliyev T.M. və baĢqaları yuxarıda göstərilən elmi iĢlərin yerinə yetirilmə-

sində yaxından iĢtirak etmiĢlər. 

Bununla yanaĢı ölkəmizdə fitopatologiyanın inkiĢafına ET Əkinçilik, ET 

Pambıqçılıq, ET Tərəvəzçilik, ET Üzümçülük, ET Bağçılıq və Subtropik bitkilər 

institutlarının müvafiq Ģöbələrinin, eləcə də Azərbaycan Dövlət Aqrar Universi-

teti Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrası əməkdaĢları da önəmli töhvələrini 

vermiĢlər. 

 

1.4. XƏSTƏLĠK HAQQINDA ÜMUMĠ MƏLUMAT 

 

Bitki xəstəliyi patoloji proses olub, bitki, xəstəlik törədici və ətraf mühit 

amillərinin təsiri altında baĢ verir. 

Xəstəlik haqqında ilk tərif hələ XIX əsrin əvvəllərində A.Frank (1815), 

O.Dekandol (1832) tərəfindən verilmiĢdir. Alimlər hesab etmiĢlər ki, bitkinin 

normal fizioloji vəziyyətindən hər hansı bir kənarlaĢması onun xəstəliyidir. Belə 

anlayıĢ bitki xəstəliyi haqqında birtərəfli təsəvvür yaradır, xəstəliyə yalnız 

fizioloji hal kimi baxır, ona səbəb amillər barədə isə fikir yaratmır. Bir sıra əla-

vələrlə bu nöqteyi nəzəri XX əsrin alimlərindən S.Ġ.Rostovsev, A.ġ.Bondarsev, 

E.Stekmen, Dj.Xarrar və baĢqaları da müdafiə etmiĢdir. 

Bitki xəstəliyi haqqında orjinal təlim məĢhur alim, fitopatoloq N.A.Nau-

mova (1926) məxsusdur: “Bitki xəstəliyi filogenezdə bitki orqanizmi ilə mühit 

arasında formalaĢan münasibətlərin pozulmasının nəticəsidir”.  

Bitki xəstəliyi -bütöv bitkini və ya onun ayrı-ayrı orqanlarına toxunan və 

bəzən bitkinin vaxtından əvvəl məhv olmasına səbəb olan normal həyati proseslə-

rinin pozulmasıdır (F.T.Brooks, 1953).  
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Bitki xəstəliyi haqqında müasir anlayıĢ DÜĠST 24507-81-ə aiddir: «Fito-

patogenin və ya əlveriĢsiz mühit Ģəraitinin təsiri altında hüceyrə, toxuma, orqan 

və bütövlükdə bitkidə normal maddələr mübadiləsinin pozulması xəstəlikdir» 

(K.V.Popkova, 1989). 

Sonrakı illərdə də müxtəlif alimlər bu fikirləri daha da təkmilləĢdirməyə 

çalıĢmıĢ və məsələyə öz nöqteyi nəzərlərindən yanaĢmıĢlar. Fitopatoloq alim 

A.Belyayev (1999) hesab edir ki, bitki xəstəliyi - bitki orqanizminin strukturunun 

və funksiyalarının patogenlə qarĢılıqlı əlaqələr nəticəsində pozulmasıdır, bu isə 

bioloji məhsuldarlığın aĢağı düĢməsinə və ya bitkinin məhv olmasına səbəb olur.  

Xəstəliyin intensiv inkiĢafı bitkinin və patogenin bioloji xüsusiyyətləri, ha-

belə ətraf mühit Ģəraitindən asılıdır. Xəstəlik bitkinin ayrı-ayrı orqanlarını yolux-

maqla, əkinlərin, plantasiyaların bütöv məhv olmasına səbəb ola bilir. Adətən, pa-

togenin təsiri altında toxumaların quruluĢ və strukturunun pozulması hipertrofiya 

(hüceyrənin formasının dəyiĢməsi və ölçülərinin artması), hiperplaziya (hüceyrə 

miqdarının artması), nekroz (hüceyrə və toxumanın bəzi hissələrinin məhv ol-

ması), matserasiya (toxumanın yumĢalması və tökülməsi) hadisələri baĢ verir. 

Bitkinin daxilində gedən anatomo-morfoloji dəyiĢikliklər xaricdən nekrozlu 

ləkələr, çürümələr, ĢiĢlər, yumrular, meyvə, çiçək və yarpaqların deformasiyası 

formasında özünü biruzə verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bitkidə gedən fizioloji və struktur pozulmalar onun 

məhsuldarlıq göstəricilərinə təsir edir: bir çox hallarda məhsul kəskin azalır, 

baĢqa halda isə onun keyfiyyəti pisləĢir. 

 Patoloji proses. Xəstə bitki- özünəməxsus bioloji sistemdir, onun çərçivəsi 

daxilində iki orqanizmin- bitki və patogenin böyüməsi, inkiĢafı baĢ verir. 

Hələ 1922-ci ildə T.D.Straxov bitkidə baĢ verən patoloji prosesə yeni Ģərh 

verərək göstərmiĢdir ki, bitki orqanizmində patoloji proses bir sıra xüsusiyyətlər-

lə, o cümələdən bitkinin və patogenin xassələri və ətraf mühitin bəzi amilləri ilə 

Ģərtlənir. Buna görə də bitki xəstəliklərinin hərtələfli öyrənilməsi prosesində aĢa-

ğıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 

1.Bilavasitə xəstəlyin səbəbinin öyrənilməsi; 

2.Xəstə bitkinin xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsi, sahib bitkinin və pato-

genin qarĢılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi; 

3.Patoloji prosesin inkiĢafına təsir edən ətraf mühit Ģəraitinin öyrənilməsi. 

Qeyd edilməlidir ki, patoloji proses dəyiĢkən və idarə olunandır.  Bitkinin 

və patogenin irsi xassələrini seçmək və dəyiĢməklə, ekoloji Ģəraiti düzgün qiy-

mətləndirmək və seçməklə, habelə insan tərəfindən bitkinin normal böyüməsi və 

inkiĢafı üçün edilən iĢləri nəzərə almaqla, xəstəliyi idarə etmək mümkündür. Bu 

amillərin köməyi ilə bitkinin xəstəliyə qarĢı davamlılığını gücləndirmək və ya 

zəiflətmək olar. Elə həmin amillərin köməkliyi ilə patogenlərin qida mühitini  

dəyiĢməklə, yəni bununla da patogen üçün qeyri-adi, o cümlədən əlveriĢli Ģərait 
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yaradıla bilər. Yuxarıda göstərilən amilləri nəzərə alan T.D.Straxov (1962) yazır: 

«Ətraf mühit amillərinin köməyi ilə bütün sort xüsusiyyətlərinin seçilməsi və 

qidalanma Ģəraitini dəyiĢməklə təkamül prosesi nəticəsində formalaĢan parazit və 

bitki qarĢılıqlı əlaqələrini pozmaq olar». 

Patoloji prosesin inkiĢafı haqqında deyilən fikirlər dünyanın bir sıra alimləri 

tərəfindən qəbul edilir və təkmilləĢdirilir. Bu nöqteyi nəzərdən E.Qoyman (1954), 

E.Müller, B.Lefler (1995), Y.T.Dyakov (2001) və baĢqalarının fikirləri maraq 

kəsb edir. Alimlər göstərirlər ki, ətraf mühit amilləri həm yoluxmaya qədər xəs-

təlik törədicinin həyatına və bitkinin həssaslığına, eləcə də xəstəliyin gediĢi döv-

ründə onlara güclü surətdə təsir edə bilirlər. 

Bitkilərdə gedən patoloji proses qarĢılıqlı əlaqəli və qarĢılıqlı ĢərtlənmiĢ 

morfoloji və fizioloji-biokimyəvi dəyiĢmələrlə müĢayət olunur. Adətən patoloji 

proses bitkinin həyat fəaliyyətini müəyyən edən kompleks qarĢılıqlı əlaqələrin 

pozulmasına gətirib çıxarır. 

Patomorfoloji dəyiĢikliklər. Bu qəbildən olan dəyiĢikliklər bitkinin və ya 

onun ayrı- ayrı orqanlarının formasının dəyiĢməsi, böyüməsinin pozulması ilə sə-

ciyyələnir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, patogenin təsiri altında yoluxmuĢ 

bitkilərdə böyümənin güclənməsi və ya gecikməsi qeyd olunur.  

Bərk və ya iylənən sürmə xəstəliyi (Tilletia caries Tul.) ilə yoluxmuĢ buğda 

bitkiləri demək olar ki, həmiĢə sağlamlardan zəif böyüməsi və az məhsuldarlığı 

ilə fərqlənir. Üç yarpaq yonca bitkisinin də askoxitoz xəstəliyinin törədicisi As-

cochyta imperfecta Peck. ilə yoluxması nəticəsində gövdələrin sayı və uzunluğu 

azalır, bitkidə paxlaların, paxlada isə dənlərin sayı aĢağı düĢür.  

Adətən, kənd təsərrüfatı bitkilərinin virus mənĢəli xəstəlikləri əhəmiyyətli  

dərəcədə böyüməyə təsir edir, hətta bitkilərdə cırtdanlılığın əmələ gəlməsinə 

Ģərait yaradır. Böyümənin pozulması bitkinin və ya onun ayrı-ayrı orqanlarının 

deformasiyası ilə də özünü biruzə verir. Belə ki, südləyən bitkisinin pas xəstləiyi  

ilə yoluxması (Uromyces pisi Schroet.) bütöv bir bitkinin deformasiyası ilə müĢa-

yət olunur. Pomidorda stolbur çiçəklərin deformasiyasına səbəb olur. Burada xəs-

təlik törədici rolunda fitoplazma iĢtirak edir. 

Bir çox patogen bakteriyalar (Pseudomonas tumefaciens Stev.) sürmə göbə-

ləkləri (Ustilado zeae Unqer.), tafrina göbələkləri (Taphrina cerasi və baĢqaları) 

bitkilərdə patoloji dəyiĢikliklərə səbəb olur. Bu patoloji dəyiĢikliklər nəticəsində 

sahib bitkinin müxtəlif orqanlarında fırlar, ĢiĢmələr, qabarmalar, törəmələr və ya 

deformasiya mənĢəli anormal böyümələr əmələ gəlir. 

Patoloji prosesin inkiĢafı hüceyrə və toxumalarda pozulmalarla yadda qalır. 

Xəstə bitkidə gedən anatomik dəyiĢikliklərin əsas tipləri- hipertrofiya, hiperpla-

ziya, metaplaziya, degenerasiya və nekrozdur. 

Hipertrofiya bitki hüceyrəsinin ölçülərinin artması və çoxalması olub, adə- 
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tən orqanların formalarının dəyiĢməsi ilə səciyyələnir. Məsələn, kələm kila xəstə-

liyinin törədicisi Plasmodiophora brassicae Woron. ilə yoluxan zaman kök hü-

ceyrələri artır, onların forması dəyiĢir, bunun nəticəsində fırlar, ĢiĢlər əmələ gəlir. 

Belə bir hal kartof yumruları xərçəng [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pers.] 

ilə yoluxduqda da baĢ verir. 

Hiperplaziya nəticəsində hüceyrələrin miqdarı artır və ya  çoxalır, bu hal 

patogenin təsiri altında baĢ verir. Göstərilən hadisədə patoloji prosesin nəticəsin-

də qabarmalar, ĢiĢmələr əmələ gəlir, buna misal olaraq, ağac cinslərinin gövdə-

sində formalaĢan fırları, ĢiĢləri göstərə bilərik. Bir çox hallarda sahib bitkinin 

hüceyrələrində həm hipertrofiya, həm də hiperplaziya müĢahidə olunur, buradan 

da tezliklə hər hansı bir orqanda iri ĢiĢlər görünür. Qarğıdalı bitkisinin qovuqlu 

sürmə (Ustilago zeae Unger.) ilə yoluxması buna əyani sübutudur. 

Patoloji proses nəticəsində hüceyrələrdə deqenerasiya da baĢ verə bilir. 

Degenerasiya zamanı bitkinin hüceyrələri və onun örtüyü müxtəlif kimyəvi tər-

kibli maddəyə çevrilir, bu maddə isə bitkidə yığılır və ya toxumaların səthinə 

axır. Hüceyrələrin degenerasiyasına misal olaraq, çəyirdəkli meyvə bitkilərində 

müĢahidə olunan kitrəni göstərə bilərik. Bu xəstəlik ədəbiyyatda kitrə axını və ya 

hommoz adı ilə məlumdur. Bitkinin normal böyüməsinin pozulması özünü hipo-

plaziya kimi də göstərə bilər. Hipoplaziya zamanı hüceyrə inkiĢafdan qalır və ya 

onların miqdarı azalır. Hüceyrənin azalması bitkilərdə cırtdanlılıq əmələ gələn 

zaman müĢahidə olunur, hüceyrə möhtəviyyatının məhdudlaĢması xlorozda (xlo-

roplastların sayının məhdudluğu) görünür. 

Patoloji proses nekroza da səbəb olur. Nekroz zamanı hüceyrə ölür, bitki 

səthində məhv olmuĢ toxuma hissələri müĢahidə olunur. Hüceyrələrin nekrozu 

adətən ləkəlik mənĢəli xəstəliklərin tipik nümunəsidir. Floemanın nekrozu nə-

ticəsində ələkĢəkilli boruların divarı dağılır, boru zolağı daralır, plastik maddələ-

rin axını prosesi pozulur. Floemanın nekrozu virus, göbələk, bakteriya mənĢəli 

xəstəliklər zamanı baĢ verir. Kartof yarpaqlarının qıvrılması nekroz xəstəliyinin 

bariz nümunəsidir. 

Nekrobioz floem elementlərinin divarlarının qalınlaĢması olub, onlarda 

həddindən artıq sellülozanın toplanmasıdır. M.N.Rodıgin (1978), E.Y.Roxlinə 

əsaslanaraq göstərir ki, kartofda virus xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn alabə-

zək, qırıĢıq mozaika nekrobioza bir nümunədir. 

Obliterasiya toxumaların deformasiyası, onların büzüĢməsidir. O.Radkeviç 

(1936) qeyd edir ki, pambıq bitkisi vertisillioz və  fuzarioz soluxma xəstəliyi ilə 

yoluxan zaman patogen  bir  hüceyrədən  digərinə  örtüyü  pozmadan  keçir, pro-

toplastı məhv edir və obliterasiya yaradır, qabıq büzüĢür. 

Epidermisin dağılması bitki orqanlarında çatların və ya yarıqların əmələ 

gəlməsidir ki, bu da patoloji proses nəticəsində baĢ verir. Göbələk xəstəlikləri za-

manı epidermisin dağılması tamamilə yayılan haldır, məsələn, üzümdə antraknoz 
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(Gloesporium ampelophagum Sacc.), yemiĢdə antraknoz (Golletotrichum lage-

narium Ell. et Halst.), pambıqda kök çürüməsi (Rhizoctonia aderholdii Kolosch., 

Thielaviopsis basicola Ferr.), pambıqda kök boğazının xərçəngi (Fusarium buc-

haricum Jacz.) və s.  

Epidermisin dağılmasının səbəbləri müxtəlifdir- bu xətəlik törədicinin spor 

mərhələsinin epidermis altında formalaĢması, eyni zamanda maddələr mübadilə-

sinin pozulması nəticəsində aĢılayıcı maddələrin toplanması və baĢqalarını gös-

tərmək olar. 

Toxumanın matserasiyası-  hüceyrəarası maddələrin həll olması nəticəsin-

də hüceyrələrin azalmasıdır. Bu olay adətən göbələklər və bakteriyaların təsiri 

altında baĢ verən çürümələr zamanı özünü göstərir. Meyvə bitkilərində təsadüf 

olunan «südəoxĢar parieti» (Stereum purpureum Pers.) xəstəliyi toxumanın mat-

serasiyasına nümunədir. 

Patofizioloji –biokimyəvi dəyiĢikliklər. Fizioloji və biokimyəvi dəyiĢik-

liklər xəstə bitkidə tamamilə müxtəlifĢəkillidir. Əsasən belə dəyiĢikliklər su reji-

mi, hüceyrə Ģirəsinin osmos təzyiqi, fotosintez və tənəffüs enerjisi, zülal və kar-

bohidrat mübadiləsi, fermentlərin fəaliyyəti və s. pozulması ilə xarakterizə edilir. 

Su rejiminin pozulması- xəstə bitkilərin su rejimi adətən pozulur, bu po-

zulmanın dərəcəsi və xarakteri, bitki ilə patogen arasında gedən qarĢılıqlı əlaqə-

lərdən, yoluxmanın ölcülərindən, struktur və fizioloji dəyiĢikliklərin xarakterin-

dən asılıdır. Xəstə bitkidə su itkisinin 2 əsas səbəbini fərqləndirirlər: a) boru siste-

minin və ya köklərin zədələnməsi nəticəsində suyun qəbulunun pozulması; b) sət-

hi toxumaların zədələnməsi nəticəsində transpirasiyanın güclənməsi. 

Köklərdən suyun və mineral maddələrin yuxarıya ksilem ilə ötürülməsinin 

pozulması zamanı bitki və ya onun ayrı-ayrı zoğları soluxur və bəzən tamamilə 

məhv olur. Suyun daĢınmasının pozulmasına ksilem hüceyrələrinin məhv ol-

ması, kök sisteminin yoluxması, kökcüyün ölməsi və s. səbəb ola bilər. Bakteriya 

hüceyrələri və ya xəstəlik törədicinin mitselinin böyüməsi boruların tam və ya 

qismən tutulmasına gətirib çıxarır. Parazitin ayırdığı toksiki maddələr də boru-

ların tutulmasına və ya bağlanmasına yol verə bilir. Toksiki maddələrin borularda 

toplanması özünəməxsus yumru, ĢiĢ və ya fırların əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. 

K.V.Popkova (1989), E.K.Klinqə əsaslanaraq göstərir ki, 1956-cı ildə ilk dəfə 

pambıqda vilt xəstəliyi əmələ gətirən Verticillium albo-atrum Reinke et Bert. gö-

bələyi ilə yoluxma zamanı sahib bitkinin borularında fırlar müĢahidə edilmiĢdir. 

Çəyirdəkli meyvə bitkilərində infeksion quruma xəstəliyinin törədicisinin 

[Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc.] buraxdığı toksinlərin təsiri altında yoluxma-

dan sonrakı ilkin sutkalarda zoğların damarlarında kitrəĢəkilli maddələr əmələ 

gəlir. 

Bitki toxumalarının su rejimi transpirasiyanın intensivliyindən də müəyyən 

dərəcədə asılıdır. Bitkilər xəstələnən zaman transpirasiyanın sürəti azala və ya 
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güclənə bilər. Belə ki, parazitin bitki toxumasına daxil olması protoplazmanın 

keçiciliyinə təsir edir və ağızcıqlarda hərəkətin xarakteri dəyiĢir. Məsələn, pomi-

dor bitkilərinin qonur ləkəlik xəstəliyinin törədicisi (Cladosporium fulvum Cke.) 

ilə yoluxması nəticəsində ağızcıq hərəkətinin normal  rejimi pozulur, onların açıl- 

ma dərəcəsi yüksəlir. Bununla bərabər bir çox xəstəliklərdə transpirasiyanın in-

tensivliyi aĢağı düĢür. Belə ki, üzüm bitkisi mildyu xəstəliyi (Plasmopaza viticola 

Berl. et de Toni) ilə yoluxan zaman transpirasiya azalır, bu hal ötürücü yarpaq 

borularında göbələyin hiflərinin böyüməsi nəticəsində ağızcıq deĢiklərinin tutul-

ması ilə təyin edilir. 

  M.N.Rodıqin (1978) qeyd edir ki, günəbaxan bitkisi yalançı unlu Ģeh və 

ya peronosporoz xəstəliyinin törədicisi Plasmopara helianthi Novot. f. helianthi 

ilə yoluxan zaman inkiĢafın bütün mərhələlərində transpirasiyanın intensivliyi 

xəstə bitkilərdə sağlama nisbətən yuxarıdır, qöncələmə fazasında isə xəstə bitkilər 

sağlama rəğmən demək olar ki, 3 dəfə artıq su buxarlandırır. Xəstə bitkilər inki-

Ģafın bütün mərhələlərində suyu daha çox saxlayır və onlarda su göndərilməsi da-

ha intensivdir, yəni onlar az su saxlamaq qabiliyyətinə malikdirlər. 

Virus mənĢəli xəstəliklərdə bitkilərin su rejimi eyni deyildir. Belə ki, kartof 

mozaika ilə yoluxduqda transpirasiyanın güclənməsi, tütün mozaika ilə sirayətlə-

nən zaman isə əksinə, aĢağı düĢməsi müĢahidə edilir. 

Xəstə bitkinin su mübadiləsinin pozulması maddələr mübadiləsində ikinci 

dəyiĢikliklərə də səbəb ola bilər. Hüceyrələrin susuzlaĢmasından müxtəlif bio-

kimyəvi proseslərin intensivliyi və istiqaməti dəyiĢir–hidroliz güclənir, biosintez 

zəifləyir və ya tamamilə dayanır. 

Beləliklə, bitki hüceyrəsinə xəstəlik törədici daxil olan zaman sahib bitkinin 

hüceyrələrində su rejiminin dəyiĢməsi yoluxmuĢ toxumalarda biokimyəvi proses-

lərin xarakterinə əhəmiyyətli təsir göstərir və bitkinin və ya onun ayrı-ayrı orqan-

larının məhv olmasında baĢlıca səbəblərdəndir. 

Adətən bitki xəstəlik törədici ilə yoluxduqda yarpaq səthinin azalması nə-

ticəsində fotosintez fəallığı zəifləyir. Parazit mikroorqanizmlərin fəaliyyəti nə-

ticəsində xloroplastlar dağılır, yarpaqlarda xlorofillin miqdarı azalır. Fotosintezin 

intensivliyinin azalmasının səbəblərindən biri də, yoluxmuĢ bitkinin floem hü-

ceyrələrinin ölməsi nəticəsində yarpaqlardan fotosintez məhsullarının daĢınması-

nın məhdudluğudur. Fotosintez prosesinin boğulmasının dərəcəsi fitopatogen or-

qanizmin xüsusiyyətlərindən, bitkinin yoluxma dərəcəsindən, patoloji prosesin 

hansı mərhələdə olduğundan asılıdır. Fakültətiv parazitlərin əmələ gətirdiyi xəstə-

liklərdə bitkinin fotosintez fəallığının düĢməsi patoloji prosesin ilkin mərhələ-

sində baĢlayır və xəstəlik inkiĢaf etdikcə güclənir. Əgər patoloji proses obliqat 

parazitlə yoluxma nəticəsində baĢlayıbsa, onun inkiĢafının ilkin mərhələsində 

fotosintez fəallığı azalmaya da bilər. Əksinə bu zaman fəallaĢma müĢahidə olu-

nur. Bu obliqat parazitlərin qidalanma xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Çünki obli-
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qatlar yalnız canlı toxuma hesabına qidalanır. Bitki toxumasına daxil olmanın il-

kin vaxtlarında bəzən sahib bitkinin böyüməsinə stimuləedici təsir göstərir. Sti-

muləedici effekt adətən xəstəliyin ilkin mərhələlərində, habelə bitki zəif yoluxan 

zaman baĢlayır. 

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, bitki xəstələnən zaman fotosintez fəallığının 

aĢağı düĢməsi xlorofillin dağılması ilə izah olunur. 

Patoloji proses nəticəsində bitkidə karbohidrat və azot mübadiləsinin də 

pozulması halları baĢ verir. Karbohidratlar nəinki bitkinin özü, həm də xəstəliyin 

törədicisi üçün əsas enerji mənbəyidir. Eyni zamanda patoloji proseslər zamanı  

onlar karbohidratlardan daha intensiv istifadə edirlər, ona görə ki, bu zaman 

xəstəliyin təsirindən oksidləĢmə reduksiya prosesi fəallaĢır. 

Karbohidratların keyfiyyət tərkibinin dəyiĢməsi hidroliz fermentlərinin fəa- 

liyyəti ilə müəyyən edilir. 

Xəstə bitkinin karbohidrat kompleksi kəmiyyət və keyfiyyətcə müxtəlif-

Ģəkilli ola bilir, lakin patoloji proses karbohidratlara münasibətdə orqanizmin 

tükənməsinə səbəb olur. Ġnfeksiyanın təsiri altında yoluxmuĢ bitkidə azot müba-

diləsinin dəyiĢməsinin xarakteri güclü surətdə variasiya edir. Sahib bitkinin 

azotlu maddələrinin tərkibinin dəyiĢməsinin baĢlıca Ģərtlərindən biri patoloji 

mikroorqanizmlər tərəfindən ayrılan proteolitik fermentlərin miqdarıdır. Zülalın 

parçalanması və amin turĢularının toplanması da parazitin toksikləri ilə fəallaĢ-

dırılan sahib bitkinin proteaz fəaliyyəti hesabına gedə bilir. 

Zülal mübadiləsinin pozulması xəstə bitkinin maddələr mübadiləsinin po-

zulmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki bitkinin həyatında zülalın rolu 

böyükdür. Zülal maddələri nəinki bütün metobolizm proseslərində iĢtirak edir, 

onlar həm də biokimyəvi prosesləri bütün səviyyələrdə nizamlayır, hər bir orqa-

nizmin fenotip xüsusiyyətlərini təyin edir. Buna görə də xəstə bitkidə zülalın 

xassələrinin dəyiĢməsi toxumalarda bütün mübadilə proseslərinin gediĢinə, mü-

vafiq olaraq həm də yoluxmanın nəticələrinə təsir edir. 

M.N.Rodiqin (1978) göstərir ki, Ģəkər çuğunduru serkosporoz xəstəliyi  

(Cercospora beticola Sacc.) ilə yoluxan zaman karbon qazının assimilyasiyası 10 

dəfədən çox olaraq pozulur, nəticədə xəstə bitkilərin yarpaqlarında azot azalır, 

köklərdə isə əksinə sağlamlara nisbətən çoxalır. Buğda yarpaqlarının sarı pas xəs-

təliyi ilə (Puccinia glumarum Erikss. et Henn.) güclü yoluxması nəticəsində nəin-

ki onlarda karbon, həm də azot və zülal tərkibi pozulur. Onlarda ümumi və zülal 

azotunun miqdarı aĢağı düĢür, qeyri zülal azotunun miqdarı isə çoxalır. Bu hal 

onunla izah olunur ki, birinci növbədə qeyri-zülal azotu patogenin həyat fəaliy-

yətinin məhsuludur, ikincisi, bu bitkinin fəallığı nəticəsində toplana bilər. Müm-

kündür ki, bitki eyni zamanda patogenin ona daxil olmasına və inkiĢafına mü-

dafiə reaksiyası göstərir. Üçüncüsü, patogenlə buğda yarpaqlarının güclü yolux-

ması zamanı onların fotosintezi o qədər məhdudlaĢır ki, köklərdən yarpaqlara 
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gedən azotun bir hissəsi zülalın və baĢqa maddələrin sintezində istifadə oluna 

bilmir, buna görə də o xəstə bitkilərin yarpaqlarında toplanır. Əksər hallarda bit-

kinin xəstələnməsi əvvəlcə onun müəyyən dərəcədə fəallaĢmasına səbəb olur, 

sonda tənəffüs fəallığı aĢağı düĢür. Yoluxma zamanı aktivləĢmə prosesinin dərə-

cəsi bir sıra amillərdən, ilk növbədə bitki toxumasının və xəstəlik törədicinin 

xüsusiyyətlərindən asılıdır. Xəstəlik törədici nekrozlu ləkələrin əmələ gəlməsinə 

səbəb olursa, misal üçün, kartof yarpaqları fitoftorozla yoluxduqda (Phytophthora 

infestans de Bary) tənəffüs fəallığı əhəmiyyətsiz dərəcədə artır, bəzən isə azalır. 

Tənəffüs intensivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə saxlanan meyvələrdə artması bir 

sıra fakültətiv parazitlərin fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Məsələn, göy kiflənmə (Pe-

nicillium digitatum Sacc.) ilə yoluxmuĢ limonların tənəffüsü demək olar ki, 10 

dəfə yüksəlir. 

Çox zaman orqanizmdə tənəffüsün fəallığı oksidləĢdirici fermentlərin fəal-

lığının dəyiĢməsi ilə müĢayət olunur. Belə ki, əksər hallarda patoloji proses yo-

luxmuĢ toxumalarda peroksidaza fermentinin fəallığının yüksəlməsinə səbəb olur. 

Kartof xərcəng xəstəliyinin törədicisi (Synchytrium endobioticum Pers.) ilə yo-

luxan zaman bu fermentin fəallığı 1,5-8 dəfə yüksəlir. 

Mozaika xəstəliyi ilə sirayətlənən xiyar yarpaqlarında da peroksidazanın 

fəalliği kəskin artir. Bir çox xəstəliklər zamanı, məsələn, kartofda fitoftoroz (Phy-

tophthora infestans de Bary), yerkökündə fomoz (Phoma rostrupii Sacc.) xəstə-

liklərində polifenoloksidaza fermentinin fəallığının yüksəlməsi müĢahidə edilir. 

Patoloji proses fermentlərin nəzarət etdiyi bütün həlqələrdə bitkinin mad-

dələr mübadiləsinin pozulmasına gətirib çixarir. Buna görə də karbohidrat, zülal, 

tənəffüs proseslərinin pozulması mübadiləsi birbaĢa müəyyən qrup hidrolitik, 

proteolitik, oksidləĢdirici fermentlərin dəyiĢməsi ilə əlaqədardır. 

Beləliklə, patoloji proses bitkiyə məxsus olan maddlər mübadiləsini poza-

raq, onun böyüməsi və inkiĢafında kənarlaĢmalara səbəb olur, bu isə öz növbə-

sində məhsulun aĢağı düĢməsi ilə nəticələnir. Bitkinin həyat fəaliyyətində pozul-

malar güclü olduqca xəstəlik məhsuldarliğa daha kəskin zərər vurur. 

 

1.5. BĠTKĠ XƏSTƏLĠKLƏRĠNĠN TĠPLƏRĠ VƏ  

       SĠMPTOMLARI 

 

Xəstəliyin əmələ gəlməsi, müvafiq simptomları ilk növbədə onu törədən 

patoloji proseslərdən, bitkiyə göstərilən qarĢılıqlı təsir xarakterindən asılıdır. 

Bitkidə mineral qida maddələrinin daĢınmasını təmin edən boruların xəs-

təlik törədicinin təsiri altında qapanması, patogen tərəfindən təsirə məruz qalması 

da bitkinin ümumi və ya qismən soluxmasına səbəb olur. Bu halda xəstəlik ümu-

mi və ya diffuz xarakter daĢıyır. Əgər xəstəlik bitkinin meyvə, yarpaq və s. or-
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qanlarında kiçik bir ləkə formalı yoluxma ilə kifayətlənirsə, bitkini bütövlükdə 

əhatə etmirsə, onu yerli və ya lokal yoluxma adlandırırlar.  

Çürümələr – xəstəliklərin ən geniĢ yayılmıĢ xarakterik tiplərindən biridir. 

Göbələklər və bakteriyalar tərəfindən törədilir. Bu zaman əsasən bitkinin su və 

qida maddələri ilə zəngin olan (kökümeyvələr, meyvələr, giləmeyvələr, soğanaq-

lar) orqanları sirayətlənir. Xəstəlik həmin orqanlarda saxlama zamanı daha sürətlə 

inkiĢaf edir. Çox zaman toxuma rəngini dəyiĢmədən yumĢalır. Patogenin ifraz 

etdiyi fermentlərin təsiri altında hüceyrəarası maddə parçalanır, hüceyrə dağılır 

və s. Bu nöqteyi nəzərdən çürümələr yaĢ, quru və bərk olur. YaĢ çürümə su ilə 

zəngin yumru və soğanaqlar üçün xarakterikdir. Quru çürümə hüceyrəarası mad-

dənin dağılması, strukturun pozulması ilə nəticələnən su ilə zəngin olmayan or-

qanlarda əmələ gələrək, çox vaxt həmin məhsulun toz Ģəkilli kütləyə çevrilməsi  

ilə nəticələnir. Bərk çürümələr zamanı hüceyrələr ölür, toxuma isə yumĢalır. 

Ləkəliklər– bitkinin yoluxmuĢ orqanlarında – yarpaq, meyvə, toxumlarda 

məhv olmuĢ toxuma hissəsi kimi xarakterizə edilir. Ləkələr müxtəlif formalı  

olurlar: dairəvi, uzunsov, həlqəvari və s. Bu xəstəliklər iki cür olur: qabarıq və 

nekrozlu. Onlar göbələk, bakteriya və qeyri-parazit mənĢəli ola bilir. 

Ləkələrin əmələ gəlməsi iki səbəb ilə izah olunur. Birinci – xəstəlik törədi-

cinin bitki orqanında yerləĢməsi nəticəsində toxumanın məhv olması, ikinci- pa-

togenin bitkiyə daxil olması və bitkinin müdafiə reaksiyası prosesində əmələ gə-

lən məhv olmuĢ hüceyrələr. 

Nekroz- (yunan dilində necrosis- ölgünləĢmə) çoxillik ağac bitkilərində bu-

daq və gövdədə qabığın lokal məhv olması ilə müĢayət olunur. Yoluxma yerində  

gövdənin eninə və uzununa kəsiyində qabığın məhv olmuĢ nöqtələri görünur və 

belə yoluxmada sirayətlənmiĢ hissə uzun müddət tökülmür. 

Yaralar – bitki toxumalarının və orqanlarının (su ilə zəngin) yoluxması  

zamanı əmələ gəlir. Bu tipli xəstəliklər antraknoz adlanır. Məsələn, üzüm, lobya, 

yemiĢ, qarpız və s. bitkilərdə antraknoz xəstəliyinə təsadüf edilir. 

YoluxmuĢ toxumaların dağılması –dənli-taxıl bitkiləri, soğan və s. bitkilər-

də sürmə mənĢəli soruslar əmələ gətirir, bütöv toxumaların dağılması ilə xarakte-

rizə olunur. 

Bitki orqanlarının deformasiyası- yoluxmuĢ orqanların alabəzəkliyi, re-

versiyası, meyvənin iriliyi və ya cırtdanlılığı və s. ilə müĢahidə edilir.  

Deformasiya mənĢəli xəstəlikləri bir sıra kisəli göbələklər, bakteriyalar, 

viruslar əmələ gətirir. Digər səbəblərin də olması ehtimalı vardır. AĢağıdakı de-

formasiya tiplərini fərqləndirirlər. 

«Qıvrılma»- (alabəzəklik, dalğalanma, büzülmə) yarpaq damarlarının bö-

yüməsinin qabaqlanması nəticəsində yarpaq parenxina hüceyrələrinin lap tez 

böyüməsi ilə nəticələnir, hansı ki, həmin sahələr qabarıq müĢahidə olunur. Məsə- 

lən, Ģaftalı  yarpaqlarının Taphrina deformans Tul. göbələyi ilə sirayətlənməsi nə- 
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ticəsində belə hal baĢ verir. 

«Cib-cibə»- çəyirdəkli meyvə bitkilərində toxumluğun cırtdan böyüməsi  

nəticəsində meyvə əvəzinə kisəĢəkilli orqanlar formalaĢır. Məsələn, gavalıda cib-

cibə xəstəliyi (Taphrina pruni Tul.), Ģeytan süpürgəsi (T.cerasi)- Taphrina cinsi-

nə aid olan müxtəlif növlərlə yoluxmada zoğların anormal inkiĢafı deformasiya-

dır. ġeytan süpürgəsi xəstəliyi ilə yoluxma zamanı zoğlar topa Ģəklində əmələ gə-

lir və süpürgəni xatırladır. Bu tip xəstəliyə qızılağac, albalı, tozağacı və baĢqa bit-

kilərdə rast gəlinir.Yarpaq və meyvələrdə deformasiya kartof, pomidor (stolbur), 

pambıq (yarpaq qıvrılması) bitkilərinin viruslarla yoluxması zamanı da müĢahidə 

edilir. Yarpaq və meyvələrdə deformasiya kartof, pomidor (stolbur, qıjıkimilik), 

pambıq (yarpaq qıvrılması) bitkilərinin viruslarla yoluxması zamanı da müĢahidə 

edilir.  

Yastıcıqlar – bu göbələklərin spor tiplərinin topa Ģəklində formalaĢmasıdır. 

Əvvəlcə onlar epidermis altında inkiĢaf edir, onu dağıdır, yoluxmuĢ orqanlar 

üzərində spor yastıcıqları əmələ gətirir. Bu dənli-taxıl və s. bitkilərdə əmələ gələn 

pas xəstəliklərinə aiddir. 

MumyalaĢma- (ərəbcədən mumya-cürümə əmələ gətirən maddələrin par-

çalanmasından qorunma)– bitkinin yoluxmuĢ toxumasına göbələyin mitseli daxil 

olur, sirayətlənmiĢ toxuma tündləĢir, quruyur, kipləĢir, nəhayət sklerosiya əmələ 

gəlir. Bu xəstəliyin xarakterik niĢanələri alma, Ģaftalı, albalı və s. mumyalaĢmıĢ 

meyvələrində aydın görünür. 

ġiĢ və fırlar – bu tip xəstəliyin mahiyyəti parazitin təsiri altında yoluxmuĢ 

hüceyrələrin hipertrofiya və hiperplaziyası ilə nəticələnir. Meyvə ağaclarında kök 

xərçəngi, kələmdə kila, kartofda xərçəng və s. 

Soluxma – ən geniĢ yayılmıĢ xəstəlik tiplərindən biridir. Bütöv bitkinin və 

ya onun ayrı-ayrı hissələrində turqorun aĢağı düĢməsi ilə xarakterizə olunur. 

Xəstəliyə həm birillik ot bitkilərində, həm də çoxilliklərdə, o cümlədən meyvə 

ağaclarında təsadüf edilir. Bu tip xəstəliyi göbələklər və bakteriyalar əmələ gəti-

rirlər. Lakin soluxma mənĢəli xəstəliklər əlveriĢsiz mühit amillərinin təsirindən 

də yarana bilir. Məsələn, meyvə toxmacarlarının soluxması torpaqda rütubət ça-

tıĢmazlığı, yüksək temperatur, habelə yaz Ģaxtaları nəticəsində də müĢahidə edilə 

bilər. Göbələk və bakteriya mənĢəli soluxmalar torpaqdan suyu yarpaqlara daĢı-

yan  boru toxumalarının sirayətlənməsi ilə müĢayət olunur. 

Quruma- bu tip xəstəlik iynəyarpaqlı ağac cinsləri üçün xarakterikdir. Belə 

xəstəlik zamanı tumurcuqlar, cavan cücərtilər, budaqlarda iynəyarpaqlar, ağac-

ların təpə hissəsi məhv olur. Qurumanın səbəbi kambinin göbələklərlə yoluxma-

sıdır. Ölməkdə olan iynəyarpaq zoğların üzərində qonur rəng alır, aĢağı sallanır, 

toxunma zamanı isə asanlıqla tökülür, qabıq çatlayır, oduncaqdan aralanır və 

tökülür. 
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Şək. 1.1. Çürümələr (fotolar İ.Cəfərov) 
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Şək. 1.2. Fitoftorozlu çürümələr (fotolar M.Babadoost) 
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Şək. 1.3. Ləkəliklər (fotolar İ.Cəfərov) 
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Şək. 1.4. Orqanların formasının dəyişməsi (fotolar İ.Cəfərov) 
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Şək. 1.5. Yastıcıqlar (fotolar İ.Cəfərov) 
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Şək. 1.6. Örtüklər (fotolar İ.Cəfərov) 
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Şək. 1.7. Meyvələrdə örtüklər (fotolar İ.Cəfərov) 
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Şək. 1.8. Dəmgillər (fotolar İ.Cəfərov) 
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Şək. 1.9. Epidermisin dağılması (fotolar İ.Cəfərov) 
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Şək. 1.10. Orqanların rənginin dəyişirilməsi (fotolar İ.Cəfərov) 
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Albikasiya- (fransızcadan albinizme- normal rəngin olmaması) yarpaqlarda 

və ya cavan ağacların hüceyrələrində xlorofillin olmaması ucbatından birdən və 

ya hissə-hissə yaĢıl rəngin itməsi ilə xarakterizə olunur. Bu xəstəlik torpaqda 

mənimsənilən formada dəmirin olmaması nəticəsində əmələ gəlir. 

Xloroz və mozaika –yarpaqlarda xlorofilin miqdarının azalması, xloroplast 

fəaliyyətinin pozulması nəticəsində onun ayrı-ayrı hissələrinin saralması və ya 

açıq rəngli olması ilə xarakterizə edilir. 

Qeyd olunan xəstəlik tiplərindən baĢqa, xüsusilə meyvə bitkilərində rast 

gəlinən dəmgil də diqqəti cəlb edir. Bu xəstəlik örtülü toxumaların yerli (lokal) 

yoluxması olub, sirayətlənmiĢ hissələrin çatlayıb yarıqların əmələ gəlməsi ilə xa-

rakterizə edilir. Xəstəlik tiplərinin müxtəlif olmasına baxmayaraq, onları törədən 

mikroorqanizmlərin sayı çox deyildir: göbələklər, bakteriyalar, viruslar, fitoplaz-

malar, riketsilər, çiçəkli ali parazitlər. Bu xəstəlik törədicilərini aĢkar etmək üçün 

fitopatologiyada çoxlu sayda diaqnostika üsulları mövcuddur: mikroskopik, 

bioloji, seroloji, indikator və s. 

 

1.6. BĠTKĠ XƏSTƏLĠKLƏRĠNĠN TƏSNĠFATI 

 

Bütün bitki xəstəliklərini qruplara bölmək qəbul edilmiĢdir. Xəstəliklərin 

əmələ gəlmə səbəblərini müəyyən etmək üçün onların təsnifatının böyük əhəmiy-

yəti vardır. Onların diaqnostikasında bu əsaslı rol oynayır. Mövcud olan təsni -

fatlar bir neçə prinsiplərə əsaslanır. Ən geniĢ yayılmıĢ prinsip xəstəlikləri əmələ 

gətirən səbəblərə arxalanır və iki qrupa bölünür: parazit və qeyri-parazit. 

Göbələklər, bakteriyalar, virusar, viroidlər, fitoplazmalar, riketsilər, ali çi-

çəkli parazitlər və baĢqaları müxtəlif xəstəlik törədiciləri olmaqla, parazit xəs -

təlikləri  törədirlər. Parazit xəstəliklərin ümumi əlaməti onların bir bitkidən digə-

rinə keçməsi xüsusiyyətidir. Qeyri-parazit xəstəliklər bitki üçün əlveriĢsiz becə-

rilmə Ģəraiti nəticəsində (torpaq, su, hava) əmələ gəlir. 

LokallaĢma (yerləĢmə) dərəcəsindən asılıl olaraq, bitki xəstəliklərini yerli 

(lokal) və ümumi (diffuz) olmaqla iki qrupa bölürlər. Yerli xəstəliklər bitkini tam 

yox, onun müəyyən bir orqanı, ümumi xəstəliklər zamanı isə bütün bitki və ya 

onun böyük bir hissəsi sirayətlənir. Adətən, qeyri-parazit xəstəlikləri də ümumiyə 

aid edirlər. Məsələn, torpaq quraqlığı nəticəsində becərilən bütün bitkilər solu-

xurlar. Parazit xəstəliklər onların yayılma xarakterindən asılı olaraq, yerli və 

ümumi ola bilər. 

Xəstəlikləri inkiĢaf müddətinin uzunluğuna görə kəskin və xroniki olmaqla 

fərqləndirirlər. Kəskin xəstəlik törədicilərinin inkiĢafı adətən bir vegetasiya döv-

ründə baĢa çatır. Məsələn, havanın gündəlik orta temperaturu 20-220C olduqda 

üzümdə mildyu xəstəliyinin törədicisi inkiĢafını 3-4- günə baĢa çatdırır. 
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Xroniki xəstəliklər çoxillik bitkilərdə inkiĢaf edir. Çəyirdəkli  meyvə bit-

kilərində sitosporoz və ya infeksion quruma xəstəliyi 3-4 il müddətində inkiĢaf 

edib, ağacların məhv olmasına səbəb olur. Qeyri-parazit xəstəliklər də xroniki 

formada inkiĢaf edə bilir. Məsələn, torpaqda mikroelementlər çatıĢmadıqda 

üzümdə xloroz xəstəliyi xroniki formaya keçir. 

Bitkilərin müəyyən inkiĢaf fazasında yoluxma xüsusiyyətlərindən asılı ola-

raq, xəstəlikləri fərqləndirirlər: cücərtilərin (toxmacarlar, Ģitillər), tingliklərin, 

yaĢlı bitkilərin xəstəlikləri. 
Yoluxma orqanlarına görə aĢağıdakı kimi təsnifat mövcuddur: toxumaların 

xəstəlikləri, meyvələrin xəstəlikləri, yumruların xəstəlikləri, köklərin xəstəlikləri, 

yarpaqların xəstəlikləri, budaqların xəstəlikləri və s. 

Yuxarıda göstərilən təsnifatlar xəstəliklərin asan yolla təyin edilməsinə 

doğru yönəlmiĢdir. Son məqsəd xəstəliyin təyini – onun etiologiyasının, yəni sə-

bəblərinin müəyyən edilməsidir. 
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F ə s i l   II 

 

Göbələklər – kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik  

törədiciləridir 

 

2.1. FĠTOPATOGEN GÖBƏLƏKLƏRĠN BĠOLOGĠYASI 

 

Göbələklər ayrıca bir qrup halında olan orqanizmləri özündə birləĢdirir. 

Qidalanma tipinə və bir sıra digər xüsusiyyətlərinə görə onlar həm bitkilərdən, 

həm də heyvanlardan fərqlənir. Göbələklər heterotrofdur, xloroplastlardan məh-

rumdur, yalnız üzvi birləĢmələrdə ehtiyat Ģəklində olan enerjidən istifadə edirlər. 

Bu xüsusiyyət onları bitkilərdən fərqləndirir. Heyvanlardan fərqli olaraq göbə-

ləklər əmici və ya osmotrofdurlar: onlar ətraf mühitdən aldığı qida maddələrini  

soraraq qidalanırlar. Qidalanmanın bu xüsusiyyəti göbələklərin morfologiya və 

fiziologiyasında əhəmiyyətli iz qoymuĢdur. 

1.Əksəriyyət göbələklərin vegetativ bədəni mitseldən- güclü budaqlanan 

hiflərdən ibarətdir. Belə quruluĢ göbələyə imkan verir ki, qida maddələrini maksi-

mum formada substratdan mənimsəyə bilsin. Qidalanma üçün göbələklərin əksə-

riyyətində xüsusi qidalanma orqanı yoxdur və onlar qida maddələrini bütün bədən 

səthi ilə əldə edir. 

2.Osmotrof qidalanma xüsusiyyəti göbələyi bütün vegetativ bədəni ilə sub-

strata maksimum yüklənməyi tələb edir, bu halda isə yayılma çətinləĢir, göbələk 

yeni substratları əhatə edə bilmir. Buna görə də göbələyin çoxalma sporları xü-

susi mitsel strukturları vasitəsilə substratın üzərinə çıxarılır. Göbələklər üçün 

ümumi yaĢayıĢ yeri olan meyvə bədənləri daxildə formalaĢır. 

3.Göbələklərin bədəni çox böyük ölçülərə çata bilmir, çünki ekzoosmosun 

köməkliyi ilə qida maddələrinin hüceyrələrə çatdırılması çətindir. Çox güman ki, 

göstərilən səbəbə görə göbələklər təkamüldə ali quruluĢ qazana bilməmiĢlər. 

4.Göbələklər enerji almaq üçün mürəkkəb üzvi birləĢmələrdən istifadə edir-

lər, bunun da nəticəsində böyük molekulyar kütlə hüceyrə örtüyü vasitəsilə sahi-

bin toxumasına daxil ola bilmir. Buna görə də göbələklər yüksək molekullu poli-

merləri (polisaxaridlər, nuklein turĢuları, zülallar və baĢqaları) hüceyrəyə daxil 

olma qabiliyyətli ayrı-ayrı monomerlərə qədər parçalayırlar. Belə fermentləri hid-

rolaza və ya depolimeraza adlandırırlar.  

5.Göbələk hüceyrələrində yüksək turqor təzyiqi əmələ gəlməlidir ki, su və 

onda həll olan qida maddələri substratdan mitselə keçə bilsin. Göbələklər tərəfin-
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dən yaradılan nəhəng təzyiqə misal olaraq, avtomobil yollarının asfalt örtüyünü 

deĢib çölə çıxan Ģampinion göbələklərin meyvə bədənlərini göstərmək olar. 

Biota sistemində göbələklərin tutduğu yer, onların baĢqa orqanizmlərlə 

əlaqələri hələ ki, tam aydınlaĢdırılmamıĢdır. XVIII əsrdə yaĢayan fransız botaniki 

P.Veyan göbələkləri əjdahanın ixtirası adlandırmıĢdır. Tədqiqatçının fikrincə 

göbələklər təbiətin harmoniyasını pozmaq və sistematikləri ümidsizləĢdirmək 

üçündür.  

Hazırda 100000 mindən çox göbələk növü məlumdur. M.V.Qorlenko, 

L.V.Qaribova (1986) və baĢqalarına görə, onların sayı daha çox olub 250-300 

min təĢkil edir. 10 mindən çox göbələk bitkilərdə parazit xəstəliklərin törədiciləri 

hesab edilir. E.Qoymana (1954) görə Mərkəzi Avropada becərilən kənd təsər-

rüfatı bitkilərində törənən parazit xəstəliklərin 83%-i göbələklərin payına düĢür. 

Göbələklərə yer kürəsinin demək olar ki, hər nöqtəsində rast gəlinir, harada 

üzvi maddələr var və heterotrof qidalanma mümkündürsə – polyar rayonlardan 

tropiklərə, yüksək dağlardan səhralara qədər, ən müxtəlifĢəkilli su hövzələrində 

yayılmıĢlar. Bu qrup təkamül prosesi nəticəsində müxtəlif mühit Ģəraitinə, geniĢ 

ekoloji amplitudaya malik olmaqla, çoxsaylı növlərin əmələ gəlməsinə Ģərait ya-

ratmıĢlar. 

Ənənəvi olaraq göbələklərə aid edilmiĢ orqanizmlər müasir dövrdə 3 sər-

bəst təkamül qanadına bölünmüĢ və canlı təbiətin 3 aləmində birləĢdirilmiĢdir: 

Protozoa, Chromista, Fungi (həqiqi göbələklər). 
Cədvəl 2.1 

Göbələklərin və göbələyə bənzər orqanizmlərin əsas 

taksonomiki qrupları 
 

Aləm 
Fungi -Həqiqi 

göbələklər 
Chromista Protozoa 

ġöbələr 

Chytridiomycota Oomycota Myxomycota 

Zygomycota Hyphochytridiomycota Plasmodiophormycota 

Basidiomycota Labyrinthulomycota Acrasiomycota 

Ascomycota  Dictyosteliomycota 

Anamorfic fungi   

 

Dörd Ģöbədən ibarət olan Protozoa aləminə miksomisetlər daxil edilmiĢdir. 

Qonur, qızılı, sarı-yaĢıl və diatomlu yosunlar və bəzi ibtidailər, habelə göbələyə 

bənzər orqanizmlərin üç Ģöbəsi Chromista aləmində birləĢdirilmiĢdir:  Oomycota,  

Hyphochytridiomycota, Labyrinthulomycota. Fitopatoloji baxımdan Oomycota,  Ģöbə-

sinə daxil olan və kənd təsərrüfatı bitkilərində peronosporoz xətəliyini yörədən 

növlər maraqlıdır. Həqiqi göbələklər aləmi isə özündə 5 Ģöbəni təcəssüm etdirir.  
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2.2. GÖBƏLƏKLƏRĠN BĠOLOJĠ XARAKTERĠZƏSĠ 

 

Mitsel və onun şəkildəyişmələri. Göbələyin vegetativ bədəni nazik budaq-

lanan sapları və ya hifləri özündə cəmləĢdirir. Hiflər birhüceyrəli və çoxhüceyrəli 

olur. Çoxhüceyrəli hiflər eninə arakəsməli, ibtidai göbələklərdə isə vegetativ 

meyvə bədəni plazmodi adlanan çılpaq sitoplazma topasından ibarətdir. Onların 

əksəriyyətində mitsel rəngsiz, bəzi növlərdə rəngli də ola bilir. Mitselin bu əlamə-

tindən diaqnostikada istifadə edilir. 

Göbələklər təkamül prosesində vegetativ bədənin formasını dəyiĢmək xüsu-

siyyəti qazanmıĢlar. Bu hiflərin sıxlaĢması və qovuĢması nəticəsində baĢ verir. 

Qaustoriya, anastomoza, rizomorf, xlamidospor, sklerosiya və s. mitselin 

ĢəkildəyiĢmələri ola bilirlər. 

Qaustoriya. Bu yan budaqlanan hiflərdir, sahib bitkinin hüceyrəsi daxilinə 

keçir, xüsusi qidalanma orqanı funksiyasını daĢıyır. Bitkilərdə unlu Ģeh xəstəlik-

lərini törədən göbələklər məhz qaustoriyalar vasitəsilə qidalanmanı həyata keçi-

rir. 
Anastomozalar. Mitselin yan ĢiĢləridir, hifləri bir-birinə birləĢdirən körpü-

cük rolunu oynayır. Anastomozalar vasitəsilə genetik baxımdan müxtəlif nüvə-

lərin bir hüceyrədən digərinə keçidi ola bilər (heterokariozis hadisəsi). 

Qayışlar və ya şnurlar. Paralel olaraq öz  aralarında qovuĢan hiflər, qalın-

lığı bir neçə millimetrdən bir neçə mikrometrə qədər toxuma əmələ gətirirlər. 

QayıĢlar və ya Ģnurlar bir sıra ağ və ev göbələkləri üçün xarakterikdir. 
Rizomorflar. Güclü, budaqlanan, adətən səthi tünd olan Ģnurlardır. Bir sıra 

göbələklərdə, o cümlədən xoruz göbələyində rizomorfların qalınlığı bir neçə 

millimetr, uzunluğu bir neçə metrə çata bilir. 
Xlamidosporlar. Qalındivarlı hüceyrələrdir, əlveriĢsiz Ģərait zamanı mitse-

lin parçalanması nəticəsində əmələ gəlir. Xlamidosporlar uzun müddət torpaqda 

saxlanma xüsusiyyətinə malikdir. 
Hemmlər. Əmələ gəlmə xüsusiyyətlərinə görə xlamidosporlara oxĢayır, 

lakin böyüklüyü və formasının müvəqqəti xarakterinə görə onlardan seçilən mit-

sel hüceyrələridir. 
Oidilər. Mitselin ĢəkildəyiĢməsinin xüsusi formasıdır, arakəsmələrin əmələ 

gəlməsi, hiflərin yenidən ĢnurlaĢması nəticəsində nazik örtüyə malik dairəvi və 

ya uzunsov hüceyrələr formalaĢır. Oidilər əsasən kisəli göbələklərdə rast gəlinir. 

Uzun müddət saxlanma xüsusiyyətinə malik deyil. Cücərən zaman yeni mitselə 

baĢlanğıc verə bilir. 
Blastosporlar. Tumurcuqlanan mitseldir. ĠnkiĢafın müəyyən mərhələsində 

mitselin ayrı-ayrı hüceyrələri dairəvi forma alır, onların səthində kiçik ĢiĢlər əmə-

lə gəlir. Həmin ĢiĢlər tədricən ölçücə böyüyür, ana hüceyrədən ayrılır və yenidən 
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tumurcuqlanmağa baĢlayır. Blastospor əmələ gətirmə xüsusiyyəti bir sıra çılpaq-

kisəli göbələklər üçün xarakterikdir. 
Sklerosiyalar. Dairəvi və ya uzunsov formalı sıx kipləĢmiĢ mitseldir. Əlve-

riĢsiz Ģəraitdə göbələyin saxlanmasına xidmət edir.  Xaricdən sklerosiyalar tünd-

rənglidir, qaradır, qalındivarlı hiflərdən ibarətdir. Sklerosiyanın daxili hissəsi ağ, 

qida maddələri ilə zəngin, adi nazikdivarlı hiflərdən ibarətdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 

 
   

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  
       
Şək. 2.1. Mitsel və onun şəkildəyişmələri: 

               a –buğumsuz mitsel (ibtidai); b-buğumlu mitsel  

               (ali); c – spordan mitselin inkiĢafı; ç – stolon və  

                rizoidlər; d – anastomozalar; e – rizomorflar;  

                ə – sklerosiyalar; f – xlamidosporlar 
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 Şək. 2.2. Göbələk cinslərində müxtəlif formalı qaustoriyalar: 

                a – erizife; b – albuqo; c – peronospora 

 
 

Sklerosial stromalar və ya mumyalar. Ətli toxuma hifləridir, səthində və 

ya daxilində meyvə bədəni ilə sporun digər orqanları yerləĢir. Mitsel stromalar 

lokuloaskomisetlər üçün xarakterikdir. 
Göbələk hüceyrəsinin quruluşu və kimyəvi tərkibi. Göbələk hüceyrəsi  

mürəkkəb quruluĢlu olub qalın örtüyə malikdir. Hüceyrə örtüyü yalnız mühafizə 

rolunu oynayır, habelə göbələyin qidalanmasında, ətraf mühitlə hüceyrə arasında 

olan maddələr mübadiləsində iĢtirak edir. Kimyəvi tərkibinə görə göbələk hü-

ceyrəsi əsasən karbohidratlardan, müxtəlif azotlu və piy maddələrindən ibarətdir. 

Göbələk hüceyrəsinin sitoplazmasında mitoxondri, ribosom, nüvə, qlükogen, piy 

tipli ehtiyat qida maddələri və s. vardır. 
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Vakuol  

Örtük 

Sitoplazma 

Nüvə 

Mitoxondri  

Ribosomlar 

Lizasom  

Holci aparatı 

Xloroplast  

Xromoplast  

Etdoplazmatik Ģəbəkə 

Plazmodesma  

Mikro borular 

NiĢasta dənəsi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 Şək. 2.3. Göbələk hüceyrəsinin quruluşu 
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2.3. GÖBƏLƏKLƏRĠN QĠDALANMASI VƏ ÇOXALMASI 

 

Fitopatogen göbələklər parazitliyinə və ixtisaslaĢma dərəcəsindən asılı ola-

raq, qidalanma üçün məhv olmuĢ və ya cavan hüceyrələrin üzvi mənĢəli qida 

maddələrindən istifadə edirlər. Hazır üzvi maddələrlə qidalanma tərzinə malik 

digər heterotroflar kimi bitki və heyvan mənĢəli üzvi qalıqlardan da istifadə 

edirlər. 

Orqanizmdə qida maddələri osmos təzyiqi vasitəsilə hüceyrə örtüyündən 

daxil olur. Göbələyin inkiĢaf etdiyi substratdan üzvi maddələrin sorulması prosesi 

baĢ verir. Osmos təzyiqi vasitəsilə qida maddələrinin daxil olması prinsipi tələb 

edir ki, onlar yalnız su məhlulu formasında olsun. Mürəkkəb üzvi birləĢmələrin 

daha sadə sulu məhlul halına keçirilməsi iĢini göbələklərin ferment sistemi yerinə 

yetirir. Sonra baĢqa fermentlər göbələyin bədəninin qurulması üçün sadə sulu 

məhsulları daha mürəkkəb üzvi birləĢmələrə çevirərək, əks prosesə baĢlayırlar. 

Göbələklərin ferment aparatı mürəkkəbdir, bütün fermentlər iki qrupa bölünürlər: 

ekzo və endofermentlər. Birinci qrup -ekzofermentlər qida maddələrini kənardan, 

xaricdən alıb substratın parçalanma proseslərinə istiqamətləndirilir. Ġkinci qrup – 

endofermentlər daxil olan qida maddələrindən yüksək molekullu birləĢmə sintez 

edirlər. Fermentlərin iĢtirakı ilə hüceyrədə kimyəvi reaksiyalar həyata keçirilir. 

Bunun nəticəsində göbələklərə lazım olan enerji hasil olunur. 

Normal həyat fəaliyyəti, böyümə və çoxalma üçün göbələklərin çoxsaylı  

qida maddələrinə tələbatı vardır. Onlardan karbon, azot, kükürd, fosfor, kalium 

və maqnezium, habelə mikroelementlər (dəmir, sink, mis, molibden və s.) birinci 

dərəcəli əhəmiyyət kəsb edirlər. Bundan baĢqa göbələklərin vitaminlərə və baĢqa 

bioloji fəal maddələrə də ehtiyacı vardır. 

Göbələklər mitsel və sporlarla çoxalırlar. Vegetativ və reproduktiv çoxalma 

tiplərini fərqləndirirlər. Reproduktiv çoxalma cinsi və qeyri-cinsi yolla baĢ verir. 

Bir qrup göbələklərdə vegetativ çoxalma da geniĢ yayılmıĢdır. Vegetativ 

çoxalmanın əsasında orqanizmin regenerasiya qabiliyyəti durur. Bu çoxalmada 

mitsel kəsikləri, hissəcikləri, habelə mitselin ĢəkildəyiĢmələri olan -oidilər, blas-

tosporlar, xlamidosporlar, hemmlər və baĢqaları iĢtirak edirlər. Vegetativ çoxal-

ma haqqında əvvəlki bəhslərdə geniĢ məlumat verilmiĢdir. 

Qeyri-cinsi çoxalma. Reproduktiv çoxalma tipində qeyri-cinsi çoxalmanın 

mühüm əhəmiyyəti vardır. Qeyri-cinsi çoxalma bilavasitə mitsel üzərində, onun 

xüsusi budaqlarında əmələ gələn sporların köməyi ilə həyata keçirilir. Belə spor-

lar adi vegetativ hiflərdən quruluĢuna və böyümə xarakterinə görə fərqlənirlər. 

Sporların əmələ gəlməsi prosesi çoxlu miqdarda plastik maddələrin sərfi ilə nəti-

cələnir. Buna görə də qeyri-cinsi sporvermə kifayət qədər ehtiyat qida maddələri 

olan yaxĢı inkiĢaf etmiĢ mitseldə baĢ verir. Qeyri-cinsi çoxalma nəticəsində əmə-
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lə gələn sporlar endogen və ekzogen mənĢəli ola bilirlər. Endogen sporlar xüsusi  

yerlərdə – zoosporangilərdə və sporangilərdə əmələ gəlir. Zoosporangilər və spo-

rangilər xüsusi hiflərin- sporangidaĢıyanların qurtaracağında əmələ gəlirlər. Spor-

ların endogen inkiĢafı yalnız ibtidai göbələklərdə məlumdur. Endogen sporlar 

konididaĢıyan adlı orqanın üzərində əmələ gəlir və bu sporları konidilər adlan-

dırırlar. 
Endogen mənĢəli sporlara habelə zoosporlar aiddirlər. Bu ibtidai göbələklər 

üçün qeyri-cinsi çoxalmanın ən sadə formasıdır. Onlar zoosporangilərdə əmələ 

gəlir, zoosporlar bir və ya ikiqamçılı çılpaq protoplazmadan ibarətdir. Onlar 

qamçıların köməyi ilə damcı suda fəal hərəkət edirlər. Qeyd edirəm ki, zoosporlar 

yalnız suda həyatilik qabiliyyətini saxlayır. Plazmodioforamisetlər, xitridiomi-

setlər, oomisetlər kimi fitopatogen göbələklərdə və göbələyəbənzər orqanizmlər-

də zoospor əmələ gəlməsi faktları məlumdur. Zoosporların vasitəsilə çoxalan 

göbələklər öz inkiĢaflarını təmin etmək üçün yüksək rütubət və damcı su tələb 

edirlər. Ona görə də kələmdə kila, kartofda səpgili dəmgil və fitoftoroz, üzümdə 

mildyu, günəbaxanda yalançı unlu Ģeh və bir sıra digər xəstəliklər yalnız yüksək 

rütubət Ģəraitində intensiv inkiĢaf edirlər. 

Ġbtidai göbələklər üçün qeyri-cinsi çoxalmanın baĢqa forması sporangial 

sporvermədir. Sporangisporlar bərk örtüyə malikdir. Sporanginin örtüyünün 

cırılması nəticəsində azad olan sporlar hava cərəyanı vasitəsilə yayıla bilir. Bu 

qaydada qeyri-cinsi çoxalmaya misal olaraq, bəzən toxumları cücərdən zaman 

inkiĢaf edən baĢcıqlı kiflənmə xəstəliyinin törədicisini (Mucor cinsi) göstərə 

bilərik. Ġbtidai göbələklərə xas olan endogen sporların həyatının su ilə daim 

əlaqəli olması heç kimdə Ģübhə doğurmur. Quru həyata keçid təkamül prosesində 

zooporanginin sporangiyə gətirib çıxarmasına səbəb olmuĢdur. Quru həyat tər-

zinin göbələklər üçün daha da təkmilləĢdirilməsi ekzogen spor əmələ gətirmənin 

–konididaĢıyanlar konidilərlə baĢ verməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Konidinin for-

malaĢması aĢağıdakı Ģəkildə baĢ verir: 

KonididaĢıyanın ucu yüngülcə ĢiĢir, böyük olmayan bir ĢiĢ əmələ gəlir ki, 

buraya da protoplazma tökülür. Sonra eninə arakəsmə əmələ gəlir. Bu arakəsmə 

ĢiĢmiĢ konidiidaĢıyanın ucunu aĢağıda yerləĢən konididaĢıyandan ayırır. Konidi 

tədricən ölçücə böyüyür, daxildən yeni qatların formalaĢması nəticəsində onun 

örtüyü qalınlaĢır. Arakəsmə konidini konidaĢıyandan tam ayıran zaman konidilər 

qopub tökülürlər. Bir çox hallarda birinci konidinin qopub tökülməsindən sonra 

onun yerində ikinci, üçüncü və s. konidilər formalaĢırlar. Adətən eyni vaxtda ko-

nididaĢıyanın nəhayətində bir neçə konidi əmələ gələrək, zəncir, baĢcıq və s. 

əmələ gətirir. 

Sporangial formaya nisbətən konidi sporvermə tipi göbələklərdə daha çox 

yayılmıĢdır. Konidilər ölçüsünə, rənginə, formasına, konidaĢıyana bərkiməsi qay-

dasına görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Onlar birhüceyrəli, çoxhüceyrəli, ĢarĢə-
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killi, sapĢəkilli və baĢqa formalı, rəngsiz və rəngli ola bilirlər. KonididaĢıyanların 

budaqlanma xarakteri və forması –ən vacib diaqnostik əlamətlərdəndir. 

KonididaĢıyanlar tək-tək və ya qrup halında yerləĢə bilirlər. Bir çox göbə-

ləklərdə konidilər tək-tək əmələ gəlir (Cercospora), digərlərində zəncir Ģəklində 

(Oidium), üçüncülərdə – baĢcıq formasında (Aspergillus) və s. 

Bitkinin yoluxmuĢ orqanlarının daxilində yayılan bir çox parazit göbələk-

lərin konidaĢıyanları səthə ağızcıq və ya onların təzyiqi altında epidermisin part-

laması səbəbindən çıxırlar. Bu zaman konidaĢıyanlarda xüsusi konidial spor-

vermə baĢ verir: koremiya, loja, sporodoxi və piknidlər. 

Koremiya- bu bir-biri ilə kip birləĢmiĢ konidaĢıyanlar yığımı və ya dəstəsi-

dir. Bunların qurtaracağında konidilər əmələ gəlir, koremiyalarda toplanmıĢ koni-

dilər səpgili (dağınıq) və ya selikli ola bilir. Koremiya tipi natamam göbələklərin  

Hyphomycetales sırası Dematiaceae fəsiləsi göbələkləri üçün xarakterikdir. 

Loja. Göbələyin yastığaoxĢar, kipləĢmiĢ və ya daha yumĢaq mitsel hiflə-

rinin yığınıdır. YoluxmuĢ substratın səthinə və ya ona yüklənir, lakin yetiĢən za-

man xaricə çıxır. KonididaĢıyanlar lojanın səthində bütün, tam qatla yerləĢir. Belə 

forma konidi mərhələsi natamam göbələklərin Melanconiales sırası göbələkləri 

üçün xarakterikdir. Melanconiales sırası göbələkləri bitkilərdə məlum antraknoz 

xəstəliklərinin törədiciləridir. Bu xəstəlik zamanı yoluxma tipi konidial sporver-

mənin xarakteri ilə müəyyən edilir. Göbələyin mitseli bitkinin yoluxmuĢ orqanı-

nın daxilində inkiĢaf edir, epidermis altında konidaĢıyanlarla konidilərin yığını  

əmələ gəlir. O inkiĢaf etdikcə epidermisin cırılması baĢ verir və bitkinin səthində 

dərinliklər və ya yaralar əmələ gəlir. Belə dərinliklərin və ya yaraların içərisi ko-

nidi kütləsi ilə doludur. Belə yoluxma tipi antraknoz və ya yara adını almıĢdır. 

Sporodixi. Bu yastıqcığa toplanmıĢ konididaĢıyanlarla konidilərdir. Bu cür 

sporvermə tipi adətən natamam göbələklərin Hyphomycetales sırası göbələk-

lərində müĢahidə olunur. 

Piknid. Bu tip, adətən tünd örtüklü konidilər üçün ĢarĢəkilli və ya armu-

daoxĢar bir qabdır. Yuxarıda deĢikli ağızcığı olan mitsel hörüklərindən ibarətdir. 

Piknidin boĢluğunun daxilində sıx qıvrılmıĢ qısa konidaĢıyanlar yerləĢir. Belə 

konidaĢıyanlar piknidin daxilində konidilər, bəzən isə piknosporlar adlanan qeyri-

cinsi çoxalma orqanları verirlər. Konidilər və ya piknosporlar piknidin boĢluğun-

da yığılır və sonra oradan ağızcıq vasitəsilə bütöv selikli kütlə formasında çıxır-

lar. Belə kütlə havada damcı və ya qıvrılmıĢ saplar Ģəklində donur. Bəzi növlər-

də piknidlər substratın səthində, çox zaman isə substrata tam yüklənmiĢ vəziy-

yətdə olur. Piknidin tünd rəngli örtüyü onu adi gözlə görməyə belə imkan verir, 

buna görə də yoluxmuĢ toxumanın üzərində piknidin görünməyi ilə bir sıra xəs-

təlikləri tanımaq mümkündür. Piknid tipli sporvermə Sphaeropsidales sırası gö-

bələklərinin əsas diaqnostik əlamətidir. Piknidlər bitki qalıqlarında saxlanaraq, 

konidiləri və ya piknosporları ətraf mühit Ģəraitinin əlveriĢsiz amillərindən qoru-
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yur, eyni zamanda göbələklərin bir çoxu piknid formasında saxlanmanı, qıĢla-

manı təmin edir. 

Bir çox fitopatogen göbələklərin vegetasiya müddətində bir neçə qeyri-cinsi 

sporvermə tipli generasiya verməsi müĢahidə olunur. Bu sporlar təbii inokulyu-

mun kütləvi yayılmasını təmin edir, muvafiq olaraq bitkiləri təkrar yoluxdururlar. 

Beləliklə, qeyri-cinsi çoxalma nəticəsində əmələ gələn sporlar əsas etibari ilə 

patogenin miqdarının çoxalmasına səbəb olur. Yalnız nadir hallarda qeyri-cinsi 

çoxalma nəticəsində formalaĢan sporlar ətraf mühitin əlveriĢsiz Ģəraitində törədi-

cinin saxlanmasını təmin edir. 

Göbələklərin cinsi çoxalması. Göbələklərin cinsi çoxalması əhəmiyyətli bir 

proses olub, çoxĢaxəlidir. Cinsi proses zamanı bir-birini sürətlə əvəz edən 3 əsas 

fazanı fərqləndirirlər: 

-plazmoqamiya – ata və ana hüceyrələrin qovuĢması; 

-karioqamiya- nüvələrin qovuĢması; 

-nüvənin reduksion böyüməsi. 

Göbələklərin cinsi orqanlarını qametangiya, cinsi hüceyrələrini isə qametalar 

adlandırırlar. Onlarda cinsi proses erkək və diĢi cinsi (yunanca gametes – erkək, 

gamete -diĢi) qametlərin qovuĢması və nəticədə ziqotanın (yunanca zygote- cüt 

Ģəklində birləĢmə) əmələ gəlməsi ilə yekunlaĢır. Ziqota əmələ gələn zaman hap-

loid qametlərin nüvəsi qovuĢur, xromosom sayı artır, yəni diploid faza baĢ verir. 

Gələcəkdə diploid nüvənin reduksion bölünməsindən haploid vəziyyət qeydə 

alınır. Müasir dövrdə göbələklər üçün aĢağıdakı cinsi proses tipləri məlumdur: 

planoqamiya, ooqamiya, ziqoqamiya, qametangioqamiya, somatoqamiya. 

Planoqamiya xitridiomisetlər üçün xarakterikdir. Bu cinsi prosesin mahiy-

yəti hərəkətli müxtəlif cinsli qametlərin qovuĢması ilə izah olunur.  

Ooqamiya adlı cinsi proses oomisetlər üçün xarakterikdir və anteridi ilə 

ooqoninin qovuĢması ilə nəticələnir. Anteridi (yunanca- çiçəklənən) kiçik uzan-

mıĢ hüceyrə, ooqoni (yunanca oon- yumurta+ gonos- anadanolma) nisbətən iri Ģar 

Ģəkilli diĢi hüceyrədir. Ooqomiya zamanı cinsi orqanlarda qamçılar yoxdur. 

Ooqonidə  bir  (Plasmopara) və ya  bir  neçə  yumurta  hüceyrə  (Saprolegnia) 

ola bilir. Bu cinsi proses nəticəsində çoxqatlı örtüyü olan istirahət sporu -oospor 

əmələ gəlir. Ġstirahət dövründən sonra oospor birbaĢa rüĢeym zoosporangiyə 

(Albugo) və ya sonunda qısa hifli rüĢeym zoosporangiyə (Plasmopara) və ya 

birbaĢa mitselə (Peronospora) cücərir. RüĢeym zoosporangidə «+» və «-» iĢarəli 

zoosprorlar formalaĢır. 

Ziqoqamiya tipli cinsi proses ziqomisetlərə xasdır. Bu cinsi proses zamanı  

iki çox nüvəli müxtəlif cinsli mitselin eyni hüceyrələri cütləĢir. Ġki qametangi bir-

birinə qarĢı gələrək böyüyür, toxunma zamanı onların hər biri bir çox nüvəli hü-

ceyrə ayırır. Bunun nəticəsində onların örtüyü həll olur, içərisindəki maye qovu-

Ģur, nüvə isə çoxsaylı dikarionlar əmələ gətirir.  
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Yeni hüceyrənin ətrafında çoxqatlı örtük formalaĢır. Ziqosporlar  cücərməz-

dən əvvəl nüvələri qovuĢur. Diploid olur, sonra reduksion və bir neçə sadə bölün-

mə gedir, nəticədə rüĢeymli sporangi əmələ gəlir. Sporangi «+» və «-» iĢarəli 

sporangisporlara malikdir. 

Askomisetlər və bazidiomisetlər kimi ali göbələklərdə hüceyrə mayalanma-

dan sonra istirahət sporu vəziyyətinə keçmir, inkiĢaf davam edir, dikariotik və ya 

diploid mitsel inkiĢaf edir. Nəticədə bu mitselin üzərində askomisetlər üçün asko-

sporlarla asklar (kisələr), bazidiomisetlər üçün bazidisporlarla bazidilər forma-

laĢır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Şək. 2.4.  Xitridiomisetlərdə cinsi proses:  

                1-izoqamlı planoqamiya; 2-heteroqamlı  

                 planoqamiya; 3-ooqamlı planoqamiya 

 
 

Qametangioqamiya (yunanca- gametes- erkək+ angelon- damar+ gamos- ev-

lilik) əsasən kisəli göbələklər üçün (Ascomycota) xarakterikdir. Bu proses zamanı  

diĢi cinsi hüceyrə (arxikarp) erkək hüceyrə (anteridi) ilə mayalanır. Arxikarp as-

koqon və trixoqinlərdən ibarətdir. Trixoqin vasitəsilə daxili möhtəviyyat askoqo-

na tökülür. Orada protoplazma qovuĢur (plazmaqamiya), nüvə isə cüt-cüt yerləĢir. 

Plazmaqamiyadan sonra askoqondan askoqon hiflər çıxır və hər birində iki nüvə 

olmaqla hüceyrələrə ayrılır. Hər bir hüceyrədə əvvəlcə nüvənin sadə bölünməsi  

gedir, sonra onlar qovuĢur, diploid nüvə əmələ gətirir.  Diploid nüvədə reduksion 

və iki sadə bölünmə müĢahidə olunur. Qarmaq Ģəkilli ĢiĢin təpə hissəsindən  sək-

kiz ədəd  kisəsporları olan kisələr formalaĢır. Meyvə kisəli göbələklərdə kleysto- 

tesi, peritesi və apotesi kimi meyvə bədənləri formalaĢır. Askomisetlərin yuxarıda 
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göstərilən meyvə bədənləri forma və quruluĢuna görə müxtəlif Ģəkillidirlər.  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şək. 2.5. Oomisetlərdə cinsi proses (ooqamiya):  

                   1-Pythium debaryanum göbələyində ooqoni (a) ilə anteridinin (b) 

                   mayalanması; 2- Albugo candida göbələyinin sporangidaĢıyanları 

                   sporangilərlə (a) epidermis (b) altında; 3- sahib bitkinin toxuma- 

                   larında ooqoni (a), anteridi (b) və oosporlar (c); 4- sahib bitkinin  

                   hüceyrələrində qaustoriyalar  

 
Somatoqamiya (yunanca soma, somatos- bədən+ gamos -evlilik) bazidiomi-

setlər (Basidiomycota) üçün xarakterikdir, vegetativ mitselin iki hüceyrəsinin 

mövtəviyyatının qovuĢması ilə xarakterizə edilir. Bu prosesin son məhsulu 4 

bazidisporu olan bazididir. Bazidisporlar ayaqcıqlarda (steriqmalarda) oturur və 

haploiddirlər, buna görə də onların cücürməsindən sonra formalaĢan mitsel də 

uzun müddətli deyil. Haploid hiflərin arasında olan anastomozların köməyi ilə 

dikariotik mitsel əmələ gəlir, ondan isə sancaqĢəkilli bazidisporlarla bazidi for-
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malaĢır. Həmin hücyerənin təpəsində ĢiĢli 4 çıxıntı əmələ gəlir, nüvə ora keçir və 

bir nüvəli bazidisporlar əmələ gətirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Şək. 2.6. Cinsi çoxalma sporları: 

                        a – sistalar; b – oosporlar; c – ziqosporlar;  

                        ç- kisə kisəsporlarla; d –bazidi bazidisporlarla 

 
 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, bazidial göbələklərin inkiĢaf tsiklin-

də dikariotik və diploid vəziyyət üstünlük təĢkil edir. Haploiddən dikariotik 

vəziyyətə keçid bir mitselin daxilində baĢ verə bilir. Bu hal fitopatologiyada ho-

motallizm (yunanca homos- eyni+ tallus- bədən) adlanır. Morfoloji eyni, lakin, 

cinsi nöqteyi nəzərdən müxtəlif mitsel hüceyrələrinin nüvələrinin birləĢməsi hete-

rotallizm (yunanca hetero- müxtəlif+ tallus -bədən) adlanır. 

Anamorf göbələklərdə cinsi proses heterokarioz və paraseksual proseslə əvəz 

olunur. Heterokarioz müxtəlif nüvəlilikdir. Yəni mitsel hüceyrələrində bir neçə 

genetik eyni olmayan nüvə anastomozun köməyi ilə hüceyrəyə düĢür, lakin onda 

cütləĢmirlər.  
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Paraseksual proses – nüvələrin bir hüceyrədən digərinə keçidindən sonra qo-

vuĢmasıdır. Bu zaman əmələ gələn diploid nüvə çoxala bilir. 

Yuxarıda göstərilən qeyri-cinsi və cinsi çoxalmanın izahatı onu göstərir ki, 

göbələklərin əksəriyyəti inkiĢaf tsiklində bin neçə generasiya verir. Lakin, qeyri-

cinsi çoxalma zamanı generasiyaların sayı çox (məsələn, unlu Ģeh xəstəliklərini  

törədən göbələklər əlveriĢli mühitdə 10-12 generasiya verirlər), cinsi çoxalma za-

manı vegetasiya müddətində bir generasiya verir. Göbələklərdə cinsi çoxalmaya 

keçid çox zaman onlar üçün qida maddələrinin çatıĢmazlığı, qıĢa hazırlıq ərəfə-

sində baĢ verir. Cinsi yolla əmələ gələn sporlar qıĢlayır və erkən yazda və ya ya-

yın əvvəlində ilkin sirayətlənməni törədirlər. 

 

2.4. GÖBƏLƏKLƏRĠN ĠNKĠġAF TSĠKLĠ VƏ ONLARIN 

       ĠNKĠġAFINDA XARĠCĠ MÜHĠT AMĠLLƏRĠNĠN ROLU 

 

Göbələklərin inkiĢaf tsikli müxtəlif mərhələ və spor tiplərinin qanunauyğun 

ardıcıllığı və ilkin mərhələnin əmələ gəlməsi ilə baĢa çatır. 

Məsələn, bitkilərin əksəriyyətində pas xəstəliklərini törədən göbələklər  

inkiĢaf tsikillərini baĢa çatdırmaq üçün üç mərhələ, beĢ spor tipi əmələ gətirirlər. 

QıĢlamıĢ teliosporlar cücərərək, bazidi və bazidisporlar verirlər. Bazidisporlarla 

ilkin yoluxma nəticəsində yaz və ya etsi mərhələsi inkiĢaf edir. Yaz və ya etsi 

mərhələsi spermaqoni, spermasiyalarla, etsi və etsisporlardan ibarətdir. Etsispor-

lar uçuĢaraq, adətən aralıq sahib bitkisini yoluxur, yay və ya uredinomərhələyə 

baĢlanğıc verir. Uredinosporlar vegetasiya dövrü təkrarən əmələ gələrək, sahib 

bitkini yoluxur, xəstəliyin yayılmasını təmin edirlər. Nəhayət, göbələk üçün əl-

veriĢsiz hava Ģəraitində teliospor mərhələsi inkiĢaf edir və telioyastıcıqlar bitki  

qalıqlarında qıĢlayır. Teliomərhələnin əmələ gəlməsi ilə pas göbələkləri inkiĢaf 

tsikillərini baĢa çatdırırlar. Unlu Ģeh xəstəliklərini törədən göbələklərin inkiĢa-

fında bir-birini əvəz edən iki mərhələ formalaĢır. Göbələk adətən kisə mərhələ-

sində qıĢlayır, konidi mərhələsi isə vegetasiya dövrü xəstəliyin yayılmasını təmin 

edir. Göbələklərin inkiĢaf tsiklində müxtəlif spor tipləri əmələ gətirməsi pleo-

morfizm adlanır. Bundan baĢqa göbələklərdə polimorfizm halı da mövcuddur. 

Polimorfizm- ətraf mühit amillərinin təsiri altında göbələyin morfoloji əlamətləri-

nin dəyiĢməsi xüsusiyyətidir. 

Xarici mühit amilləri içərisində temperatur və rütubət göbələklərin inkiĢa-

fında önəmli yer tutur. Göbələklər geniĢ temperatur həddi (2+400C) daxilində 

inkiĢaf etsələr də, onların normal böyümə və inkiĢafı üçün 18-250C temperatur 

optimal hesab edilir. Optimal temperatur Ģəraitində patoloji proses güclənir, inku-

basiya müddəti qısalır, infeksiya ehtiyatı çoxalır. 
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Bir çox göbələklərin inkiĢafında rütubət amili həlledicidir. Oomisetlər və 

xitridiomisetlər sinfindən olan nümayəndələr yalnız damcı su, yüksək rütubət, Ģeh 

Ģəraitində cücərir, bitkiləri sirayətləndirir. Lakin bu bütün göbələklər üçün məq-

bul hesab olunmur. Belə ki, unlu Ģeh xəstəliklərini törədən göbələklər üçün damcı  

su Ģəraiti əhəmiyyətli deyildir. 

Torpaqda yaĢayan göbələklər üçün torpağın turĢuluğu mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Kələmdə kila xəstəliyi əsasən turĢ torpaqlarda inkiĢaf edir. Torpaq tur-

Ģuluğunun zəif olması (PH 4,0-6,0) torpaq saprotroflarının əksəriyyəti üçün əhə-

miyyətlidir. 

Fitopatogen göbələklərin iĢığa münasibəti eyni deyildir. ĠĢıq əksər göbə-

ləklərə spor tiplərinin formalaĢması üçün zəruridir, mitselin inkiĢafı üçün isə iĢıq 

ikinci dərəcəlidir. Yalnız unlu Ģeh xəstəliklərini törədən göbələklər birbaĢa günəĢ 

iĢığında daha yaxĢı inkiĢaf edirlər. 

 

2.5. GÖBƏLƏKLƏRĠN TƏSNĠFATI 

 

Təsnifat orqanizmlərin dəqiq, yaxĢı fərqlənən müxtəlif qruplara- taksonlara 

ayrılmasıdır. Göbələklərin təsnifatında Ģöbə, sinif, sıra, fəsilə, cins və növlərə bö-

lünmə orqanizmlərin morfoloji, bioloji, fizioloji, biokimyəvi, genetiki, sitoloji və 

digər xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Müasir dövrdə təsnifatda DNT strukturlarının 

xüsusiyyətlərinə ciddi fikir verilir, bu isə göbələklərin və göbələyəbənzər orqa-

nizmlərin sistemində əsaslı dəyiĢikliklərə gətirib çıxarmıĢdır. Göbələklər haqqın-

da yeni məlumatlar toplandıqca mütəmadi olaraq onların təsnifat prinsiplərinə 

baxılır və  bu iĢ gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. Əvvəl göbələkləri də bitki he-

sab etdikləri üçün indi təsnifatda bitkilərdə rast gəlinən taksonlarla qarĢılaĢırıq: 

aləm – regnum; 

Ģöbə- divisio; 

sinif – classis; 

sıra – ordo; 

fəsilə – familia; 

cins – genus; 

növ – species. 

Müasir sistematika ayrı-ayrı göbələk qrupları arasında olan təkamül əlaqə-

lərinə əsaslanır. Əsasda isə növ durur. Növü xarakterizə etmək üçün kompleks 

morfoloji, fizioloji və digər əlamətlər götürülür, ilk növbədə qidalandığı substrata 

görə ixtisaslaĢması nəzərə alınır. Çünki bu heterotrof qidalanan orqanizmlər üçün 

əsas keyfiyyətdir. 

Müasir təsnifata görə həqiqi göbələklər Fungi və ya Mycota aləminə aid 

edilir və 4 Ģöbəyə bölünür: Xitridiomikota- Chytridiomycota,  Ziqomikota –Zygo-
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mycota, Askomikota- Ascomycota, Bazidiomikota- Basidiomycota. Bura eyni za-

manda anamorf göbələkləri aid edirlər, onların cinsi mərhələsi teleomorfa- namə-

lumdur. Bu göbələklər bütün həyat tsiklini anamorf adlanan qeyri-cinsi mərhələ-

də keçirlər. Əvvəllər bunları natamam göbələklər və ya Deyteromisetlər- Deu-

teromycetes adlandırırdılar.  

Xromista- Chromista aləminə aĢağıdakı Ģöbələr daxildir: Oomikota –Oomy-

cota, Hifoxitridiomikota -Hyphochytridiomycota, Labirintulomikota- Labyrinthu-

lomycota. 

Miksomikota- Myxomycota, Plazmodioforomikota- Plasmodiophoromy-

cota, Akraziomikota- Acrasiomycota və Diktiosteriliomikota- Dictyosteliomycota 

Ģöbələri ibtidailər Protozoa – Protozoa aləminə daxildirlər. ġöbələri inkiĢaf tsik-

lində hərəkətli qamçıların olması və ya olmaması, vegetativ bədənin tipi, hüceyrə 

divarının tərkibi, qida maddələrinin ehtiyatı, metabolizm, hüceyrənin ultrastruk-

turu, mitozun tipi və baĢqa əlamətlərinə görə fərqləndirirlər.  Eyni zamanda Ģöbə-

lər əsasən onların çoxalma xüsusiyyətlərini əks etdirən siniflərə bölünürlər.  

K.Linneyin dövründən göbələk növləri üçün binar nomenklatura müəyyən 

edilmiĢdir. Məsələn, qabaq fəsiləsi bitkilərində antraknoz xəstəliyini törədən gö-

bələk Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. adlanır. Ġlk dəfə növün 

elmi təsvirini verən müəllif və ya müəlliflər sistemdə göbələyin adından sonra 

yerləĢdirilir. Belə ki, növün adından sonra (Pass.) sözü o deməkdir ki, ilk dəfə 

Passerini (Passerini) onu təsvir etmiĢ, lakin səhv olaraq onu Fusarium lagena-

rium adlandırmıĢdır. Sonralar Ellis və Halsten qeyd etmiĢlər ki, göbələk həqiqə- 

tən Colletotrichum cinsinə aiddir və  patogenin  həqiqi taksonomik adını Colle-

totrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. kimi müəyyən etmiĢlər.  

Latın dilində göbələklərin adlandırılması qaydası botanika nomenklatura-

sının beynəlxalq kodeksinə uyğundur və hər növün bütün dünyada eyni cür 

adlandırılmasını təmin edir. Taksonların adlandırılmasının Ģəkilçiləri aĢağıdakı 

kimidir: aləm –Mycota; Ģöbə- Ascomycota; sinif- Ascomycetes; yarım sinif- Euas-

comycetidae; sıra- Erysiphales; fəsilə- Erysiphaceae; cins- Podosphaera; növ- 

P.leucotricha. 

 

ƏSAS TAKSONOMĠK QRUPLARIN SƏCĠYYƏSĠ 

 

2.6. ĠBTĠDAĠLƏR ALƏMĠ – PROTOZOA 

 

Protozoa aləminə daxil olan növlər aĢağıdakı Ģöbələrdə birləĢdirilir: Myxo-

mycota, Plasmodiophoromycota, Acrasiomycota, Dictyosteliomycota. Fitopatoloji 

baxımdan bizi Plasmodiophoromycota Ģöbəsinə daxil  olan bəzi növlər maraqlan- 
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dırır. Həmin növlər Plasmodiophoromycetes sinfinə mənsubdurlar. 

Bu miksomisetlərin vegetativ fazası ayrı-ayrı hüceyrələrlə (miksameblərlə) 

təmsil olunurlar və üzvi maddələrlə zəngin olan substratda (peyində) yaĢayır, 

bakteriyalarla qidalanır (zoospor qidalanma tipi), hüceyrənin bölünməsi ilə ço-

xalırlar. Özünəməxsus həyat tərzi və laboratoriya Ģəraitində asanlıqla becəril-

məsi onların bioloji inkiĢaflarının öyrənilməsini asanlaĢdırır. 

Plasmodiophoromycetes sinfi (parazit miksomisetlər)  

Bu sinfə ali bitkilərin hüceyrələri daxilində parazitlik edən obliqat növlər 

aiddirlər. Sinifin fitopatogen göbələkləri tərəfindən törədilən xəstəliklər zamanı  

ĢiĢlər, fırlar əmələ gəlir. Plazmodidən inkiĢaf edən sporlar sahib bitkinin hücey-

rələri daxilində inkiĢaf edirlər. Ən çox iki növü zərərlidir: Plasmodiophora bras-

sicae – kələm və digər xaççiçəkli tərəvəz bitkilərində kila və Spongospora sub-

terranea –kartofda səpgili dəmgil xəstəliklərinin törədiciləri. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Şək. 2.7. Kila xəstəliyinin törədicisi Plasmodiophora brassicae  

               göbələyinin kələmin yoluxmuş kök hüceyrələrində  

               plazmodi (a) və istirahət sporları (b):  

               1- sağlam hüceyrələr, 2- yoluxmuĢ hüceyrələr  
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Kələmdə kila və onun törədicisi Plasmodiophora brassicae dünyanın müx-

təlif ölkələrində ən geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərdən biridir. Xəstəliklə Brassicaceae 

fəsiləsinə daxil olan digər bitkilər də yoluxurlar. Kələmin bu xəstəliyini ilk dəfə 

rus alimi M.S.Voronin 1871-ci ildə öyrənmiĢ və təsvir etmiĢdir. Obliqat parazit 

olan bu patogen əsasən turĢ torpaqlarda daha intensiv inkiĢaf edir. 

Kartofda səpgili dəmgil xəstəliyinin törədicisi Spongospora subterranea-

nın çox nüvəli plazmodisi kartof yumrularının örtücü hüceyrələrində lokallaĢır, 

orada kip, bir-birinə sıxılmıĢ göbələk hüceyrələri əmələ gətirir. Göbələyin torpa-

ğa tökülən sporları bir neçə il müddətində həyatilik qabiliyyətini saxlayırlar. 

Xəstəlik  törədiciyə  torflu  torpaqlarda daha çox  rast gəlinir. Hüceyrədaxili 

parazitdir. Xəstəliklə bitkinin yumru, kök, stolonları və gövdənin torpaqaltı hissə-

si yoluxur. Patogen bitki orqanlarının yeraltı hüceyrələrinə daxil olur, tədricən 

plazmodiyə çevrilir və orada bir hüceyrəli sporlar formalaĢır. Belə yumrular səp-

gili yaralarla əhatə olunurlar. 

 

2.7. XROMĠSTA ALƏMĠ – CHROMISTA 

 

Xromista aləminə qonur, qızılı, sarı-yaĢıl yosunlarla yanaĢı müasir təsnifata 

müvafiq olaraq göbələyəbənzər orqanizmlər və ya psevdogöbələklər hesab edilən 

üç Ģöbənin göbələkləri də daxil edilmiĢdir. Bu Ģöbələrə daxil olan növlər, o 

cümlədən «göbələklər» xlorofili itmiĢ orqanizmlərə aid olmaqla Müxtəlifqam-

çılılar – Heteroconta yarımaləminə aiddirlər. Bu aləmin nümayəndələrinin inkiĢaf 

tsiklində hərəkətli mərhələ iki heteromorf (quruluĢuna görə fərqlənir) qamçının 

olması ilə səciyyələnir. Yalnız hifoxitridi- oomikota –Hyphochytridiomycota bir 

lələkvari qamçının olması ilə fərqlənir. Müxtəlif Ģöbələrin tallomu rizomitsel 

(Hyphochytridiomycota), buğumlanmayan mitsel (Oomikota- Oomycota) və (La-

birintulomikota- Labyrinthulomycota) torlu plazmodidir. Hüceyrə divarının tərki-

binə sellüloza və qlükan- Hyphochytridiomycota, sellüloza və xitin – Labyrinthu-

lomycota daxildir. 
Oomycota Ģöbəsində hüceyrə divarında sellüloza yoxdur. Ehtiyat maddə 

polisaxarid mikolaminarindir. Bu aləmin nümayəndələri hüceyrə ultrastrukturu-

nun xüsusiyyətləri, lizin sintezinin tipi, nüvə fazalarının dəyiĢməsi və baĢqa əla-

mətlərlə xarakterizə olunurlar.  
Hyphochytridiomycota Ģöbəsinin nümayəndələri su mühitində yaĢayırlar. 

Onlar əsasən yaĢıl və qonur yosunların hüceyrədaxili parazitləridir. Bəziləri su 

göbələklərində və onurğasız heyvanlarda da parazitlik edirlər. ġöbənin çox az bir 

hissə nümayəndələri rütubətli torpaqda, suda bitki qalıqlarında saprotrof həyat 

tərzi keçirirlər. 
Labyrinthulomycota Ģöbəsinin nümayəndələri  isə su  bitkilərində rast gəli- 
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nən saprotrof və parazitlərdir. Onların qamçıları heteromorf və heterokonddurlar. 

Xromista aləminə daxil olan Ģöbələr içərisində Oomycota fitopatoloji ba-

xımdan böyük maraq kəsb edir. ġöbənin Oomycetes sinfinə mənsub növlərin ək-

səriyyəti kənd təsərrüfatı bitkilərində yalançı unlu Ģeh və ya peronosporoz xəstə-

liklərinin törədiciləridir.  
Oomycota şöbəsi 

Hərəkətli mərhələsi (zoosporlar) - heteromorf və heterokont olmaqla iki 

qamçılıdırlar. Bu Ģöbənin göbələklərinin hüceyrə divarında əsasən polisaxarid 

kompleksi (qlyükan- sellüloza) üstünlük təĢkil edir. Lakin, Leptomytales sırası 

göbələklərində müəyyən miqdar xitin də vardır. Ehtiyat maddə- suda həll olan 

qlyükan mikolaminarindir. Demək olar ki, bütün növlərdə vegetativ bədən yaxĢı  

inkiĢaf etmiĢ buğumlanmayan mikro və makro mitseldir. Vegetativ mərhələ dip-

loiddir.  

Cinsi proses ooqamiyadır. Burada ooqoni və anteridi iĢtirak edirlər. Ooqo-

nidə çoxlu və ya bir yumurta hüceyrəsi, anteridi çox nüvəlidir. Qeyri-cinsi çoxal-

ma iki qamçılı zoosporlarla, müəyyən qisim növlərdə isə konidilərlə həyata ke-

çirilir.  
Oomycetes sinfi  

Oomisetlər sinifi göbələklərinin vegetativ bədəni yaxĢı inkiĢaf etmiĢ ara-

kəsməsiz mitselə malikdir. Hüceyrə örtüyündə sellüloza və qlyükan vardır, xitin 

yoxdur. Cinsi proses ooqamiya tipi üzrə gedir- morfoloji cəhətdən müxtəlif cinsli 

hüceyrələr (ooqoni və anteridi) qovuĢurlar. Cinsi proses nəticəsində oospor lar 

əmələ gəlirlər ki, onlar da qıĢ dövrü göbələyin saxlanmasını təmin edirlər.  

Qeyri-cinsi çoxalma zoosporlar və konidilər vasitəsilə həyata keçirilir: 

zoosporangi konidi tipi üzrə cücərir və mitsel hifi verir.  

Oomisetlər sinfində yeddi sıranı fərqləndirirlər. Bölünmənin əsasında mit-

selin quruluĢu, zoosporangi və oosporların xüsusiyyətləri nəzərə alınmıĢdır. Bitki 

xəstəliklərinin törədiciləri iki sıra ilə təqdim olunurlar: Peronosporales və Sapro-

legniales. 
Saprolegniales sırası 

Sıranın Saprolegniaceae fəsiləsi mövcuddur. Fəsilənin nümayəndələri sap-

rofit kimi suda, rütubətli torpaqda, nadir hallarda bitki və heyvanların parazitləri 

kimi rast gəlinir. Onlarda mitsel arakəsməsiz olub, zəif budaqlanandır, qısa ri-

zoidləri ilə substrata möhkəmlənir. Mitsel hiflərinin uclarında zoosporangi for-

malaĢır. 

Cinsiyyət orqanları – ooqoni və anteridi hiflərin yan budaqlarında əmələ 

gəlir. 

Aphanomyces cochlioides –fakultətiv parazitdir, torpaqda yaĢayır, əsasən 

Ģəkər çuğundurunun zəifləmiĢ cücərtilərini yoluxur. Soyuq hava, ağır tərkibli 

torpaqlar xəstəliyin yayılmasına stimuləedici təsir göstərir. 
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Şək. 2.8. Oomisetlərin təsnifatı 

 

Aləm 

XROMĠSTA 

CHROMISTA 

ġöbə  

ООМИКОТА- 

OOMYCOTA 

Sinif 

OOMĠSETLƏR- 

OOMYCETES 

 

Sıra 
 

SAPROLEGNIALES 

 

Sıra 
 

PERONOSPORALES 

Əhəmiyyətli 

cinslər: 
 

Saprolegnia 

Aphanomyces 

Əhəmiyyətli 

cinslər: 

 

Pythium 

Phytophthora 

Əhəmiyyətli 

cinslər: 

 

Albugo 

Əhəmiyyətli 

cinslər: 

 

Plasmopara 

Peronospora 

Peronoplas-

mopara 

Bremia 

 
Fəsilə 

Saprolegnia- 

ceae 

 
Fəsilə 

Pythiaceae 

 
Fəsilə 

Peronospora- 
ceae 

 
Fəsilə 

Albuginaceae 
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Peronosporales sırası 

Sıraya üç fəsilə daxildir: Pythiaceae, Peronosporaceae, Albuginaceae. Pe-

ronosporales sırasının nümayəndələri yaxĢı inkiĢaf etmiĢ, arakəsməsiz mitselə 

malikdirlər. 

Pythiaceae fəsiləsinə daxil olan nümayəndələr yüksək rütubət Ģəraitində 

inkiĢaf edirlər. Parazitlik xüsusiyyətlərinə görə əsasən fakultətiv parazitlər olub, 

zəifləmiĢ bitkiləri yoluxurlar. 
Pythium  cinsinə Pythium debaryanum növü daxildir. Bu fitopatogen bir 

çox ali bitkilərin Ģitillərində (çuğundur, kələm, turp, tütün, qarğıdalı) nazilməyə 

səbəb olur, kök boğazı qaralır, bitki məhv olur. Göbələyin mitseli bitki hücey-

rəsinə daxil olur və tezliklə onun məhvinə səbəb olur.   
Phytophtora cinsi 70 növü birləĢdirir. Phytophtora infestans kartof, pomi-

dor və digər quĢüzümü fəsiləsi bitkilərini yoluxaraq, təhlükə törədirlər. Xəstəlik 

fitoftoroz adlanır. Fitoftoroz xəstəliyi hər il 50% və daha çox məhsulu məhv et-

mək xüsusiyyətinə malikdir. 
Phyth.eruthroseptica kartof yumrularında cəhrayi çürümə xəstəliyinin törə-

dicisidir. Ən zərərli nümayəndələri arasında Phyth.cactorum çiyələkdə soluxma 

xəstəliyini törədir. 
Peronosporaceae fəsiləsinə daxil olan növlər obliqat nümayəndələrdir. Bu 

fitopatogen göbələklər bitkilərdə yalançı unlu Ģeh və ya peronosporoz xəstəlik-

lərini törədirlər. Fəsilənin nümayəndələri aĢağıdakı xüsusiyyətlərinə görə fərq-

lənirlər: mitsel bir qayda olaraq toxuma daxilində endogen olaraq hüceyrəarala-

rında yayılır. Hüceyrəyə Ģar və ya budaq formalı qaustoriyalar daxil olur. Qeyri-

cinsi çoxalma zoosporangilərin formalaĢması ilə baĢa çatır. Zoosporangilərdə az 

saylı ikiqamçılı zoosporlar əmələ gəlir. Lakin bəzi numayəndələrdə (peronospora, 

bremiya) zoosporangi cücərərək cücərti borucuğu verir, yəni konidi kimi fəaliy-

yət göstərir. 

ZoosporangidaĢıyanlar və ya konididaĢıyanlar, xarici görkəminə görə vege-

tativ hiflərdən kəskin fərqlənir, xarakterik dixotamik və ya monopodial bu-

daqlanma əmələ gətirirlər. Cinsi proses nəticəsində ooqoni və anteridi qovuĢur, 

oosporlar əmələ gəlir. Onlar yoluxmuĢ toxumanın daxilində yayılaraq torpaqda 

və ya torpağın səthində həyat fəaliyyətlərini iki-üç il müddətində saxlayırlar. 

Çoxillikləri və vegetativ yolla çoxalan bitkiləri yoluxaraq, mitsel diffuz olaraq 

yayılır, zoğ, soğanaq və köküyumrulara daxil olur. Belə olan halda göbələk bit-

kinin qıĢlayan orqanlarında saxlanılır. 

Fəsilənin iki əsas cinsi Peronospora və Plasmopara maraq kəsb edir. 

Peronospora cinsinə daxil olan göbələklər üçün konididaĢıyanların dixo-

tamik budaqlanması xarakterikdir. Bu cinsin müxtəlif növləri kələm, soğan, çu-

ğundur, tütün və s. yalançı unlu Ģeh xəstəliyini törədirlər. 
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 Şək. 2.9. Peronospora göbələklərinin sporlarının cücərmə xarakteri və 

                sporangidaşıyanların quruluşu: a –pitium (Pythium); 

                b –fitoftora (Phytophthora); c – plazmopara (Plasmopara);  

                ç – peronospora (Peronospora);    d – peronoplazmopara  

               (Peronoplasmopara); e – bremiya (Bremia) 

 
 

Plasmopara cinsi göbələklərinin konididaĢıyanları monopodial budaqlanır. 

Cinsin göbələkləri üzüm, günəbaxan, mayaotu bitkilərində yalançı unlu Ģeh və ya 

peronosporoz xəstəliklərini əmələ gətirirlər. 
Plasmopara viticola – üzümün ən təhlükəli xəstəliyi olub, mildyunun və ya 

yalançı unlu Ģehin törədicisidir. Xəstəliklə yarpaq, zoğ, bığcıq, gilə və s. sirayət-

lənir. Yoluxma yarpaq ağazcıqları vasitəsilə olur. Toxumanın daxilində ĢarĢəkilli 
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qaustoriyalarla hüceyrəarası mitsel inkiĢaf edir. YoluxmuĢ yarpaqların üst tərə-

fində yağlıtəhər sarı ləkələr, alt tərəfdə isə ağ örtük formalaĢır. Ağ örtük çoxsaylı  

zoosporangidaĢıyanlarla zoosporlardan ibarətdir. Yarpağın 1 sm2-də 3 milyona 

qədər zoosporangi ola bilir. SirayətlənmiĢ gilələr büzülür və tökülürlər. Vegeta-

siyanın sonuna yaxın məhv olmuĢ yarpaq toxumalarında qıĢlayan oosporlar əmə-

lə gəlir. Yazda onlar zoosporangidaĢıyanlarla zoosporangilərə, çox az halda isə 

böyümə hiflərinə cücərirlər. 
Albuginaceae fəsiləsinə daxil olan göbələklər ali bitkilərin obliqat parazit-

ləridir. Onlar yaxĢı inkiĢaf etmiĢ mitselə malikdir, hüceyrəarası yayılır, qidalanma 

qaustoriyaların köməyi ilə gedir. Fəsiləyə Albugo cinsi daxildir. Ən geniĢ yayıl-

mıĢ növ isə xaççiçəklilər fəsiləsi bitkilərində parazitlik edən Albugo candida 

göbələyidir. 

 

2.8. HƏQĠQĠ GÖBƏLƏKLƏR ALƏMĠ – MYCOTA  

       VƏ YA FUNGĠ 

  

Həqiqi göbələklər aləmi - Mycota (Fungi) vegetativ bədənin quruluĢu, ço-

xalma qaydası, təbiətdə yayılması və həyat tərzinə görə fərqlənən növləri birləĢ-

dirir. Bu göbələklərin əsas vegetativ bədəni mitseldir. Mitsel nazik budaqlanan 

hiflər sistemindən ibarət olmaqla substratın səthində və ya onun daxilində yerlə-

Ģir. Adətən mitsel böyük ümumi səthə malikdir, bunun da nəticəsində qida mad-

dələrinin osmos nəticəsində sorulması təmin edilir. Göbələklərin Ģöbələrə ayrıl-

ması kompleks əlamətlərə əsaslanır. Onlardan ən baĢlıcaları cinsi çoxalmanın 

inkiĢaf xarakteri, cinsi və qeyri-cinsi çoxalmanın tipləri, qamçıların sayı və quru-

luĢu, hüceyrə divarının polisaxaridlərinin tərkibi, hüceyrəarakəsmələrinin xarak-

teri, qaustoriyaların quruluĢu və baĢqalarıdır.  

Ġki Ģöbə - Chytridiomycota və Zygomycota göbələklərinin vegetativ bədəni  

buğumsuz mitseldən ibarətdir. BaĢqa Ģöbələrin göbələkləri Askomikota- Asco-

mycota, Bazidiomikota- Basidiomycota və Anamorf göbələklər qrupunun vege-

tativ bədəni hüceyrəvi və ya buğumlu mitseldən ibarətdir. 

Bütün bu əlamətlərə görə həqiqi göbələklər aləminə dörd sinif daxildir: 

Xitridiomisetlər, Ziqomisetlər, Askomusetlər və Bazidiomisetlər. Bura eyni za-

manda Anamorf göbələklər qrupunu da daxil edirlər. 
Chytridiomycota şöbəsi 

Xitridiomikota Ģöbəsinin bir sinifi vardır- Chytridiomycetes.  

Bu sinfə daxil olan göbələklərin həyat fəaliyyəti su ilə əlaqədardır. Onların 

çoxu yosunlarda, suda yaĢayan ali göbələklərdə parazitlik edirlər. Vegetativ bə-

dən zəif inkiĢaf etmiĢ, mitsel arakəsməsizdir. Hüceyrə divarının polisaxarid 

tərkibinə xitin + -qlyükan kompleksi daxildir. Cinsi proses holo, izo, hetero və 
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ooqamiya tiplidir. Qeyri-cinsi çoxalma bir qamçılı zoosporların köməyi ilə həyata 

keçirilir. Sinifin tərkibinə 6 sıra daxildir. Onların əsasları aĢağıdakılardır: Chytri-

diales, Blastocladiales, Monoblepharidales. Bitkilərə zərər vurmaq nöqteyi-nəzə-

rindən xitridiales sırası (Chytridiales) maraq kəsb edir. Kartofda xərçəng xəstəli-

yinin törədicisi Synchytrium endobioticum sıranın tipik nümayəndəsidir. Bu hü-

ceyrədaxili obliqat parazitdir, o cavan bitkiləri, bitkinin yeraltı hissələrini yolu-

xur. Yüksək rütubətli torpaqlarda xəstəlik sürətlə inkiĢaf edir. Sıranın daha bir 

nümayəndəsi Olpidium brassicae göbələyinin inkiĢaf tsikli aĢağıdakı fazalardan 

ibarətdir: 

-zoospor- bitkinin epidermal hüceyrəsinə daxil olur və plazmodiyə çevrilir; 

-plazmodi ölçücə böyüyür, çox nüvəli olur və qalın örtük qəbul edərək bir 

zoosporangiyə çevrilir. Zoosporlar zoosporangidən çıxaraq yeni bitkiləri yolu-

xur. Mayalanma zamanı zoosporlar istirahət sistaları əmələ gətirir və gələn ilin 

yazında həmin istirahət sistası cücərərək bir zoosporangi verir. 
Zygomycota şöbəsi 

ġöbənin əksər nümayəndələri yerüstü həyat tərzi keçirirlər. Burada ali bit-

kilərin, həĢəratların, bir sıra heyvanların, insanların parazitləri və saprotrofları 

mövcuddur. Ziqomisetlərin vegetativ bədəni bir hüceyrəli mitseldən ibarətdir, o 

çox nüvəlidir. Cinsi proses- ziqoqamiya adlanır. Ġki morfoloji eyni hüceyrənin 

qovuĢması nəticəsində əmələ gəlir. Qeyri-cinsi çoxalma hərəkətsiz qamçısız spor-

lar vasitəsilə həyata keçirilir.  

Ziqomikota Ģöbəsinə 500-dən artıq növ daxildir. Onlar hamısı iki sinifdə 

birləĢirlər: Ziqomisetlər- Zygomycetes və Trixomisetlər – Trichomycetes. 
Zygomycetes sinfi 
Sinifin nümayəndələri təĢkilatlanma səviyyəsi, tallomun differensasiyası, 

inkiĢaf xüsusiyyətləri, anomorf morfologiya, ekoloji trafik əlamətlərə və s. görə 

fərqlənirlər. Əsas sıralar aĢağıdakılardır: Mucorales, Endogonales, Entomopht-

horales, Zoopagales. Onların içərisində Mucorales, Endogonales və Entomo-

phthorales sıralarının nümayəndələri fitopatoloji maraq kəsb edir. 
Mucorales sırası 

Bütün mukor göbələkləri yaxĢı inkiĢaf etmiĢ torlu mitselə malikdirlər. 

Mitsel substrat üzərinə yayılır. O kifayət qədər qalın hiflərdən ibarətdir. Belə hif-

lərin üzərində göbələyin qeyri-cinsi çoxalma orqanları- sporangidaĢıyanlarla spo-

rangilər əmələ gəlirlər. Sporangi tünd rənglidir, baĢcığı adi gözlə belə yaxĢı görü-

nür. Sporangi yetiĢən zaman üzərində küllü miqdarda spor əmələ gəlir və onlar 

yeni mitselə baĢlanğıc verirlər. Bu sıranın bəzi növlərində rizoidlər və hava sto-

lonları mövcuddur. Mukor göbələkləri saprotrof olaraq torpaqda, bitki qalıqların-

da, ot yeyən heyvanların peyinində yaĢayır, bəziləri bitkilərdə parazitlik edirlər. 

Onlar adətən bitki mənĢəli qida maddələrində boz və ya ağ rəngli kif örtükləri 

əmələ gətirirlər. Bundan əlavə saxlama zamanı toxumlarda da inkiĢaf edirlər. Fi-
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topatoloji baxımdan Mucoraceae fəsiləsi nümaynədələri maraqlıdır. Bu orqa-

nizmlər tipik kif göbələkləridir. Əksər hallarda onlar saprotrof həyat tərzi keçi-

rirlər. Təbiətdə Mucor və Rhizopus cinsləri geniĢ yayılmıĢdır. Mucor racemosus 

tərəvəz və ərzaq məhsullarında kif, Rhizopus nigricans çörək kifi xəstəliklərini  

törədirlər. 

Endogonales sırası 

Bu sıraya daxil olan göbələklər sporokarpı adlanan meyvə bədəni əmələ 

gətirir. Onlar kip yumrular Ģəklində olub, ölçüləri bir neçə millimetrdən 2-3 sm 

diametrə qədərdir. Adətən sporokarplar torpaqda inkiĢaf edir. Sıranın göbələkləri 

torpaqda yaĢayır və ya bitki qalıqlarında saprotrof həyat tərzi keçirirlər. Onların 

arasında mikoriz göbələkləri də var. Belə növlər əsasən Glomus cinsinə aiddirlər. 

Axırıncı onillikdə bu cinsin göbələklərinə diqqət artmıĢdır. Ona görə ki, onlar ot 

bitkiləri ilə mikoriza əmələ gətirir və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlı-

ğının artmasını təmin edirlər.  
Entomophtorales sırası 

Buraya daxil olan göbələklər həĢəratların parazitləridir. Bu göbələklərin 

mitseli əvvəlcə buğumsuz, yetkin vəziyyətdə arakəsməli və ayrı-ayrı hüceyrələrə 

parçalanır. Qeyri-cinsi çoxalma konidilərin köməyi ilə həyata keçirilir, cinsi pro-

ses ziqoqamiyadır. Sıraya yalnız Entomophtoraceae fəsiləsi aiddir. Fəsilənin 

yalnız bir cinsi Entomophtora- fitopatologiya üçün praktik əhəmiyyət kəsb edir. 

E.muscae otaq milçəklərində xəstəlik əmələ gətirir. 

Ascomycota və ya kisəli göbələklər şöbəsi  

Bu göbələklərin ən böyük Ģöbələrindən biri olub, 30000-ə qədər növü bir-

ləĢdirir. Kisəli göbələklər üçün çoxhüceyrəli mitsel xarakterikdir, buna görə də 

onları ali göbələklərə aid edirlər. Onların hüceyrə divarının tərkibinə  xitridiomi-

setlərdə olduğu kimi polisaxaridlərdən xitin və  - qlyükan daxildir. Lakin hemi-

askomisetlər- Hemiascomycetes sinifindən olan bəzi növlərdə hüceyrə divarının 

tərkibi –mannan və  - qlyükandan ibarətdir.  

Bu Ģöbənin göbələklərinin əsas əlaməti cinsi proses nəticəsində asklarla 

askosporların formalaĢmasıdır. Əksər kisəli göbələklərin inkiĢaf tsiklində qeyri-

cinsi çoxalma mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O haploid mitsel üzərində ekzogen 

olaraq əmələ gələn konidilərin köməyi ilə həyata keçirilir. KonididaĢıyanlar mit-

sel üzərində, tək-tək, yığım halında (koremiyalarda) və ya yastıcıqlarda (sporodo-

xiyalarda) və s. formada yerləĢirlər.  

Konidi spor mərhələsi kisəli göbələklərin kütləvi yayılmasına kömək edir. 

Adətən konidilər canlı bitkilər üzərində, askosporlar isə məhv olmuĢ bitki qalıq-

larında əmələ gəlirlər. Bir qrup askomisetlərdə konidi spor mərhələsi ümumiy-

yətlə müĢahidə olunmamıĢdır, digərlərinin inkiĢaf tsiklində o, üstünlük təĢkil edir.  

Bu Ģöbənin bəzi  qruplarında cinsi  proses nadir  hallarda  müĢahidə  olunur,  
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həmin növlər təbiətdə konidi mərhələsində rast gəlinir. Bununla əlaqədar olaraq 

əksər askomisetlərin konidi mərhələsi –sərbəst növ adına malikdirlər. Botanika 

nomenklaturasının beynəlxalq kodeksi bununla əlaqədar olaraq göbələyin kisə 

mərhələsi üzrə adlandırılmasına icazə verir.  

Beləliklə, askomikota Ģöbəsi aĢağıdakı siniflərə bölünür:  
Arxeaskomisetlər-Archaeascomycetes (syn. Taphrinomycetes). 

Hemiaskomisetlər, Çılpaqkisəlilər –Hemiascomycetes meyvə bədəni yox-

dur, kisələr  prototunikatdır, mitsel üzərində və ya tək-tək hüceyrələrin qovuĢması  

zamanı əmələ gəlir. 
Həqiqi kisəlilər- Euascomycetes kisələr eutunikat – unitunikat, bəzi hallar-

da prototunikantdır, meyvə bədəninin daxilində və ya səthində əmələ gəlir. 
Lokuloaskomisetlər - Loculoascomycetes (syn. Dothideomycetes) kisələr 

eutunikat- bitunikatdır, xüsusi yarıqlarda lokulalarda əmələ gəlir. Lokulalar asko-

stroma və ya psevdotesidə baĢ verir.  
Aschaeascomycetes sinifi (syn. Taphrinomycetes)  

Bu sinifin nümaynədələrinin kisələri eutunikatdır, meyvə bədənləri yoxdur, 

morfologiyasına görə qrup müxtəlif cinslidir: bəzi növlər bir hüceyrəlidir, baĢ-

qaları tək-tək, habelə çox hüceyrəli hiflər əmələ gətirir. Müxtəlif mənbələrə görə 

sinifin 2-5 sırası mövcuddur. Fitopatoloji baxımdan 3 sıra maraq kəsb edir: saxa-

romisetlər, tafrinalılar, protomisetlər. Saxaromisetlər sırası əsasən maya göbələk-

lərindən ibarət olmaqla saprotrofdurlar. Tafrinalılar sırasında birləĢən göbələklər  

mədəni və yabanı bitkilərdə, protomisetlər sırasında mövcud olan göbələklər isə 

yabanı halda bitən bitkilərdə parazitlik edirlər. 
Saccharomycetales sırası 

Bu sırada birləĢən formalar vegetativ bədənin quruluĢuna görə fərqlənirlər. 

Onlarda mitsel ya sapvari-arakəsməli, tumurcuqlanmayan və ya əvvəlcə sapvari 

sonra parçalanan və tumurcuqlanandır. Bu sıranın bir çox nümayəndələrində hə-

qiqi mitsel yoxdur, yalnız tumurcuqlanan var. Ziqota iki mitsel kəsiyinin maya-

lanması zamanı inkiĢaf edir. Asklar tək-tək hüceyrələr kimi əmələ gəlir.  

Saxaromisetlərin əksəriyyəti saprotrofdurlar. Onlar bitkinin vegetativ hissə-

lərini və meyvələrin səthində, çiçəklərin nektarında, torpaqda yaĢayırlar. Ayrı-

ayrı növlər bitkilərdə parazitlik edirlər. Belə ki, Spermophthora gossypii göbələ-

yinə pambığın açılmamıĢ qozalarında olan liflərdə rast gəlinir.  
Taphrinales sırası 

Bu sıraya bir fəsilə –Taphrinaceae, bir cins - Taphrina daxildir. Cins yüzə 

qədər növü birləĢdirir. Sıraya daxil olan göbələklər dar ixtisaslaĢmıĢ parazitlərdir, 

əsasən çəyirdəkli meyvə bitkilərində müxtəlif xəstəliklər törədirlər. ġaftalıda yar-

paq qıvrılması, gavalıda «cib-cibə», albalıda «Ģeytan süpürgəsi» bu qrupa daxil 

olan xəstəliklərdəndir. Göbələk patogenləri buğumlu, sapvari, endofit mitselə ma-

likdir. Mitsel ikinüvəli hüceyrədən  ibarətdir. Birillik və çoxillik olur. Kisələr bir- 
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baĢa toxuma daxilində mitselin üzərində yerləĢir. 
Protomycetales sırası 

Sıranın göbələklərinin əksəriyyəti yabanı halda bitən bitkilərin xəstəlik 

törədiciləridir. Endogen formalaĢan mitsel sahib bitkinin toxumalarının hücey-

rəarasında yerləĢir. Mitseldə iri ĢarĢəkilli və ya uzunsov hamar örtüklü xlamido-

sporlar əmələ gəlir. Xlamidosporlar qıĢlayırlar. Yazda onlardan ask askosporlar-

la inkiĢaf edir. Askosporlar askdan çıxdıqdan sonra mayalanır, sonra diploid mit-

selə cücərir, bitki toxumasına daxil olur. Bu sıraya daxil olan göbələklərin para-

zitləri sahib bitkinin borularında, yarpaq saplaqlarında, gövdədə ĢiĢlər, fırlar əmə-

lə gəlməsini stimulə edirlər. Sıranın tərkibinə aĢağıdakı cinslər daxildir: Proto-

myces, Protomycopsis, Volkartia. 
Euascomycetes sinfi 

Askomikota Ģöbəsinə daxil olan göbələklərin 90%-ə yaxını bu sinifdə top-

laĢmıĢdır. Müasir dövrdə kifayət qədər aparılan molekulyar –genetik tədqiqatlar 

sinifə mənsub göbələklərin üstünlüklərini üzə çıxarır. Bu göbələklər üçün inkiĢaf 

tsikli asklı meyvə bədəni və konidial sporvermənin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə 

olunur. Sinfin fitopatogen növlərində qeyri-cinsi konidial çoxalma cinsi çoxalma 

üzərində üstünlük təĢkil edir. Euaskomisetlər sinifi göbələklərində üç tip həqiqi 

meyvə bədəni fərqləndirirlər: kleystotesi, peritesi və apotesi. 

Kleystotesilərdə səliqəsiz və ya yığım formasında düzülmüĢ asklar var. 

YetiĢmiĢ askosporlar kleystotesidən passiv olaraq azad olunur. Azadolma zamanı  

tədricən meyvə bədəni və askın örtüyü cırılır və askosporlar havaya uçuĢurlar. 

Kleystotesi hər zaman mitselin üzərində yerləĢir. 

Peritesiyə asklar yığım formasında yerləĢir. Askosporlar peritesidən deĢik 

vasitəsilə aktiv olaraq azad olur, yalnız bəzi növlərdə onların passiv selikli çıx-

ması müĢahidə olunur. 

Apotesi- açıq meyvə bədənidir. Adətən boĢqababənzər, bəzən diskĢəkillidir. 

Adətən rənglidir, onun üst səthində himeni qatı yerləĢir, bu nazik qatlı hiflərin 

hörülməsidir. 

Euaskomisetlər sinifini daxilindəki meyvə bədəninin tipinə görə 3 qrup sı-

raya ayırırlar: Plektomisetlər (kleystomisetlər)- kleystotesili, Pirenomisetlər- peri-

tesili və Diskomisetlər – apotesili. 
Plektomisetlər qrup sırası 

Plektomisetlər qrup sırasına meyvə bədəni kleystotesi, bəzən peristesili olan 

göbələklər aiddirlər. Onların meyvə bədənində prototunikat asklar səliqəsiz yer-

ləĢir, askosporlar həmiĢə passiv azad olur, onların içərisində praktik əhəmiyyəti  

olan növlər çoxdur. Həmin növlər Eurotiales sırasına aiddirlər. Eurotiales sıra-

sına daxil olan göbələklərin meyvə bədəni mitsel üzərində inkiĢaf edən kiçik 

kleystotesitlərdən ibarətdir. Sıranın nümayəndələrinin əksəriyyəti bitki mənĢəli 

substratlarda saprotrof həyat tərzi keçirirlər. Penicillium cinsinə daxil olan bir sıra 
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nümayəndələr saxlama zamanı alma və sitruslarda meyvələri yoluxurlar. Tibbdə 

geniĢ tətbiq olunan pensillin əsas antibiotiklərdən biridir. 
Pirenomisetlər qrup sırası 

Pirenomisetlər qrup sırasına meyvə bədəni peritesi, az hallarda kleystotesi 

olan növlər daxildirlər. Pirenomisetlərin konidi mərhələsi parazitdir. Onlar ve-

getasiya dövrü bitkilərdə inkiĢaf edir və kütləvi çoxalmaya, eləcə də göbələyin 

yayılmasına xidmət edir. Kisə mərhələsi ən çoxu tökülən yarpaqlarda inkiĢaf edir 

və qıĢlamanı təmin edir. Pirenomisetlərin törətdiyi xəstəlik tipləri çox müxtəlif-

dir: unlu Ģeh, gövdə və budaqlarda nekroz –xərçəng xəstəlikləri, ləkəliklər və s. 

aĢağıdakı sıralar pirenomisetlər içərisində praktik əhəmiyyətlidir: Microascales, 

Erysiphales, Hypocreales,  Sphaeriales, Diaportales, Clavicipitales. 
Microascales sırası 

Bu sıraya mənsub göbələklərin meyvə bədəni tünd rəngli peritesilərdir. 

Peritesilər əsasən substratın səthində əmələ gəlir. Askosporlar passiv azad olur, 

peritesidən selik damcıları ilə çıxırlar. Ceratocystis cinsi sıranın nümayəndələri 

arasında kənd və meĢə təsərrüfatına ən çox zərər vuranlardandır. C. ulmi göbələyi  

ġimali Amerika və Avropanın meĢə, park və mühafizə zolaqlarında becərilən 

bitkilərində holland xəstəliyinin törədicisidir. YoluxmuĢ bitkilərin yarpaqları 

tezliklə saralır və soluxur. Budaqların ucu quruyur. Güclü yoluxma zamanı bütün 

ağac bir neçə gün müddətində quruya bilir.  
Erysiphales sırası 

Bu sıraya daxil olan göbələklər üçün qapalı meyvə bədəni-kleystotesi xa-

rakterikdir, kisə kleystotesidə dəstə halında yerləĢir, meyvə bədənindən yetiĢmiĢ 

askosporların atılması fəal gedir. Sıranın nümayəndələri ali bitkilər üçün obliqat 

parazitlər olub, «unlu Ģeh» xəstəliyini törədirlər. Mitsel yaxĢı inkiĢaf etmiĢdir, 

ekzogen mənĢəlidir, özünəməxsus «əmziklər» -apressoriyalar vasitəsilə substrata 

möhkəmlənir. Apressoriyaların əsasından nazik hiflər çıxır, epidermis toxuma-

sına daxil olur, ĢarĢəkilli qaustoriyalara çevrilir. Qaustoriyaların köməyi ilə gö-

bələk qidalanmasını təmin edir. 

Unlu Ģeh xəstəliklərinin xarakterik əlaməti yoluxduğu zoğ, yarpaq, meyvə 

və s. üzərində ağ örtüyün formalaĢmasıdır. Ağ örtük mitsel, konidi və konidida-

Ģıyanlardan ibarətdir. Əksər hallarda konididaĢıyanlar qısa, düz, konidilər birhü-

ceyrəli, oval və ya çəlləkĢəkilli olur. Konidilər hava cərəyanı ilə yayılaraq, yeni 

yoluxmaları həyata keçirir. Vegetasiyanın sonunda yoluxmuĢ orqanlar üzərində 

qara nöqtə Ģəklində kleystotesilər əmələ gəlir. Nəticədə yoluxmuĢ orqanlar üzə-

rində olan ağ unlu örtük qonurlaĢır. Kleystotesi- göbələyin qıĢlama mərhələsidir. 

Yazda və ya yayın əvvəllərində yetiĢmiĢ kleystotesilər partlayır, askosporlar fəal 

surətdə asklardan azad olur, bitkilərdə ilkin sirayətlənməni törədirlər. Kleystote-

sinin səthində xüsusi ĢiĢlər - müxtəlif quruluĢlu çıxıntılar vardır. Sıraya yalnız bir 

fəsilə – Erysiphaceae daxildir. Lakin fəsilənin tərkibində kleystotesilərin çıxıntı-
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larının quruluĢu, meyvə bədəni daxilində olan askların sayına görə müxtəlif olan 

cinslər mövcuddur. 
Sfaeroteka –(Sphaerotheca) cinsinə daxil olan növlərin kleystotesi çıxıntı-

ları vegetativ hifləri xatırladır. Sphaerotheca pannosa f. persicae Ģaftalı bitkisinin 

zoğ, yarpaq və meyvələrini yoluxaraq unlu Ģeh xəstəliyini törədir. Xüsusilə yo-

luxmuĢ meyvələrdə yetiĢmə gecikir, meyvələr əmtəəlik qabiliyyətini itirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şək. 2.10. Unlu şeh göbələklərinin kleystotesiləri: 

                 a –sfaeroteka (Sphaerotheca); b –erizife (Erysiphe); 

                 c – mikrosfaera (Mycrosphaera); ç – podosfaera (Podosphaera); 

                 d – unsinula (Uncinula); e – fillaktiniya (Phyllactinia) 
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Podosfaera- (Podosphaera) cinsinə daxil olan növlərin kleystotesilərində 

çıxıntılar sapĢəkillidir. Ən əhəmiyyətli növ- almada unlu Ģeh xəstəliyinin törədi-

cisi Podosphaera leucotricha Salm. cavan yarpaq və saplaqları yoluxur. Örtük 

çox vaxt yarpağın alt hissəsində bükülür, deformasiya uğrayır. SirayətlənmiĢ zoğ-

larda əmələ gələn kleystotesilərə görə unlu ağ örtük çirkli-boz rəng alır. 

Sfaeroteka və Podosfaera cinslərinin kleystotesilərində bir ask mövcuddur. 

Erizife - (Erysiphe) cinsinə daxil olan göbələklərin çıxıntıları sadədir, ask-

lar kleystotesidə bir neçədir. Bu cinsin əksər növlərinin ixtisaslaĢmıĢ formaları 

mövcuddur ki, onlar da yalnız müəyyən bitkiləri yoluxur. Morfoloji ixtisaslaĢmıĢ 

formalar çətin seçilir. 

Leveyulla – (Leveillula) cinsinin növləri inkiĢafın əvvəlində endogen, sonra 

ekzogen mitsel formalaĢdırır. Kleystotesi təpə hissədən basıqdır. Bu cinsin göbə-

ləklərinin xüsusiyyətləri, mitselin yayılmasının xarakterində özünü göstərir. Mit-

sel bitkinin toxuması daxilində inkiĢaf edir və az-az ağızcıq vasitəsilə onun səthi-

nə çıxır. Bu cinsin növləri adətən quru, isti iqlim rayonlarında kətan, yonca bitki-

lərində unlu Ģeh xəstəliyini törədirlər. 

Mikrosfaera- (Microsphaera)  cinsinin  göbələklərinin  çıxıntıları meyvə 

bədənin təpə hissəsində yerləĢmiĢdir. Burada ən təhlükəli növ palıdda unlu Ģeh 

xəstəliyinin törədicisi M.alphitoides göbələyidir. 
Unsinula- (Uncinula) cinsinə daxil olan nümayəndələr də unlu Ģeh xəs-

təliyinin törədiciləridir. Ən təhlükəli növ üzüm bitkisində unlu Ģeh və ya oidium 

xəstəliyinin törədicisi U.necator bitkinin yarpaq, zoğ, gilələrini yoluxaraq məh-

suldarlığa kəskin zərbə vurur. 

Fillaktiniya- (Phyllactinia) cinsi göbələklərində iki tip çıxıntılar əmələ 

gəlir: kleystotesinin təpəsində- nazik, zərif budaqlanan hif, selik ayırır və onun 

mərkəzində Ģar formasında. P.suffulta çəkil, fındıq, tozağacı və baĢqa ağac cins-

lərində parazitlik edir. 

Hypocreales sırası 

Bu sıranın göbələkləri üçün ətli və ya yumĢaq, Ģəffaf və ya açıq rəngli peri-

tesilər xarakterikdir. Peritesi mitselin səthində və ya substratın daxilində əmələ 

gəlir. Hypocreales sırası nümaynədələri bitkilərdə, göbələklərdə, həĢəratlarda 

parazitlik edirlər. Çox zaman torpaqda və oduncaqda saprotrof həyat tərzi keçi-

rirlər. Bu göbələklərlə bitkilər yoluxan zaman Ģəffaf rəngli, ətli stromaların mey-

dana çıxması xarakterikdir.  
Sphaeriales sırası 

Sıraya daxil olan göbələklər saprotrofdurlar, onlar üçün bardaq formalı, 

sancaq Ģəkilli və ya silindrik asklarla tünd peritesilər xarakterikdir. Peritesilər tək-

tək mitsel və stromalarda müxtəlif quruluĢlarda əmələ gəlir. Asklar adətən rəng-

siz parafizlərlə növbələĢirlər.  
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Bitkilərdə xəstəlik törədən növlər içərisində gavalıda polistiqmoz və ya qır-

mızı ləkəlik xəstəliyinin törədicisi Polystigma rubrum maraq kəsb edir. Bu pato-

genin inkiĢaf tsiklində qeyri-cinsi çoxalma yoxdur. Meyvə bədəni-peritesi yarpaq 

toxumasına oturmuĢ stromalarda inkiĢaf edir. 
Diaportales sırası  

Sıranın göbələklərinin peritesiləri xarici görkəmcə Sphaeriales sırası nüma-

yəndələrinin peritesiləri ilə oxĢardır. Bu sıraya daxil olan bir neçə fəsilənin nüma-

yəndələri praktik cəhətdən əhəmiyyətlidir. 

Valsa cinsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu cinsin göbələkləri müxtəlif 

ağac cinslərinin gövdələrində inkiĢaf edirlər. Onların konidi mərhələsi Cytospora 

cinsinə aiddirlər və ağaclarda infeksion quruma və ya sitosporoz xəstəliyinin 

əmələ gəlməsinə səbəb olurlar. 

Diaporthaceae fəsiləsinin cinsləri əsasən fitopatogen növlərdir. Glomerella 

cinsinə daxil olan nümayəndələr bir sıra bitkilərdə antraknoz xəstəliyini törədən 

göbələklərin kisə mərhələsidir. 
Clavicipitales sırası 

Sıranın göbələkləri ağ və ya açıq, nadir hallarda tünd rəngli peritesilərə 

malikdirlər. Onlar Ģəffaf rəngli yumĢaq və ya ətli konsistensiyalı açıq stromalara 

yüklənmiĢ olur. Askosporlar həmiĢə sapĢəkillidir, asklarda paralel topa Ģəkilində 

yığılmıĢ və növbəli surətdə çölə atılırlar. Sıranın nümayəndələrinin əksəriyyəti  

çiçəkli bitkilərin parazitləridir.   
Diskomisetlər qrup sırası 

Diskomisetlər qrup sırası nümayəndələrinin meyvə bədəni, inkiĢaf xarak-

teri, quruluĢu və formasına görə fərqlənən apotesidir. Adətən apotesi nəlbəki və 

ya kasa Ģəkilli, müxtəlif rəngli (sarı, cəhrayı, qırmızı, qəhvəyi) olur. ĠnkiĢaf tsik-

lində kisə mərhələsindən baĢqa konidi və sklerosiya da mövcuddur. Diskomi-

setlər parazitlik dərəcəsinə görə saprotrof və parazit növlərlə təqdim olunurlar. 

Onların törətdikləri xəstəlik tipləri çox müxtəlifdir. Patogen növlər Phacidiales, 

Helotiales, Pezizales sıralarında cəmləĢirlər. 
Phacidiales sırası 

Sıraya mənsub olan göbələklərin apotesiləri substratda və ya stromada 

əmələ gəlir, forma və quruluĢuna görə onlar peritesini xatırladır, lakin kisələr 

meyvə bədənində diskomisetlərdə olduğu kimi qat-qat yerləĢir. Bura bitki qalıq-

larında, ağacların budaqlarında və kollarda saprotrof həyat tərzi keçirən nüma-

yəndələrlə yanaĢı ali bitkilərin parazitləri də daxildir. 

Sıranın əsas fəsiləsi Euphacidiaceae adlanır. Burada iki cins- Rhytisma və  

Coccomyces praktik əhəmiyyət kəsb edir. 
Helotiales sırası  

Onun nümayəndələrində apotesi yaxĢı inkiĢaf etmiĢ, kasa və ya disk Ģəkil-

lidir. Çox zaman ayaqcıqlıdır. Apotesi adətən göbələyin istirahət dövründən sonra 
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sklerosiya və ya sklerosial stroma cücərən zaman əmələ gəlir. Asklar açıqda yer-

ləĢir. Əsasən sıranın nümayəndələri bitki qalıqlarında saprotrof həyat tərzi keçi-

rərək, torpaqda bitki qalıqlarının parçalanmasında fəal iĢtirak edirlər. Sırada çox-

saylı bitkilərin çürüməsinə səbəb olan parazit növlər də mövcuddur. Patogen növ-

lər Sclerotiniaceae və Demateaceae fəsilələrində cəmləĢmiĢlər. 
Pezizales sırası 

Bu sıranın göbələklərinin meyvə bədəni apotesi ölçülərinə görə güclü surət-

də digərlərindən fərqlənir. Onların içərisində 1 mm –10 sm qədər apotesilər möv-

cuddur. Apotesilərdə həmiĢə parafizlər iĢtirak edir. Bu göbələklərin əksəriyyə-

tində yalnız kisə mərhələsi məlumdur, lakin numayəndələrin içərisində inkiĢaf 

tsiklində konidial mərhələ olanlar da mövcuddur. Adətən saprotrofdurlar, yalnız 

bir neçə bitkilərdə parazitlik edə bilir. Parazit növlər iki fəsilədə Pezizaceae və 

Pyronemataceae cəmlənmiĢlər. Peziza cinsi rütubətli torpaqda çox zaman meĢə-

lərdə rast gəlinən 100-ə qədər növü birləĢdirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Şək. 2.11. Meyvə bədənlərinin tipləri: 

                 a – kleystotesi; b – peritesi; c -apotesi; ç – psevdotesi 
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Loculoascomycetes sinfi (syn. Dothydeomycetes) 

Lokuloaskomisetlər sinfinə mənsub olan göbələklərdə asklar həqiqi meyvə 

bədənində yox, xüsusi qovuqlarda əmələ gəlir, askostroma və ya psevdoseti 

adlanır. Sinfin askları kifayət qədər qalın ikiqatlı örtüyə malikdir. Askosporlar 

fəal azad olunur. Bəzi növlər bitki qalıqlarında, substratlarda – oduncaqlarda, 

məhv olmuĢ budaqlarda saprotrof, bir çox növləri isə bitkilərdə parazit həyat tərzi  

keçirirlər. Psevdotesinin quruluĢu, qovuqların sayı, yerləĢməsindən asılı olaraq, 

sinfin fitopatogen nümayəndələrini müxtəlif sıralara daxil edirlər: Myriangiales, 

Dothideales, Pleosparales, Hysteriales. 
Basidiomycota şöbəsi 

Bazidiomikota Ģöbəsinin nümayəndələri ali göbələklərə aiddir. ġöbə 30 

minə yaxın göbələyi  birləĢdirir. Hüceyrə divarı xitin və qlyükandan, bəzilərində 

mannanadan ibarətdir. ġöbənin göbələklərinin mitseli arakəsməli, çoxhücey-

rəlidir. Bu Ģöbəyə daxil olan göbələklərin xarakterik xüsusiyyəti cinsi proses nəti-

cəsində bazidi və bazidisporlar əmələ gətirməkdir. Bazidisporlar ekzogen sporlar 

olub, bazidi adlanan xüsusi mitsel ĢiĢlərində formalaĢır. 

Bazidiomisetlərdə cinsi orqanlar əmələ gəlmir. Cinsi proses iki haploid 

mitsel hüceyrəsinin qovuĢması ilə həyata keçirilir. Ġki hüceyrənin qovuĢması  

zamanı ikiqat nüvəli hüceyrə – dikarion əmələ gəlir. Belə hüceyrə dikarion mit-

selin inkiĢafına baĢlanğıc verir. Dikarion mitsel substratda – torpaq, oduncaq, bit-

kinin gövdə və yarpaqlarında yayılır. Ondan isə meyvə bədəni, sklerosiya, hif, 

rizomorflar formalaĢırlar. 

Bir çox bazidial göbələklərdə, məsələn, qov göbələklərində dikarion mitsel 

çoxillikdir. Bazidi çoxillik mitselin hiflərinin ucunda iki nüvəli hüceyrədən for-

malaĢır. Bazididə karioqamiya baĢ verir və diploid nüvə əmələ gəlir. Reduksion 

bölünmədən sonra haploid nüvə formalaĢır və yenicə əmələ gələn bazidisporlara 

keçir. Bazididə 2-4 bazidispor inkiĢaf edir. Bazidisporlar haploid mitselə cücərir, 

hüceyrələr cüt-cüt qovuĢur. Bunun nəticəsində yenidən dikarion mitsel əmələ 

gəlir. 

Beləliklə, bazidiomisetlərin inkiĢaf tsiklində dikariotik  faza üstünlük təĢkil  

edir; diploid faza yalnız bazidi mərhələsində müĢahidə olunur; haploid faza- ba-

zidispor və ondan böyüyən ilkin mitsel mərhələsi, sonra dikarion faza – ikinci 

dikariotik mitsellə növbələĢir. 

Bazidilərin quruluĢ tipindən asılıl olaraq, bazidiomycota Ģöbəsi 3 sinifə bö-

lünür: Basidiomycetes, Urediniomycetes, Ustilaginomycetes. Fitopatologiya üçün 

2 sinif – Uredinomisetlər və Ustilaginomisetlər əhəmiyyətlidir. 
Basidiomycetes sinfi 

Bazidiomisetlər sinifi iki yarım sinfə bölünür: 

1.Homobazidiomisetlər yarım sinifi-Homobasidiomycetidae- özündə bölün-

məyən bir  hüceyrəli sancaqvari və ya silindrik bazidi –holobazidiləri birləĢdirir;  
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Şək. 2.12. Bazidili göbələklərin təsnifatı 

Sinif 
 

Ustilaginomycetes 

 

Sıra  

Auriculariales 

 

Sıra  

Tremellales 

Sıra 

Aphyllophorales 

 

Aləm 

MYCOTA (FUNGI) 

ġöbə  

BASĠDĠOMYCOTA  

Sinif 
 

Basidiomycetes 

 

Sinif 
 

Urediniomycetes 

 

Sıra  

Acaricales 

 

Sıra  

Exobasidiales 

 

Sıra  

Ustilaginales 

Sıra  

Septobasidiales 

Sıra  

Uredinales 

Əhəmiyyətli  

cinslər: 
 

Ustilago 

Urocystis 

Entyloma 

 

 

 

Əhəmiyyətli  

cinslər: 
 

Uromyces 

Puccinia 

Phragmidium 

Gymnosporangium 

Melampsora 

Cronartium 

Transchelia 

 

 

Əhəmiyyətli  

cinslər: 
 

Exobasidium 

Arcticomyces 

 

 

Əhəmiyyətli  

cinslər: 
 

Septobasidium 

Uredinella 

 

Bu sıraların 

əhəmiyyətli  

cinsləri: 
 

Heliobasidium 

Thelephora 

Stereum 

Armillariella 

Fomes 

Paxilus 

Boletus 
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Şək. 2.13. Bazidiomisetlərdə bazidilərin tipləri 

 
 

2.Heterobazidiomisetlər yarım sinifi- Heterobasidiomycetidae- özündə mü-

rəkkəb bazidi epi və hipobazidilərdən ibarət heterobazidiləri birləĢdirir.  

Homobazidiomisetlər yarım sinifi- Homobasidiomycetidae. Bazidilərin yer-

ləĢməsi xarakterinə görə yarım sinifdə himenomisetlər və hasteromisetlər adlı iki 

qrupu fərqləndirirlər. Himenomisetlərdə bazidi meyvə bədənlərinin səthində, has-

teromisetlərdə meyvə bədəninin daxilində onların tam yetiĢməsinə qədər forma-

laĢırlar. 
Ustilaginomycetes sinfi 

Bu sinfin nümayəndələrinin bazidiləri xarakterik qalın divarlı, sporları usta-

sporlardan əmələ gəlir ki, orada da karioqamiya baĢ verir. Sinfə 2-7 sıra daxildir. 

Onların içərisində Ustilaginales- sürmə göbələkləri fitopatoloji baxımdan əhə-

miyyətlidir. «Dictionary of the fungi» (2001) məlumatlarına əsasən sıra 14 fəsilə-
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dən ibarətdir. Elə həmin mənbəyə görə sürmə göbələkləri 50 cinsə aid olan təx-

minən 1200-ə qədər növü birləĢdirir. 
Exobasidiales sırası 

Ekzobazidial sırada bazidilər birbaĢa mitsel üzərində formalaĢır. Onların 

meyvə bədənləri yoxdur. Əvvəllər bu göbələkləri himenomisetlərə aid edirdilər. 

Onların müasir təsnifatda yeri tədqiqatların nəticələri ilə təsdiqlənir. Bütün 

ekzobazidial göbələklər çiçəkli bitkilərin parazitləridir. Bu göbələklərin mitseli 

sahib bitkinin vegetativ hissələrində inkiĢaf edir və toxumaların hipertrofiyasına 

səbəb olur. Ekzobazidial sıraya daxil olan cinslər hamısı Exobasidiaceae fəsilə-

sində cəmləĢirlər. Əsas cins olan Exobasidium 1876-cı ildə ilk dəfə rus mikoloqu 

M.S.Voronin tərəfindən təsvir edilmiĢdir. Ən geniĢ yayılmıĢ növ E.vaccinii Wo-

ron. əsas etibarilə mərsin, cır mərsin, giləmeyvəli bitkilərdə parazitlik edir. 
Ustilaginales sırası (Sürmə göbələkləri) 

Sürmə göbələkləri əsas kənd təsərrüfatı bitkilərindən olan dənli – taxıllarda 

«sürmə» xəstəliklərini törədirlər. Göbələklər çiçək, yumurtalıq, yarpaq və göv-

dəni sirayətlənir. Onların fəaliyyəti nəticəsində sahib bitkinin orqanları dağılır. 

SirayətlənmiĢ reproduktiv orqanlar külli miqdarda istirahət sporlarına çevrilir. Bu 

sporları teliosporlar da adlandırırlar. 

Teliosporlar səthi strukturuna görə müxtəlifĢəkillidir. Onlar müxtəlif ölçülü 

tikan və ziyillərlə əhatə olunmuĢlar. Teliospor cücərən zaman promitsel – qısa 

mitsel borusu əmələ gəlir, promitsel üzərində kiçik rəngsiz sporlar, sporidilər 

yerləĢir. Sporidilər cinsi prosesdə mühüm rol oynayırlar. Ayrı-ayrı qrupların spo-

ridiləri forma, ölçü, habelə bir teliospordakı saylarına görə fərqlənirlər. Sürmə 

göbələklərinin mitseli - dikariotikdir, hüceyrəarası yayılır, qaustoriyaların köməyi  

ilə hüceyrəyə daxil olur. Sürmə göbələyinin inkiĢaf tsikli müxtəlif fazaların növ-

bələĢməsi ilə müĢayiət olunur. Bu fazalar ardıcıl olaraq mitsel, teliospor, sonra 

bazidilərlə inkiĢaf edir. Bazidilər bazidiosporların daĢıyıcılarıdır. 

Sürmə göbələkləri – heterotallikdir: inkiĢaf tsiklini baĢa çatdırmaq üçün əks 

tipli cütləĢməyə malik iki mitsel hüceyrəsi və ya sporidinin qovuĢması tələb olu-

nur. Plazmoqamiya və ya müxtəlifcinsli hüceyrələrin protoplazmalarının qovuĢ-

ması, adətən teliospor cücərməsindən sonra baĢlayır. 

Plazmoqamiya dikariotik fazaya baĢlanğıc verir. Dikariotik fazanın müddəti  

müxtəlif növlər üçün variasiya edir. Onun əmələ gəlməsi göbələyin sahib bitkinin 

toxumalarında parazitlik xüsusiyyətini aĢkar edir. Praktiki olaraq hüceyrədaxili 

mitsel tamamilə dikariotikdir. Dikariofaza karioqamiya ilə baĢa çatır. Adətən bu 

proses cavan, yetiĢməmiĢ teliosporlarda sporəmələgəlmənin baĢlanğıcında həyata 

keçir. Beləliklə, formalaĢan diploid teliospor ziqotadır və bununla da törədicinin 

inkiĢaf tsikli baĢa çatır. 

Bazidilərin quruluĢundan və bazidisporların onda yerləĢməsi xüsusiyyətin-

dən asılı olaraq, sürmə göbələklər sırası (Ustilaginales) iki fəsiləyə bölünür: Usti- 
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laginaceae və Tilletiaceae. 

Ustilaginaceae fəsiləsinə daxil olan göbələklər dördhüceyrəli bazidilərə 

malikdir. Bazidinin hər bir hüceyrəsində bir bazidispor əmələ gəlir. Fəsiləyə 20-

yə qədər cins daxildir. Ən geniĢ yayılmıĢ Ustilago cinsinin teliosporları kiçik, 

tündrəngli, hamar və ya tikanlı örtüyə malikdir. 
Ustilago tritici – buğdada toz sürmə xəstəliyinin törədicisidir. U.avenae və 

U.laevis yulafda toz və örtülü sürmə, U.hordei, U.nuda arpada daĢ və toz, U.zeae 

– qarğıdalıda qovuqlu sürmə xəstəliklərinin törədiciləridir. 

Tilletiaceae fəsiləsinə daxil olan göbələklər üçün birhüceyrəli bazidi xa-

rakterikdir. Bazidisporlar topa halında onun təpə hissəsində yerləĢir. 

Tilletia caries- buğdada bərk sürmə xəstəliyinin törədicisidir. T.controver-

sa – buğdada cırtdan sürmə, T.secalis – çovdarda bərk sürmə, T.indica – buğda-

da hind sürməsi xəstəliklərinin törədiciləridir. 
Urocystis cinsi də fitopatoloji baxımdan əhəmiyyətlidir. Cinsin teliosporları 

sahib bitkinin yerüstü vegetativ orqanlarında, nadir hallarda isə köklərdə və ha-

maĢçiçəklərdə formalaĢırlar. Bitkinin yoluxmuĢ orqanları əyilir, onlar üzərində 

qara xətlər və ĢiĢlər əmələ gəlir. Simptomlar əvvəlcə epidermisin altında, sonra 

onun partlaması nəticəsində səthə çıxır. U.occulta – çovdarda gövdə sürməsi, 

U.cepulae – soğanda sürmə xəstəliklərinin törədicisidir. 
Entyloma cinsinə 100-ə yaxın növ daxildir. Bitkinin yarpaq, gövdə, çiçək 

ayaqcıqları, bəzən köklərində ləkə və ya ĢiĢlər əmələ gətirir. Belə ləkə və ĢiĢlər 

ustosporlarla tam dolu olur. E.camussianum var. pratense növü piĢikquyruğu bit-

kisini yoluxur. Göbələyin ustosporları hava cərəyanı, külək, yağıĢ damcıları və 

axar sular vasitəsilə ətraf mühitə yayılır və təkrar yoluxmalara səbəb olur. 
Urediniomycetes sinfi 

Bu sinfin göbələklərinin arakəsməli bazidiləri vardır, onlar qalın divarlı 

istirahət hüceyrələri- teliosporlardan çıxırlar. Onların meyvə bədəni yoxdur. Ure-

diniomisetlər həĢərat və bitkilərin parazitləridir. Onları Septobasidiales və Uredi-

nales sıralarına bölürlər. Septobasidiales sırasının növləri yastıcalarda parazitlik 

edirlər. Uredinales sırasına mənsub olan göbələklər isə ali bitkilərin obliqat pa-

razitləridir. 
Uredinales sırası (Pas göbələkləri) 

Pas göbələkləri mədəni və bir çox yabanı bitkilərin xəstəlik törədiciləridir. 

Onlar dar ixtisaslaĢmıĢ parazitlərdir. Sporların tərkibində olan piqment kimyəvi  

quruluĢuna görə karotinə yaxındır. Bu piqment sporlara və mitselə cəhrayı – 

pasvari rəng verir. SirayətlənmiĢ bitkilər müxtəlif haĢiyəli cəhrayi və ya qırmızı-

qonur rəngli yastıcıqlarla örtülü olur. Buna görə də sıraya daxil olan göbələklərin 

törətdikləri xəstəliklər pas adlanır. Pas göbələklərinin inkiĢaf tsikli mürəkkəbdir. 

Onlar üçün bir-birini əvəz edən mərhələ və sportipləri xarakterikdir. Bu proses 

istirahət sporları adlanan telioyastıcıqların əmələ gəlməsi ilə baĢa çatır. Bioloji 
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xüsusiyyətlərinə görə onlar sürmə teliosporlarına oxĢardır. Pas göbələklərinin en-

dogen mənĢəli mitseli sahib bitkinin hüceyrələri arasında yayılır. Onların daha bir 

xüsusiyyəti – müxtəlif sahibli olmalarıdır, yəni bir mərhələ mədəni bitkidə, digər 

mərhələ aralıq sahib bitkisində gedir. Lakin eynisahibli pas göbələkləri də möv-

cuddur ki, bütün inkiĢaf mərhələləri bir bitkidə keçir. Əgər göbələyin inkiĢaf 

tsiklinə bütün spor tipləri daxildirsə, onu tam, yox əgər spor tiplərindən biri baĢqa 

bitkidə keçirsə, onu natamam inkiĢaf tsikli adlandırırlar. Pas göbələyinin tam 

inkiĢaf tsikli üç mərhələ, beĢ sportipindən ibarətdir. Birinci mərhələ – yaz və ya 

etsi. Bu mərhələdə göbələk iki sportipi əmələ gətirir: spermaqoniyalarda sperma-

siyalar, etsilərdə etsisporlar. Ġkinci mərhələ yay və ya uredinomərhələ adlanır, 

burada uredinalarda uredinosporlar inkiĢaf edir. Üçüncü mərhələ qıĢ və ya telio-

mərhələ, telioyastıcıqlarda teliosporlar, teliospor cücərən zaman isə bazidi bazi-

disporlarla inkiĢaf edir. Beləliklə, göbələyin tam inkiĢaf tsikli üç mərhələdən 

ibarətdir. Pas göbələyi beĢ tip spor verir: spermasiyalar, etsisporlar, uredinospor-

lar, teliosporlar, bazidisporlar. 

Tam inkiĢaf tsikli üzrə göbələyin inkiĢafı aĢağıdakı kimi həyata keçirilir. 

Etsi mərhələsi yazda və ya yayın əvvəlində bazidisporlarla bitkilərin ilkin sirayət-

lənməsindən sonra baĢlayır. Bazididə müxtəlif cinsi iĢarələrə malik iki cüt (cəmi  

dörd) bazidisporlar əmələ gəlir. Bazidisporlardan hər biri öz cinsi iĢarəsinə uyğun 

haploid mitselə cücərir. Haploid mitseldən müəyyən cinsi iĢarəli spermasiyalarda 

spermaqonilər inkiĢaf edirlər. YoluxmuĢ yarpağın üst tərəfində əvvəlcə kiçik kü-

pəoxĢar yerdə – spermaqoni əmələ gəlir. Spermaqonilərdə çox kiçik spermasiya-

lar formalaĢır. Spermasiya bitkini yoluxmur, lakin cinsi prosesdə əhəmiyyətli rol 

oynayır. Əks cinsi iĢarəli haploid spermasiyalar mayalanır, dikarion mitselə baĢ-

lanğıc verir. Dikariotik mitseldə etsi etsisporlarla formalaĢır. Etsi qədəhvari for-

malı olub, içərisi kifayət qədər qızılı rəngli etsisporlarla doludur. Müxtəlif sahibli 

göbələklərdə etsisporların köməyi ilə əsas sahibdən yaz dövrü infeksiyanın yayıl-

ması üçün keçid həyata keçirilir. 

Etsisporlarla bitkilərin yoluxmasından sonra göbələyin uredinomərhələsi 

baĢlayır və ilk yastıcıqlar əmələ gəlir. Uredinomərhələ və ya yay mərhələsi yay 

sporları – uredinospor əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Uredinosporlar epi-

dermis altında formalaĢır. Onların təzyiqi altında epidermis dağılır, uredina yo-

luxmuĢ bitkinin səthinə çıxır, uredinosporlar isə hava yolu ilə yayılır, yeni bitki-

ləri yoluxur. Vegetasiya müddəti ərzində bir neçə uredinospor nəsli əmələ gəlir. 

Onlar xəstəliyin kütləvi yayılmasına səbəb olur. 

Bitkinin vegetasiya dövrünün sonunda dikariotik mitsel üzərində olan ure-

dinalarda teliosporlar formalaĢmağa baĢlayır. Teliosporlar adətən bir, iki və çox-

hüceyrəli olur. Onlar tündrəngli, sıx örtüklə örtülən ayaqcıq üzərində oturan spor-

lardır. Teliosporun bioloji mahiyyəti- göbələyin qıĢ dövrü saxlanmasını təmin et-

mək, bazidisporlar isə ilkin sirayətlənməni törədirlər. 
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Şək. 2.14. Pas göbələklərinin teliosporları: 

                 a – uromises (Uromyces); b – puksiniya (Puccinia); 

                 c – fraqmidium (Phragmidium); ç –tranĢeliya (Transchelia); 

                 d – kronartium (Cronartium); e – melampsora (Melampsora) 

 
 

Pas göbələklərinin spor tiplərini aĢağıdakı Ģəkildə iĢarə etmək qəbul edil-

miĢdir: o –spermaqoni spermasiyalarla, bitkilərdə sirayətlənmə törətmir, lakin 

cinsi prosesdə iĢtirak edirlər; I- etsi etsisporlarla; II- uredinospor tipi (bir neçə 

nəsil); III – teliospor tipi; IV – bazidi bazidisporlarla. 

ĠnkiĢaf tsikli müddətində göbələyin nüvə fazalarının növbələĢməsi həyata 

keçirilir: haploid, dikariotik və diploid. Haploid faza bazidi və bazidisporlardan 

baĢlayır. Bitkilərin bazidisporlarla yoluxması nəticəsində haploid mitsel inkiĢaf 

edir və haploid spor tipi – spermasiya əmələ gəlir. Dikariotik mitseldə dikariotik 

etsisporlar qoyulur. Etsisporlarla bitkilərin yoluxması zamanı bir neçə nəsil ure-

dinospordan ibarət uredinospor tipi əmələ gəlir. Sonra teliosporlar inkiĢaf edir. 

Teliosporlarda karioqamiya baĢ verir, diploid nüvə əmələ gəlir, onlardan isə ba-

zidi inkiĢaf edən zaman reduksion bölünmə baĢ verir və müxtəlif cinsi iĢarəli 

haploid bazidisporların formalaĢması gedir. Beləliklə, göbələyin ən uzun davam 

edən fazası dikariotikdir: ona etsi, uredino və teliomərhələlər daxildir. Diploid fa-
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za çox qısadır, teliosporda karioqamiya zamanı baĢlayır və bazidinin inkiĢafı ilə 

qurtarır. Haploid faza bazidi və bazidisporların formalaĢması ilə baĢlayır və sper-

masiyada spermaqonilərin əmələ gəlməsi ilə baĢa çatır. Dikariotik faza iki hap-

loid spermasiyaların qovuĢması ilə baĢlayır. 

Pas göbələkləri sırasına (Uredinales) müxtəlif müəlliflərə görə on dördə qə-

dər fəsilə daxildir. Lakin onlar içərisində ən əhəmiyyətliləri Puccinaceae və Me-

lampsoraceae fəsilələridir.  

Puccinaceae fəsiləsi göbələklərinin telioyastıcıqları epidermis altına qoyu-

lur. Teliosporun formalaĢmasından asılı olaraq, epidermis partlayır və onlar yo-

luxduğu orqanların səthinə çıxır. Fəsilənin tərkibinə tək və müxtəlifsahibli tam və 

natamam inkiĢaf tsiklinə malik olan növlər daxildir. Uromyces cinsinə mənsub 

növlərin teliosporları birhüceyrəlidir. Bu cinsin göbələkləri əsasən uredino və 

teliomərhələlərdə paxlalılar və tərəçiçəklilər fəsiləsi bitkilərində parazitlik edirlər. 

Uromyces pisi- noxudda pas xəstəliyinin törədicisidir, patogen tam inkiĢaf tsikil-

lidir; uredino və teliospor mərhələləri noxudda, etsisporlar südləyən bitkisi növlə-

rində inkiĢaf edir. 

Puccinia - cinsi göbələkləri üçün ikihüceyrəli teliosporlar xarakterikdir. Bu 

cins fəsilədə ən çoxsaylıdır. P.graminis –dənli  bitkilərdə zolaqlı və ya gövdə pası   

xəstəliyinin törədicisidir; aralıq sahib – zirinc bitkisi. P.dispersa- çovdarda  qonur  

yarpaq  pas  xəstəliyinin törədicisidir; aralıq sahib –tərəçiçəklilər fəsiləsi bitkiləri. 

Phragmidium cinsinin (Phragmidiaceae fəsiləsi) teliosporları çox hüceyrəlidir. 

Cinsin növlərinin əksəriyyəti təksahibli, tam inkiĢaf tsikllidir, qızılgülkimilərin 

parazitləridir.  Ġki növ praktik əhəmiyyət kəsb edir: P.rubi-idaei –moruqda, P.dis-

ciflorum isə itburnu və qızılgüldə pas xəstəliyinin törədicisidir. Gymnosporan-

gium cinsinin növləri üçün selikli maddə ilə birləĢən teliospor topası əmələ gəl-

məsi xarakterikdir. Teliosporlar ikihüceyrəli, uzun ayaqcıqlıdır. Bu cinsin göbə-

ləkləri üçün daha bir xarakterik xüsusiyyət natamam inkiĢaf tsiklidir. Burada 

uredinosporlar inkiĢaf tsiklində iĢtirak etmirlər. ĠnkiĢaf tsiklinin daha bir özünə-

məxsusluğu ondadır ki, teliosporlar yazda, etsi mərhələsi yayda inkiĢaf edir, yəni  

gimnosporangium cinsinə daxil olan göbələklərdə etsi mərhələsi digərlərindən 

fərqli olaraq inkiĢaf tsiklini baĢa çatdırır. Gymnosporangium tremelloides–almada 

pas xəstəliyinin törədicisidir; teliomərhələ adi ardıc bitkisində, etsi mərhələ al-

mada keçir, prosesdə uredinomərhələ iĢtirak etmir. 

Transchelia cinsi məĢhur rus mikoloqu V.A.TranĢelin Ģərəfinə belə adlan-

dırılmıĢdır. Bu cinsin növləri müxtəlif sahibli parazitlərdir. Onların teliosporları 

iki hüceyrəli, qonur rənglidirlər. T.pruni-spinosae növü fitopatologiya üçün 

praktik maraq kəsb edir və gavalıda pas xəstəliyinin törədicisidir. Onun bir hü-

ceyrəli etsisporları gavalı, bəzən isə ərik, Ģaftalı, badam yarpaqlarına düĢərək ya-

yın sonunda orada uredinosporlardan ibarət qonur və ya tünd qonur yastıcıqlar 

əmələ gətirir. 
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Melampsoraceae fəsiləsinə daxil olan göbələklərin teliosporları birhücey-

rəlidir. Cinslər içərisində Melampsora diqqəti cəlb edir. M.lini – kətanda pas xəs-

təliyini törədir. Göbələk tək sahibli olmaqla, tam inkiĢaf tsikli keçir. M.pinitorgua 

– ağac cinslərində pas xəstəliyinin törədicisidir. Tam inkiĢaf tsiklinə malik ol-

maqla müxtəlif sahiblidir. Etsi mərhələsi Ģam bitkisində cavan zoğların əyilmə-

sinə səbəb olur. Uredino və teliomərhələlər qovaq və ağcaqovaq yarpaqlarında 

keçir. 

Cronartium cinsi göbələklərində (Cronartiaceae fəsiləsi) teliosporlar zəncir 

formasında toplanmıĢ, adətən yoluxduğu orqanın səthində yerləĢirlər. Bu cinsin 

göbələkləri təhlükəli və geniĢ yayılmıĢ xəstəlikləri törədirlər. Belə ki, C.ribicola 

növü qarağatda dirəkvari pas xəstəliyinin törədicisidir. Göbələk tam inkiĢaf tsikli, 

müxtəlif sahiblidir. Uredino və teliomərhələlər qarağat yarpaqları üzərində, etsi 

isə küknarın bəzi növlərində baĢ verir. Göbələk mitsel formasında yoluxmuĢ bu-

daqlar üzərində qıĢlayır. Yazda küknarda patogenin etsi mərhələsi inkiĢaf edir. 

Etsisporlar qarağatı yoluxur, qarağatda bir neçə generasiya uredinospor inkiĢaf 

edir və sonra teliospor mərhələsi formalaĢır. 

Anamorphic fungi şöbəsi 

Bu Ģöbəyə daxil olan göbəbələklər çoxhüceyrəli mitselə malikdir, mitsel 

arakəsməli, budaqlanandır. Anamorf göbələklərin xarakterik xüsusiyyəti yalnız 

qeyri-cinsi yol ilə çoxalmasıdır, onlarda cinsi inkiĢaf mərhələsi yoxdur. Bu Ģöbə-

yə daxil olan növlərin ask və bazidi əmələ gətirmə xüsusiyyəti tamamilə itmiĢdir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, Ģöbənin bir çox növləri askomiset-

lərin inkiĢaf tsiklinə çoxalmanın konidi mərhələsi kimi yox, mayalanma funksi-

yalarını yerinə yetirən spermasiyalarda spermaqoni kimi daxil olur. Məsələn, as-

komiset Rhytisma acerinum göbələyinin spermaqoni mərhələsi natamam Me-

lasmia acerina-dır. Phyllosticta- cinsinə daxil olan bir çox növlər haqqında da 

belə fikir yürütmək olar. Belə ki, Phyl.brassicae piknidləri spermaqoni kimi, pik-

nosporlar isə askomiset Mycosphaerella brassicicola göbələyinin spermasiyaları 

kimi baxılır. 

Cinsi prosesin olmaması üzündən natamam göbələklərin dəyiĢkənliyi əsas 

etibarı ilə heterokariozis və paraseksual proseslərin nəticəsində həyata keçirilir. 

Anamorf göbələklərin mitseli çox zaman heterokariotikdir, belə ki, genetiki 

müxtəlif növlərə malikdir. Belə mitsel müxtəlif yollarla formalaĢa bilir, onlar ara-

sında ən geniĢ yayılanı aĢağıdakılardır: genetik müxtəlif nüvəli mitselin arasında 

anastomozların əmələ gəlməsi və mitselin ayrı-ayrı nüvələrində mutasiya. Hete-

rokariozis adətən paraseksual proseslə müĢayiət olunur. Anamorf göbələklərdə 

isə bu əsas dəyiĢkənlik mexanizmidir. 

Anamorflar təbiətdə geniĢ yayılmıĢdır, insanın praktiki fəaliyyətində böyük 

əhəmiyyət kəsb edirlər. Onlar saprotrof kimi bitki qalıqlarında, torpaqda yaĢayır, 
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mədəni bitkilərdə parazitlik edirlər. Torpaq saprotrofları orada üzvi maddələrin 

parçalanması proseslərində yaxından iĢtirak edir. ġöbənin bəzi nümayəndələri fi-

topatogen mikroorqanizmlərin antoqonistləridir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şək. 2.15. Anamorf göbələklərin təsnifatı 
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Anamorf göbələklərin bitkilərdə törətdikləri əsas xəstəlik tipləri aĢağıda-

kılardır: 

-kök, kökmeyvə, yumru, meyvə və tərəvəzlərin çürüməsi; 

-bitkinin yerüstü orqanlarında müxtəlif ləkəliklər; 

-soluxma; 

-yara və ya antraknozlar. 

Anamorf göbələklərin əksəriyyəti konidilərin köməyi ilə çoxalır. ġöbənin 

bəzi nümayəndələrində konidi spormərhələsi yoxdur, belə göbələklər adətən skle-

rosiyalar əmələ gətirir. Konidilər çoxhüceyrəli, bəzən birhüceyrəli olaraq konidi-

daĢıyanlarda inkiĢaf edirlər. Çox zaman konididaĢıyanlar qrup halında birləĢərək, 

koremiya, sporodoxi, loja əmələ gətirirlər. Bəzi növlərdə konidilər piknidlərdə 

formalaĢırlar. Siniflər konidi spormərhələsinin müxtəliflik xarakterinə görə sıra, 

fəsilə və cinslərə bölünürlər. 

K.V.Popkova (2005) məlumat verir ki, deyteromisetlər P.A.Sakkardonun 

təsnifatına görə dörd sıraya- Hyphomycetales, Melanconiales, Sphaeropsidales, 

Mycelia sterilia və ya Myceliales bölünürlər. 

Müasir dövrdə anamorf göbələklərin sistemində üç sinif birləĢdirilir: Hifo-

misetlər – Hyphomycetes, Coelomisetlər – Coelomycetes, Aqonomisetlər –Ago-

nomycetes (Steril mitsellər- Mycelia sterilia). 
Hyphomycetes sinfi 

Müasir təsnifata görə hifomisetlər sırası göbələkləri Hyphomycetes sinifinə 

aiddir. Tək-tək koremiya və sporodoxi formalı konididaĢıyanlara malik növləri 

birləĢdirir. KonididaĢıyanlar ekzogen mitseldə yerləĢir və ya ağızcıq, örtücü to-

xumaların dağılması yolu ilə substratın səthinə çıxır. KonididaĢıyanlar sadə, müx-

təlif cür budaqlanan, qısa və uzun olur. Konidilər bir və çoxhüceyrəli, eninə və 

uzununa arakəsməli, oval, ellipsvari, sap və ya baĢqa formalıdır. Onlar konidida-

Ģıyanlarda müxtəlif qaydada yerləĢir: tək-tək, baĢcıqda, zəncirdə. Mitsel, koni-

didaĢıyanlar, konidilər rəngsiz və rəngli ola bilir. 

Hifomisetlər təbiətdə geniĢ yayılmıĢlar. Onlar göbələklərin çoxsaylı ekoloji 

qruplarına aiddirlər: torpaq, kserofillər (oduncaqda yaĢayırlar), bitkilərin para-

zitləri, yırtıcılar, su, mikofillər (parazit kimi baĢqa göbələklərdə yaĢayanlar), en-

tomofil (həĢəratlarda parazitlik edənlər) və baĢqaları.  

Hifomisetlərə kənd təsərrüfatı bitkilərində xəstəliklər törədən çoxsaylı  

fitopatogen növlər aiddirlər: kartof, çuğundur, kətan, pambıq, tərəvəz, meyvə, və 

dekorativ bitkilər. Çoxsaylı növləri qida məhsulları və yemlərin keyfiyyətinin 

itməsinə səbəb olur.  
Hyphomycetes ali sıranın göbələkləri dörd fəsiləyə bölünür:  Moniliaceae,  

Dematiaceae, Tuberculariaceae, Stilbaceae. Onlar bir-birindən konidaĢıyanların 

və konidilərin rəngi və paylanma xarakterinə görə fərqlənirlər.  
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Moniliaceae fəsiləsinə çoxlu cins və növlər daxildir. Fəsilənin nümayəndə-

lərinin mitseli, konidaĢıyanları və konidiləri rəngsizdir, bəzən konidilər rəngli də 

ola bilərlər. Monilia cinsi fitopatoloji baxımdan maraqlıdır. Bu cinsin mitseli en-

dogendir, konidilər zəncir formasında formalaĢır, sonra ayrı-ayrı hüceyrələrə da-

ğılır. M.fructigena, M.cinerea, M.mali, M.obolonga - müvafiq olaraq tumlu mey-

və bitkilərində meyvə çürüməsi, çəyirdəklilərdə boz meyvə çürüməsi və almada 

moniliya yanığı xəstəliklərinin törədiciləridir.  

Botrytis cinsinə daxil olan növlər meyvə və tərəvəz bitkilərində boz çürü-

mə xəstəliyini törədirlər. Bu cinsin göbələklərinin konididaĢıyanları ağacvari 

budaqlanan olub, konidiləri elliptikdir. B.cinerea meyvə, tərəvəz və giləmeyvə-

lərdə boz çürümə, B.allii soğanda boğaz çürüməsi xəstəliklərinin törədiciləridir. 

Oospora cinsi göbələklərinin mitseli ekzogen, konidiləri çəllək və ya Ģar- 

Ģəkillidir, əksər növlər saprotrofdur. Patogen növlərin əmələ gətirdikləri xəstə-

liklər oosporoz adlanır. O.lactis pomidor meyvələrində çürümə xəstəliyini əmələ 

gətirir.  

Oidium cinsi konididaĢıyanları zəif inkiĢaflı, konidiləri zəncir formasında 

düzülmüĢdür. Cinsin növləri unlu Ģeh xəstəliklərini törədən kisəli göbələklərin 

konidi mərhələsidir. Üzümdə oidium və ya unlu Ģeh xəstəliyinin törədicisi Unci-

nula necator konidi mərhələsində O.tuckeri  adını daĢıyır. 

Verticillium cinsi göbələkləri üçün zəif budaqlanmıĢ konididaĢıyanlar xa-

rakterikdir. Konidilər birhüceyrəli, kiçikdirlər. Bəzi növləri pambıq, kartof, tərə-

vəz, giləmeyvə və meyvə bitkilərində soluxma xəstəliyini törədirlər. V.dahliae – 

pambıqda vertisillioz soluxma xəstəliyinin törədictsidir. 

Penicillium cinsi göbələklərinin konididaĢıyanları təpə hissədə salxıma-

bənzər budaqlanandır. Konidilər zəncirdə düzülürlər. Az saylı fitopatogen növləri 

sitrus meyvələri, pambıq, soğanaq və toxumlarda göy və yaĢıl kiflənmə xəstəli-

yinin törədiciləridir.  

Aspergillus cinsi göbələkləri üçün Ģar və ya sancaqĢəkilli ĢiĢmiĢ konididaĢı-

yanlar xarakterikdir. Konidilər zəncirdə toplanırlar. A.niger müxtəlif bitki mən-

Ģəli substratlarda qara kiflənmə xəstəliyini törədir.  

Trichoderma cinsi göbələklərinin konidiləri ĢarĢəkilli olub, baĢcıqda topla-

nırlar. Bəzi növləri çürümələr törədir. T.lignorum göbələyindən fitopatogen mik-

roorqanizmlərlə bioloji mübarizədə istifadə olunur.  

Trichothecium cinsinin konidiləri ikihüceyrəli, rəngsiz, konididaĢıyanları 

sadə və uzunsovdur. Ən çox adi cəhrayı kiflənmə əmələ gətirən saprotrof T.ro-

seum növü məlumdur.  

Ramularia cinsi nümayəndələri üçün sadə qısa konididaĢıyanlar xarakte-

rikdir. Silindrik və ya oval konidiləri bir-üç arakəsməlidir. R.tulasnei çiyələk yar-

paqlarında ağ ləkəlik xəstəliyini törətməklə fitopatoloji maraq kəsb edir. 
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Dematiaceae fəsiləsinə daxil olan göbələklərin mitsel, konididaĢıyan və ko-

nidiləri tünd, zeytuni, qəhvəyi, qonur, qara rənglidir. Bəzi hallarda konidilər de-

mək olar ki, rəngsiz də ola bilirlər. Bəzi cinslər kənd təsərrüfatı bitkilərində təh-

lükəli xəstəliklərin törədiciləridir.  

Cladosporium cinsi gölələklərinin konididaĢıyanları zəif budaqlanan, koni-

dilər birhüceyrəli və ya 1-2 arakəsməli, oval və rənglidir. C.fulvum pomidor yar-

paqlarında qonur ləkəlik xəstəliyinin törədicisidir.  

Fusicladium cinsi göbələkləri üçün 1-2 arakəsməli, qısa konididaĢıyanlar  

xarakterikdir. Konidilər əvvəlcə birhüceyrəli, sonra iki hüceyrəli, yumurta, armud 

və ya sancaqĢəkillidir. Fusicladium dendriticum almada dəmgil xəstəliyi törədi-

cisinin konidi mərhələsidir. 

Cercospora cinsi göbələklərinin konididaĢıyanları topa  Ģəklində toplanmıĢ, 

zeytuni və ya qəhvəyi rənglidir. Konidilər Ģəffaf rəngli, bəzən isə rəngsiz, uzun-

sov, çoxsaylı arakəsməlidir. Cinsin bütün nümayəndələri meyvə, gövdə, saplaq 

və yarpaqlarda ləkəliklər əmələ gətirməklə bitki parazitləridir. C.beticola mətbəx 

və Ģəkər çuğundurunda ən geniĢ yayılmıĢ və təhlükəli serkosporoz xəstəliyinin 

törədicisidir. Bu fəsilənin Helminthosporium, Drechslera, Alternaria və s.  cins-

lərinin nümayəndələri  kənd təsərrüfatı bitkilərində müxtəlif mənĢəli xəstəliklərin 

törədiciləri kimi məhsuldarlığa bu və ya digər dərəcədə zərər vururlar.  

Tuberculariaceae fəsiləsinin göbələkləri müxtəlif rəngli, yastıcıq formalı  

konidi spormərhələsi ilə xarakterizə olunur. Konidilər rəng, forma və quruluĢla-

rına görə müxtəlif Ģəkillidir. Patogen növlər Fusarium və  Tubercularia cinslərin-

də toplanmıĢlar. 

Fusarium cinsinin növlərində konidispor mərhələsi fövqalədə müxtəlif 

Ģəkillidir. Makro və mikro konidilər verirlər. Konidilər oraqĢəkilli əyridir, mitsel 

çox zaman ağ, ağ-qırmızı, qırmızı-yasəməni və ya qonur rənglidir. Bəzi növlərdə 

xlamidospor, bəzi hallarda sklerosiyalar əmələ gəlir. Fuzariumun əksər növləri 

bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir. F.oxysporium kətan, kartof, dənlilər, tərəvəz 

və baĢqa bitkilərdə fuzarioz xəstəliyinin törədicisidir. 

Tubercularia cinsi nümaynədələri üçün Ģəffaf, çox zaman qırmızı konidi-

yastıcıqlar xarakterikdir. Budağın qabığının yarığı vasitəsilə üzə çıxırlar. Koni-

dilər birhüceyrəli, Ģəffaf, yumurta və ya silindrikdir, konididaĢıyanlar sadədir. 

T.vulgaris, qarağat, albalı və tozağacı ağaclarında zoğların quruması xəstəliyinin 

törədicisidir. 

Stilbaceae fəsiləsinə daxil olan göbələklərin konididayıĢanları koremiyada 

birləĢmiĢlər. Əhəmiyyətli cins qrafiumdur. Graphium ulmi qaraağacda holland 

xəstəliyinin törədicisidir. 
Coelomycetes sinfi 

Melanconiales sırasına daxil olan göbələklər müasir təsnifata görə Coelo-

mycetes sinifinə aiddir. KonididaĢıyanların yastıcıq və ya diskləri vardır. Belə 
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spor mərhələsini loja adlandırırlar. Adətən loja substrata yüklənmiĢ vəziyyətdə 

olur. Yuxarıdan isə sahib bitkinin epidermisi, kutikulası ilə örtülmüĢ olur. YetiĢ-

dikdən sonra konidilər örtüyü çırır və səthə çıxır.  

Bu sıraya daxil olan göbələklər bitkilərdə ləkəlik və antraknoz tipli xəstə-

liklər əmələ gətirir. Antraknoz zamanı yalnız yarpaqlarda ləkəlik inkiĢaf etmir, 

eyni zamanda meyvə, zoğ və gövdədə də dərin yaralar inkiĢaf edir. 

Sıraya bir fəsilə daxildir. Melonconiaceae fəsiləsində çoxlu sayda fitopa-

togen növlər toplanmıĢdır. Bu nöqteyi nəzərdən kollektotrixum (Colletotrichum) 

cinsi maraqlıdır. Colletotrichum cinsinin  konididaĢıyanları qısa, dağınıq  yerləĢir. 

Konidilər oval, yumurtaĢəkilli və birhüceyrəlidir. Cinsin nümayəndələri qabaq, 

kənaf, lobya və baĢqa bitkilərdə antraknoz xəstəliyini törədirlər: 

- C.lindemuthianum lobyada antraknoz xəstəliyinin törədicisidir; 

- Gloesporium cinsinin  konidiləri yumurtaĢəkilli, birhüceyrəlidir; 

- G.ampelophagum üzümdə antraknoz xəstəliyini törədir. 

Marssonina cinsinin göbələkləri üçün Ģəffaf, ikihüceyrəli konidilər, tünd 

rəngli loja xarakterikdir. M.potentillae f. fragaria çiyələk yarpaqlarında qonur 

ləkəlik xəstəliyinin törədicisidir. 
Sphaeropsidales və ya Pycnidiales sırası 

Müasir təsnifata görə bu sıranın göbələkləri Coelomycetes sinifinə aiddir.  

Ona daxil olan növlərin konidiləri piknidlərdə əmələ gəlir. Piknidlər Ģar və ya ar-

mudĢəkillidir. Fitopatoloji nöqteyi nəzərdən Sphaeropsidaceae fəsiləsi göbə-

ləkləri əhəmiyyət kəsb edir.  
Phoma cinsi nümayəndələri ĢarĢəkilli, ellipsvari, substrata yüklənmiĢ pik-

nid və birhüceyrəli rəngsiz konidilərlə xarakterizə olunur. Onların əksəriyyəti  

saprotrof və ya fakültətiv parazitlərdir. Törətdikləri xəstəliklər fomoz adlanır. 

Ph.exiqua -46 fəsiləyə mənsub bitkilərdə formoz xəstəliyini törədir. 
Sphaeropsis cinsinin göbələkləri üçün ĢarĢəkilli piknidlər, yumurtaya oxĢar 

tünd rəngli piknosporlar xarakterikdir. Ən təhlükəli növlərdən olan S.malorum 

meyvə ağaclarında qara xərçəng xəstəliyinin törədicisidir. 
Ascochyta cinsi göbələklərinin konidiləri ikihüceyləri, rəngsizdir. Onun 

növləri qidalanma tipinə görə parazitlərdir. Törətdikləri xəstəliklər askoxitoz ad-

lanır. A.pisi – noxudda askoxitoz xəstəliyini əmələ gətirir. 
Diplodia cinsi nümaynədələri üçün ikihüceyrəli, rəngli konidilər xarakte-

rikdir. D.zeae – qarğıdalıda diplodioz xəstəliyinin törədicisidir. 
Septoria cinsi göbələklərin konidiləri çoxhüceyrəli, sap və ya silindrik Ģə-

killi, rənglidir. Onların böyük bir hissəsi müxtəlif fəsilələrin bitkilərində para-

zitlik edirlər. Ən təhlükəli növlərdən biri S.nodorum buğdada septorioz xəstəli-

yinin törədicisidir.  
Cytospora cinsi göbələkləri üçün birhüceyrəli, kiçik, rəngsiz konidilər xa-

rakterikdir. Piknidlər çoxkameralı olub substratın toxumasına yüklənmiĢ stroma-
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larda əmələ gəlir. Bu göbələklər çəyirdəkli meyvə bitkilərində geniĢ yayılmıĢ si-

tosporoz və ya infeksion quruma xəstəliyinin törədicisidir. 
Agonomycetes sinfi (Mycelia sterilia) 

Bu sinifə mənsub olan göbələklər spor mərhələsi əmələ gətirmir. Onların 

inkiĢaf tsiklində yalnız mitsel və sklerosiya mövcuddur, buna görə də bu göbə-

ləkləri steril mitsellilər adlandırırlar. 
Mycelia sterilia sırasının təsnifatı mitsel və sklerosiyaların morfologiyasına 

əsaslanır. Müvafiq olaraq sıranın iki cinsi var: sklerotium və rizoktoniya. 
Sclerotium cinsi göbələklərin mitseli yaxĢı inkiĢaf etmiĢ, adətən ağ, skle-

rosiya kiçik, həlqəvidir. S.bataticola bir çox bitkilərdə parazitlik edir. 
Rhizoctonia cinsi göbələklər üçün tündrəngli mitsel, tünd, qeyri – düzgün 

formalı sklerosiyalar xarakterikdir. R.solani kartofda qara dəmgil, Ģəkər çuğun-

duru, pambıq, pomidor və baĢqa bitkilərin cücərtilərində çürümə xəstəliklərinin 

törədicisidir.  
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F ə s i l  III 

 

Bakteriyalar -  bitkilərin xəstəlik törədiciləridir 

 

3.1. BAKTERĠYALAR  VƏ  ONLARIN TÖRƏTDĠKLƏRĠ 

       XƏSTƏLĠKLƏR 

 

Bakteriyaların da böyük bir qrupu digər patogen mikroorqanizmlər kimi 

bitkilərin xəstəlik törədiciləri hesab edilir. Onlar bu və ya digər dərəcədə həm 

mədəni, həm də yabanı florada bitkiləri yoluxaraq, məhsulun kəmiyyət və key-

fiyyət göstəricilərinə mənfi təsir göstərirlər. 

K.V.Popkovaya (2005) görə 200-dən çox bakteriya bitkilərdə xəstəlik törə-

dir, onların bir  hissəsi istehsalata əhəmiyyətli dərəcədə zərər vurur. Hazırda fito-

patogen bakteriyaların sayı yüzlərlədir.  

Bakteriyaların kəĢfi hələ 1683-cü ildə onların təsvirini vermiĢ Levenhukun 

adı ilə bağlıdır. Ġlk vaxtlar tədqiqatçılar mikroorqanizmlərin quruluĢu və xarici 

görkəmi ilə maraqlanırdılar. Hələlik bakteriyalara kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

xəstəlik törədiciləri kimi baxılmırdı. Bakteriyaların həmin dövrə müvafiq təsnifat 

sistemi də müəyyənləĢdirilməmiĢdi. K.Linney onları heyvanat aləmi ilə birləĢdi-

rərək, qurdlarla eyniləĢdirmiĢdi. Yalnız 1852-ci ildə bakteriyalar bitki aləminə aid 

edilmiĢdir. Bu zaman onları yosunlarla bir qrupa daxil etmiĢ, hətta göbələklərin 

inkiĢafı fazalarından biri kimi hesab edirdilər. Lui Paster və onun müasirlərinin 

iĢləri mikrob hüceyrəsinin fiziologiya və biokimyasına həsr olunmuĢ, eyni za-

manda mikroorqanizmləri maye qida mühitlərində süni surətdə becərməyə baĢla-

mıĢdılar. M.V.Qorlenko (1965) məlumatlarına görə, 1880-ci ildə Angelina Xesse 

ilk dəfə olaraq bakteriya becərmək üçün aqar təklif etmiĢdir. Bakteriyaların təsiri 

altında bitki toxumalarında patoloji dəyiĢikliklər haqqında ilk fikirlər 1866-cı ildə 

M.S.Voronin tərəfindən söylənilmiĢdir. Son zamanlar bakterioz tipli xəstəliklərin 

geniĢ yayılması, zərərlilərin daim artması ilə əlaqədar aparılan elmi-tədqiqat iĢləri 

daha da dərinləĢdirilmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasının ġəki-Zaqatala bölgəsində qərzəkli meyvə bit-

kilərində bakterioz tipli xəstəliklərin öyrənilməsinə dair tədqiqatlar prof. H.Ġbra-

himova məxsusdur. Qeyd olunduğu kimi, bitkilərə böyük iqtisadi zərər vuran 

bakteriyaların arealı daim geniĢlənir. Belə ki, kartofda qara ayaq, həlqəvi çürümə 

tipli bakteriozların təsirindən saxlanma zamanı yumruların 40-50%-i məhv olur. 

Çoxsaylı  bakteriyalar  meyvə- tərəvəz  bitkilərinə  ciddi  zərər vurur, onları 
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həm vegetasiya, həm də saxlanma dövrü yoluxdururlar. 

Məlumdur ki, bakteriozlar nəticəsində vurulan zərər iki formada özünü 

biruzə verir: görünən və gizli itkilər. Görünən itkilər dedikdə məhsulun miqdarı-

nın azalması baĢa düĢülür, bu isə bitkinin və ya onun ayrı-ayrı orqanlarının xəs-

təliklə yoluxması nəticəsində baĢ verir. Gizli itkilər dedikdə bitkinin zəifləməsi, 

assimiliyasiya aparatının məhdudluğu, bitkinin qida maddələrini toplamaq xüsu-

siyyətinin aĢağı düĢməsi nəticəsində əmələ gələn itkilər baĢa düĢülür. Hər iki 

halda məhsulun keyfiyyəti pisləĢir.  

 

3.2. BAKTERĠOZLARIN ÜMUMĠ SƏCĠYYƏSĠ 

 

Bakteriozlarla müvəffəqiyyətlə mübarizə aparmaq üçün aĢağıdakı suallar 

ətrafında məlumatların toplanması vacibdir:  

1.Bakteriozlarla yoluxma zamanı infeksiya mənbələri (sxem 3.1). 

2.Bitkilərin yoluxmasının yolu və qaydaları (sxem 3.2). 

3.Bitkidə fitopatogen bakteriyaların çoxalma yerləri və bitki toxumalarında 

onların hərəkəti (sxem 3.3). 

4. Bakteriozlarla bitkilərin yoluxması zamanı əmələ gələn (xarici əlamətlər) 

simptomlar (sxem 3.4). 

5.Bitki bakteriozları ilə mübarizə qaydaları (sxem 3.5). 

6.Bakterial patogenez prosesinə qarĢı bitkilərin müdafiə reaksiyası. 

Sxem 3.1 

Bakteriozlarla yoluxma zamanı infeksiya mənbələri 

(K.V.Popkova, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toxum və əkin materialı- ilkin 

infeksiyanın əsas mənbəyidir 

 

ToplanmamıĢ bitki qalıqları  patogen 

bakteriyaların torpaqda cəmləĢməsinə 

imkan verir 

 

ĠNFEKSĠYA 

MƏNBƏYĠ 

Xəstə 

bitkilər 

 

HəĢəratlarla, quĢlarla, əmək alətləri ilə, xəstə bitkilərin orqanları 

ilə, hava cərəyanının dəyiĢməsilə; Erwinia cinsi bakteriyasının 

selikli biokütləsinin küləklə daĢınması 
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Sxem 3.2 

Bitkilərin yoluxması yolları və qaydaları 

(K.V.Popkova, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkinin düz-

gün qidalanma-

sının pozulması 

 

Patogen üçün 

əlveriĢli neytral və 

ya qələvi mühit 

reaksiyası 

 

Havanın 

optimal tempe-

raturu 

25-300C 

 

Bitkinin sət-

hində damcı 

suyun yığıl-

ması 

 

Bitkilərarası əlaqə 

nəticəsində 

 

Çiçək vasitəsilə 

 

Bitkinin səthində ya-

ralar (patogenin bitki-

yə passiv düĢməsi) 

misal üçün, Erwinia 

chrysanthemi arılarla 

daĢınır, onlar isə bitki 

səthində yaralar açırlar 

 

Patogenin pektolitik fer-

mentlərinin bitkiyə təsiri, 

misal üçün, Erwinia 

chrysanthemi. Patogen tok-

sinlərinin bitkiyə düĢməsi 

zamanı – koronatin Pseu-

domonas syringae pv. coro-

nafaciens. Toksinlərin 

bitkiyə təsirinin əlamətləri- 

yulafda yarpaq yanıqları, 

tütün yarpaqlarında xloroz 

əmələ gəlir 

 

Yoluxmaya 

yardımçı olan 

Ģərait 

 

Ġnfeksiyanın 

bitkiyə daxil 

olma yolları 

 

Bitki toxumalarında təbii yollar: 
 

Ağızcıq: Pomidorda qara bakterial ləkəlik xəstəliyi Xanthomonas vesica-

toria; Hidatodlar: kələmdə damar bakteriozu xəstəliyi Xanthomonas cam-

pestris; Mərcilər: meyvə ağaclarının köklərində, qara xərçəng xəstəliyinin 

törədicisi Rhizobium radiobacter; Mərcilər yumrularda: kartof yumrula-

rında adi dəmgil xəstəliyinin törədicisi Streptomyces scabies; Gözcüklər 

yumrularda: kartof yumrularında yaĢ çürümə xəstəliyinin törədicisi Pecto-

bacterium carotovorum subsp. carotovorum 
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Sxem 3.3 

Bitkidə fitopatogen bakteriyaların çoxalma yerləri 

(K.V.Popkova, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. BĠTKĠLƏRĠN BAKTERĠYALARLA YOLUXMASI 

       ZAMANI ƏMƏLƏ GƏLƏN FĠZĠOLOJĠ DƏYĠġĠKLĠKLƏR 

              

Bitkilər bakteriyalarla yoluxan zaman onların fiziologiyasında da patoloji 

dəyiĢikliklər baĢ verir. Lakin bu məsələlər hələlik kifayət qədər öyrənilməmiĢdir. 

Ədəbiyyatlarda xəstə bitkinin fiziologiyası, eləcə də onunla bağlı bəzi məsələlər 

aydınlaĢdırılmaqdadır. Bitkilər bakterial ləkəliklərlə yoluxan zaman xəstə yar-

paqlarda xlorofillin miqdarı 32-64% aĢağı düĢür. Bu zaman fotosintez də azalır. 

V.F.Kupreviç (1947) hesab edir ki, bu bitki toxumalarının intoksikasiyası nəticə-

sində baĢ verir, patogenin maddələr mübadiləsinin son məhsulları buna səbəb 

olur.  

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, kartof yumruları çürümə bakteri-

yaları ilə yoluxduqda tənəffüs əvvəlcə kəskin yüksəlir, sonra depresiya baĢlayır. 

Bu həm yoluxmuĢ, həm də xarici görkəmcə sağlam yumrularda müĢahidə olunur. 

Xəstə yumrularda temperatur da dəyiĢir. Bununla yanaĢı bakteriozlar zamanı kar-

bohidrat, azot mübadiləsi pozulur, fermentlərin oksidləĢdirici fəallığı yüksəlir. 

 

 

Hüceyrəarası  

boĢluq 

 

Ötürücü 

toxumalar 

 

Bitkidə infeksiyanın sistem 

yayılması- eyni zamanda boru 

sistemi və ona yaxın toxuma-

larda yerləĢmə. Toxumlar. Bu 

zaman boru sisteminin bak-

teriyalarla yoluxması hər zaman 

baĢ vermir, onlar yalnız boru-  

lar vasitəsilə yarpaq, gövdə və 

meyvələrə doğru hərəkət edirlər. 

Nümunə kimi bakteriozların 

sistem simptomları: soluxma, 

xloroz 
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Sxem 3.4 

Bitkilərin bakteriyalarla yoluxmasının simptomları 

(K.V.Popkova, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarpaqlarda 

ləkəlilik 

 

Bitkilərdə 

çırtdanlılıq 

 

Yarpaqların 

soluxması 

 

 

Yanıq- ayrı-ayrı 

orqan və toxu-

maların tez bir 

zamanda qaral-

ması və məhvi 

 

 

Bakteriyanın boru 

topasından 

parenxim toxu-

maya daxil olması 

zamanı gövdənin 

səthində yaralar 

 

Yerüstü və yeraltı 

toxumalarda ĢiĢlər, 

fırlar (xərçəng, 

vərəm) 

 
 

Nekroz- toxumanın 

məhv olması 

 

 

QarıĢıq yoluxma 

tipi: bir bitkidə bir 

neçə tip yoluxma 

 
Bitkilərin 

bakteriyalarla 

yoluxmasının 

simptomları 

 

 

Xloroz-xlorofillərin 

dağılması 

nəticəsində bitki 

toxumalarının 

saralması 

 
Mikroskop altında bitki 

toxumalarının xarakterik 

strukturu: su ilə dolmuĢ 

görkəm alır, yağlıtəhər 

görünür 

 
Bitki səthində bakterial seliyin toplanması 

məsələn, xiyarda bakterioz (Ps. syrindae 

pv. lachrymans) buğdada qara bakterioz  

(Xanthomonas tanslucens) 
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Sxem 3.5 

Bitki bakteriozları ilə mübarizə qaydaları 

(K.V.Popkova, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen mühəndis üsullarından istifadə 

zamanı bitkinin genomunun 

dəyiĢməsinə istiqamətlənən iĢlər 

(transgen  bitkilər). Bu bitkidə 

istənilən xəstəliyə qarĢı davamlılıq 

genlərini dəyiĢməyə imkan verir. 

 

Toxumların kimyəvi 

üsulla 

zərərsizləĢdirilməsi 

 

Fiziki üsullarla to-

xumların zərərsizləĢ-

dirilməsi (qaynar sudan 

istifadə) 

 

Toxumların zərərsiz-

ləĢdirilməsinin bioloji 

üsulu (antibiotiklərlə 

iĢləmə). Bitkilərin 

antibiotiklərlə çilənməsi 

 

Fitopatogen bakteriyaların anto-

qonistləri olan mikroorqanizmlərlə 

torpağın zənginləĢdirilməsi, onların 

toplanması üçün əlveriĢli Ģəraitin 

yaradılması 

 
 

Bitkiyə münasibətdə patogeni 

virulentlikdən məhrum edən 

bakteriyaarası gen köçürmənin 

tətbiqi 

 

Xaricdən və baĢqa 

rayonlardan səpin və 

əkin materialının 

daĢınması zamanı 

karantin tədbirləri 

 

Qamma Ģüalarla 

torpağın dezinfeksiyası 

 

Torpaqların yararlığı 

haqqında biliklərin 

tətbiq edilməsi 

 

Torpağa gübrələrin, o cümlədən 

mikrogübrələrin verilməsi 

(mineral gübrələrin yüksək 

dozası bitkilərin xəstəliklərə 

qarĢı davamlılığını aĢağı salır) 

 

BĠTKĠ 

BAKTE-

RĠOZLARI 
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3.4. BAKTERĠYALARIN BĠOLOGĠYASI 

 

Bakteriyalar birhüceyrəli orqanizmlərdir. Bakteriya hüceyrəsinin uzunluğu 

1-3 mkm və eni 0,3-0,6 mkm-dir. Demək olar ki, bütün fitopatogen bakteriyalar 

çubuqĢəkilli olub, qamçılı olduqlarına görə hərəkətlidirlər. Hərəkətsiz formaların 

sayı azdır. Bakteriyalar xlorofildən məhrum orqanizmlərdir. Onların əksəriyyəti  

hazır üzvi maddələrlə qidalanan, heterotrof orqanizmlərdir.  

Bakteriya hüceyrəsi həqiqi nüvədən məhrumdur. Bu orqanizmlərdə nüvə 

aparatını adətən nukleoid adlandırırlar. Latın dilindən tərcümə etdikdə «nüvəyə 

oxĢar» mənasını alır. Müasir dövrdə qəbul olunan təsnifata görə, fitopatogen bak-

teriyaları nüvəyəqədər orqanizmlər qrupuna (Procariota), xırdalaĢmıĢlar aləminə 

(Mychota), Bacteria Ģöbəsinə, Eubacteria sinfinə, Eubacteriales sırasına aid 

edirlər. 

Bakteriya hüceyrəsi sitoplazmatik kütlədən ibarətdir. Sitoplazmatik kütlə 

hüceyrəyə müəyyən forma verən bərk çoxqatlı örtüklə əhatə olunmuĢdur. Bəzi  

bakteriyalarda örtük nazik selikli qatla örtülür, müəyyən Ģəraitdə ĢiĢir, jelatinə-

bənzər selikli kapsul əmələ gətirir. Selikli maddə bakteriya hüceyrəsini günəĢ 

Ģüalarından qorumaqla bəzi növlərin patogenliyini də müəyyən edir (misal üçün, 

Pseudomonas, Xanthomonas). Rütubətli Ģəraitdə bu bakteriyalarla yoluxan bitki-

lərin üzərində selik kütləsi və ya eksudat əmələ gəlir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, fitopatogen bakteriyaların əksəriyyəti malik olduğu 

qamçılara görə hərəkətlidirlər. Qamçıların yerləĢmə xarakterindən asılı olaraq, 

bütün hərəkətli bakteriyalar bölünürlər: monotrix – bir polyar qamçılı, lofotrix – 

hüceyrənin bir tərəfində qamçı topası, peritrix – qamçılar hüceyrənin bütün səthi  

boyu yerləĢir. 

Bakteriyalar osmotik yolla qidalanır. Bakteriyalarda parazitizm xüsusiyyəti 

onların tərkibində olan bir sıra fermentlərlə bağlıdır. Həmin fermentlər bakteri-

yaya lazım olan qida maddələrini mənimsənilən formaya salır. Fitopatogen bakte-

riyalar üçün xarakterik fermentlər aĢağıdakılardır: protopektinaza və pektinaza 

(pektin maddələrini və hüceyrə örtüyünü parçalayır), proteaza (zülalı parçalayır), 

amilaza (niĢastanı hidroliz edir), xlorofillaza (xlorofil danələrini parçalayır), 

oksidləĢdirici ferment tirozinaza (bitki toxumasının qonurlaĢması və ya qaralma-

sına səbəb olur) (M.Ġ.Dementyeva, 1985). 

Bakteriyanın bitkiyə daxil olması təbii və örtücü toxumaların zədələnməsi  

yolları ilə baĢ verir. Məhdud ixtisaslaĢmaya malik fitopatogen bakteriyalar bitki-

lərə yalnız ağızcıqlar vasitəsilə daxil olur. Digər bakteriyalar su yolları – hidatod, 

qılafda olan məsamələr vasitəsilə bitkiyə düĢür. Zəif ifadə olunan parazitlik xüsu-

siyyəti ilə əlaqədar olan bir cüt bakteriyalar, o cümlədən kələmdə selikli bakte-

rioz xəstəliyinin törədicisi, kök və digər tərəvəz  bitkilərində yaĢ çürümə xəstəliyi 



94 

 

yaradan bakteriyalar bitkilərə mexaniki zədələnmiĢ yerlərdən düĢürlər. 

Bitkilərin bakteriyalarla yoluxma imkanları və xəstəliyin inkiĢaf intensivliyi 

ətraf mühit Ģəraiti və bitkinin vəziyyətindən də asılıdır. Fitopatogen bakteriyaların 

əksəriyyəti yüksək nisbi rütubət Ģəraitində inkiĢaf edir. Fitopatogen bakteriyala-

rın böyüməsi üçün minimal temperatur 5-100C, optimal 25-300C, maksimal 33-

400C hesab edilir. Optimal mühit reaksiyası neytral və ya zəif qələvilidir. 

Mühitin əlveriĢsiz amillərinin məsələn, antibiotiklərin təsiri altında, bir sıra 

fitopatogen bakteriya növləri L – formalar əmələ gətirir. Belə formalar hüceyrə 

divarından məhrumdur. Müəyyən Ģəraitdə onlar öz ilkin quruluĢlarını bərpa edə 

bilirlər. Hüceyrə divarının itməsi bakteriyaları onlara mənsub olan forma və ölçü-

lərdən məhrum edir. Belə Ģəkildə onlar bakterial filtirdən keçirlər. Bakterial filtr-

dən keçmə qabiliyyəti alan L-formalar filtirləĢənlər adını almıĢlar.  

FiltirləĢən formanı V.F.Peresıpkin payızlıq rapsın kök sistemini yoluxan 

bakteriyanı öyrənən zaman 1956-cı ildə müĢahidə etmiĢdir. Filtrdən keçən fito-

patogen bakteriyalar bakteriozların inkiĢafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə 

ki, onlar uzun müddət bitkidə gizli vəziyyətdə qalmaq qabiliyyətinə malikdirlər. 

Onların yoluxduğu bitkilərdə xəstəliyin simptomları əmələ gəlmir, belə yoluxma 

latent (gizli) adlanır. ƏlveriĢli Ģərait yaranan zaman bakteriyalar L formadan adi 

formaya keçir, çoxalmağa baĢlayır, tipik simptomlarla patoloji prosesə səbəb 

olurlar.  

Bütün fitopatogen bakteriyalar süni qida mühitlərində yaxĢı bitir, koloniya 

əmələ gətirirlər. Koloniyaların rəngi ağ, boz-ağ və sarı haĢiyəli, müxtəlif rəngli  

olur. Onlar quru və ya selikli ola bilir. Bakteriya koloniyalarını qida mühitlərinin 

səthinə əkən zaman müxtəlif tipli koloniyalar çıxa bilir, baxmayaraq ki, əkin 

təmiz kultura vasitəsilə aparılmıĢdır. Bu hal, müxtəlif dərəcədə bütün mikroorqa-

nizmlərə, o cümlədən fitopatogen orqanizmlərə xasdır. Bakteriologiyada mikro-

orqanizmlərin bu xüsusiyyətini dissotsiatsiya və ya dissotsiatsiyalı dəyiĢkənlik, 

bakteriya koloniyalarnın xarakterinə görə fərqlənənləri isə dissotsiant adlandırır-

lar. Dissotsiantların əsas formaları M-, S- və R- formalarıdır: M- dissotsiant se-

likli, qabarıq; S- dissotsiant hamar yastı; R- dissotsiant adətən qırıĢlı, qeyri- bəra-

bər, alabəzək səthli, quru koloniya formalarına malikdir. Dissosiantlar koloniya-

ların rənginə görə də fərqlənə bilirlər. Belə növ daxili dəyiĢkənlik və ya dissot-

siatsiya armudda yanıq xəstəliyinin törədicisi Erwinia amylovora, bitkilərdə kök 

xərçəngi xəstəliyinin törədicisi Rhizobium radiobacter üçün təsvir edilmiĢdir. 

Fitopatoloqlar bakteriyaların kultural morfoloji dəyiĢkənliyinə və ya disso-

siasiyasına böyük əhəmiyyət verirlər, belə ki, dissosiantlar (variantlar) öz arala-

rında patogenez səviyyəsinə görə fərqlənirlər. Pseudomonas syringae pv. macu-

licula (gül kələmdən götürülmüĢ) bakteriyasının dissosiantları məlumdur. Onlar 

hətta ilin fəsillərindən asılı olaraq patogenlik dərəcəsinə görə fərqlənirlər.  
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Bakteriyaların çoxalması. Fitopatogen bakteriyaların əksəriyyəti ana hü-

ceyrənin ikiyə bölünməsi, (sadə bölünmə) yolu ilə çoxalır. 

Hüceyrənin sadə ikiyə bölünməsi haqda fikirlər müasir təsəvvürlərə görə 

özünü doğrultmur. Son zamanlar alimlər arasında belə bir fikir sübut olunur ki, 

bakteriyalarda cinsi proses gedir, nəticədə genetik informasiyaların mübadiləsi 

baĢ verir. Bakteriyada cinsi prosesin baĢqa formaları mövcuddur: transformasiya, 

transduktsiya və konyuqasiya. 

Transformasiya genetik maddələrin rekombinasiyasının sadə formasıdır, bu 

zaman bakteriyanın bir Ģtammından ayrılan DNT, baĢqa Ģtammın canlı hüceyrə-

ləri tərəfindən udulur, onların geninə daxil olur. 

M.N.Rodigin (1978), P.ġeferin (1964) məlumatlarına əsaslanaraq transfor-

masiyanın ümumi sxemini və ardıcıl olaraq onun mərhələlərini göstərir: 

- Bakteriyanın səthində transformasiya olunan DNT molekulunun adsorbsi-

yası (dönən faza); 

- DNT molekullarının hüceyrə daxilinə keçməsi (dönməz faza); 

- Daxil olan DNT molekulunun retsipient (sinaps) xromosomla xarakterik 

cütləĢməsi; 

- Retsipient xromosoma transformasiya olan DNT molekulunun daxil ol-

ması (inteqrasiya). Donor DNT molekulu da daxil olmaqla retsipient xromosom-

larının replikasiyası. Replikasiya- bakteriyaların yeni maddələr sintez etmək xü-

susiyyətidir; 

- Transformasiya olunmuĢ bakteriya nukletoidinin bir və ya ikiyə bölünmə 

nəticəsində ayrılması. 

Beləliklə, donor hüceyrəsi retsitent hüceyrəsini «mayalandırır» və yalnız 

retsipientin daxilində valideyn genlərinin yenidən paylanması baĢ verir. 

Bəzi ədəbiyyat məlumatlarına görə çox cüzi bakteriya növlərində transfor-

masiya müĢahidə edilmiĢdir. Transduksiya zamanı genetiki maddələr bir bakteri-

ya hüceyrəsindən digərinə bakteriofaqların köməyilə keçir. Konyuqasiya zamanı  

bakterial hüceyrələrin əlaqəsi əmələ gəlir və irsiyyət amilinin donor hüceyrədən 

baĢqasına, yəni retsipientə göndərilməsi baĢ verir. 

ġüalanma və ya kimyəvi maddələrin təsiri altında DNT molekulunun istəni-

lən hissəsində mutasiya baĢ verə bilər. Mutasiya koloniya və hüceyrənin morfo-

loji dəyiĢmələri, rəngi, virulentliyi və s. amillərlə özünü biruzə verir. 
Bakteriyaların yayılması. Fitopatogen bakteriyaların xəstə bitkilərdən sağ-

lama və ya xəstə orqanlardan sirayətlənməmiĢ hissələrə yayılması vegetasiya 

dövrü müxtəlif yollarla olur. Fitopatogen bakteriyaların hava vasitəsilə yayılması  

əksər hallarda yerli xarakter daĢıyır. Xüsusilə quru havada onların yayılma im-

kanları mövcuddur. Bitkilərdə xəstəlik törədən bakteriyaların əksəriyyəti çubuq-

Ģəkilli olduğundan quru havada günəĢ Ģüalarının təsiri altında tezliklə məhv olur- 

lar. Onların intensiv yayılması rütubətli  havada, xüsusilə damcı su  vasitəsilə baĢ 
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verir. Külək onların böyük əraziyə yayılmasına əhəmiyyətli təsir göstərir. 
Su -fitopatogen bakteriyaların ayrı-ayrı yerlərə yayılmasının adi üsulların-

dan biridir. YağıĢ yağan zaman bitkilərdə ləkəlik xəstəliklərini törədən fitopato-

gen bakteriiyalar damcı su ilə bitkilərə asanlıqla yayılır. Yayılma prosesinin özü 

aĢağıdakı kimi gedir: yağıĢ damçısı sirayətlənmiĢ hissəyə zərblə dəyərək, sıçra-

yan zaman bakteriyanı tutur və bir yerdən baĢqa yerə atır. Əgər yağıĢ küləklə bir 

gəlirsə, bakteriyanın daha uzaq məsafələrə yayılması baĢ verir. Küləksiz yağıĢlı 

havada xəstəlik yalnız qonĢu bitkilərə düĢür. Suvarma zamanı bakteriya ilə sira-

yətlənmiĢ bitki qalıqlarının daĢınması da bakteriozların yayılmasında önəmli rol 

oynayır. HəĢəratlar da bir çox hallarda bakteriya xəstəlik törədiciləri ilə sıx əla-

qəlidir. Onlar da vegetasiya dövrü xəstəliklərin yayılması prosesinə stimuləedici 

təsir göstərir. Çox zaman həĢəratlar bədəni və ya ağız aparatları vasitəsilə bakte-

riyaların daĢıyıçıları rolunu oynayırlar. Məftil qurdları və torpaq həyat tərzi keçi-

rən bir sıra həĢəratlar kartofda həlqəvi çürümə, qara ayaq və s. xəstəliklərin daĢı-

yıcılarıdır. Bitkilərə qulluq edən insanlar da bakteriozların yayılmasında müəyyən 

rol oynayırlar. Belə ki, pomidor bitkisinin bic zoğları vurularkən bakterial xər-

çəng bir bitkidən digərinə yayılır. 
Bakteriyaların saxlanması. Fitopatogen bakteriyalar əsasən bitki qalıqla-

rının üzərində torpaqda saxlanır. Bitki qalıqları olmadan və ya onlar parçalandıq-

dan sonra bakteriyalar patogenliyini tezliklə itirir. Belə ki, torpaqda yaĢayan digər 

mikroorqanizmlər –göbələklər, aktinomisetlər və s. onların parçalanmasında əsas-

lı rol oynayırlar. Məsələn, meyvə ağaclarında kök xərçəngi xəstəliyinin törədicisi 

Agrobacterium tumefaciens bir neçə il müddətində bitki qalıqları ilə əlaqəsi olma-

dan torpaqda yaĢayır. Bir çox bakteriyalar əsasən toxumların səthində saxlanılır, 

lakin toxum daxilində qıĢlayanlar da mövcuddur. Bəzi bakteriyalar, məsələn, 

kələmdə selikli bakterioz xəstəliyinin törədicisi Erwinia carotovora var. caroto-

vora həĢəratların bədənində qıĢlayır (kələm milçəyinin sürfələrində). 
Bakteriyanın bitkiyə təsir xarakteri. Bakteriyaların xəstəlik törədiciləri 

kimi əmələ gətirdikləri simptomlar bakteriyanın növü, fermentlər yığını və ya 

hansı orqanı yoluxmasından asılıdır. Parenxim toxumaların yoluxması zamanı  

adətən bitkilərdə nekrozlar və ya çürümə tipli xəstəliklərin simptomları əmələ 

gəlir. Yarpağın parenxim və ya meyvənin səthi toxumaları yoluxan zaman ləkəlik 

xəstəlikləri özünü biruzə verir. Xiyar yarpaqlarında kələ-kötür ləkəlik, pomidor 

yarpaqlarında qara bakterial ləkəlik və s. buna tipik nümunədir. 

Bakteriya yumru, kökümeyvə və digər meyvələrin lətli, Ģirəli hissələrinə 

düĢərsə, çürümə xəstəliklərini əmələ gətirir. Bitkilərin bu orqanları karbohidrat-

larla zəngindir. Pektinoza, propektinoza kimi fermentlərin təsiri altında hücey-

rəarası maddələrin parçalanması- toxumaların matserasiyası baĢ verir, nəticədə si-

rayətlənmiĢ hüceyrələr yumĢaq sıyıqĢəkilli xarakterik iyli kütləyə çevrilirlər. Kə-

ləm, kök, kartof  və digər tərəvəzlərdə  saxlama zamanı  əmələ gələn çürümə xəs- 
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təliklərini Erwinia cinsi bakteriyaları törədirlər. 

Boru sisteminin yoluxması bitkinin və ya onun orqanlarının soluxması ilə 

xarakterizə olunur. Soluxma boruların mexaniki tutulması və bakteriya tərəfin-

dən buraxılan toksinlərin təsiri altında baĢ verir. Bəzi hallarda bakteriya bitkilərdə 

ĢiĢ və ya yumru tipli xəstəliklərin törənməsi ilə xarakterizə olunur. 
Bakteriozların diaqnostikası. Diaqnostika –xəstə bitkilərin hərtərəfli tədqi-

qi əsasında xəstəliyin tanınmasıdır. Xəstə bitki ilə iĢlərin aparılmasının ardıcıllığı 

aĢağıdakı kimidir:  

-  xəstəliyin simptomlarının dəqiq təsviri; 

- bitkinin yoluxmuĢ toxumasında bakteriyanın müĢahidə edilməsi: onun 

mikroskopla tədqiqi, lazım olduqda bakterial hüceyənin və sahib bitkinin toxuma-

larının Qrama görə rənglənməsi (analiz yalnız təzə materiallarla aparılır); 

-  törədicinin bitkinin yoluxmuĢ hissəsindən təmiz kulturaya çıxarılması; 

- bakterial kulturanın patogenliyinin təyin olunması, bitkiləri süni yolux-

maya uğratmaqla patogenlik qabiliyyətinin aĢkar edilməsi. Bu zaman R.Koxun 

aĢağıdakı ardıcıl qaydaları gözlənilməlidir: törədicisnin ayrılması  onunla bitki-

nin yoluxdurulması təkrarən törədicinin ayrılması və ilkin ayrılmıĢ törədiciyə 
identik olmasının sübut edilməsi. 

Patogenliyi müəyyən etmək üçün müxtəlif qaydalardan istifadə edilir: 

- bitkilərin bakterial suspenziya vasitəsilə inokulyasiya edilməsi və ya 

bakteriyanın bitkiyə ineksiyası;  

- bitkilərdə süni yaradılmıĢ yara yerləri vasitəsilə inokulyasiyası;  

- sağlam bitkinin toxumalarının patogen bakteriyanın biokütləsi ilə inokul-

yasiyası; 

- kulturanın identifikasiyası; 

- fitopatogen bakteriyaların infeksion tsikllərinin öyrənilməsi; 

- bitkiləri bakteriozlardan qorumaq üçün müvafiq üsulun seçilməsi. 

Bakteriyanın bitkiyə təsiri və toxumaların yoluxma xarakterindən asılı ola-

raq bakteriozları iki tipə bölürlər: diffuz və ya sistem və yerli və ya lokal. 

Diffuz bakteriozlarda törədici boru sisteminə daxil olur, ötürücü borularda 

və ona yaxın toxumalarda yayılır. Bu zaman suyun bitkiyə daxil olması prosesi 

pozulur və o soluxur.  
Soluxma- sistem bakteriozların əsas simptomudur. Soluxma xəstəliyi adı 

altında bütöv bitkidə və onun ayrı-ayrı orqanlarında, toxumalarında turqorun it-

məsi ilə əlaqədar patoloji dəyiĢikliklər baĢa düĢülür. Məsələn, pomidorda bak-

terial soluxma əvvəlcə ayrı-ayrı yarpaqlarda, sonra bəzi zoğlarda və nəhayət, bu 

xəstəliyin törədicisi Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis bakteriya-

sının təsiri altında bitki tamamilə soluxur.  

Yerli bakteriozlar bitkinin ayrı-ayrı orqanlarının parenxim toxumalarının 

yoluxması ilə əmələ gəlir. Onların əsas simptomları nekroz, xloroz, çürümə və 
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ĢiĢlərdir. Yerli çürümə tipi məsələn, ərik meyvələri yoluxan zaman müĢahidə olu-

nur. Çürümə meyvənin çəyirdəyinin ətrafında lokallaĢır, belə xəstəliyi Bacillus 

mesentericus bakteriyası törədir.  
Nekroz – bu məhv olmuĢ hüceyrələrin geniĢlənmiĢ hissəsi olmaqla qonur 

və ya qara rənglidir. Nekroz formaları müxtəlifdir: xiyar yarpaqlarında kələ-kötür 

ləkəlik (törədici - Pseudomonas syringae pv. lachrymans) xəstəliyində nekroz 

yarpaq ayasının zərif damarlarının yoluxması ilə məhdudlaĢır, nəticədə kələ-kötür 

forma alır. Nekrozlar bitkinin bütün yerüstü hissələrində əmələ gələ bilir: alma və 

armud çiçəklərində (törədici - Erwinia amylovora), lobya paxlalarında (törədici - 

Pseudomonas syringae pv. phaseolicola).  

Bakteriyalarla bitkilərin Ģirəli, karbohidratlarla zəngin hissələri yoluxduqda 

xəstəlik özünü çürümələr Ģəklində biruzə verir. Pektinaza və ya protopektinaza 

fermentlərinin təsiri altında hüceyrəarası maddə dağılır, toxuma xarakterik iyli, 

sıyığaoxĢar kütləyə çevrilir. Tipik çürümələr kök, kökün meyvələrində, kartof 

yumrularında, Pectobacterium cinsi nümayəndələri ilə yoluxan zaman əmələ gə-

lir. Xlorozlar adətən xəstəliyin ilkin mərhələsində toxumalarda nekrotik dəyiĢmə-

lərlə əmələ gəlir. Dənli bitkilərin yarpaqlarında yoluxma yerinin ətrafında xloro-

fillə kasıb olan zonalar baĢ verir, adətən xlorotik və qeyri xlorotik zonalar qovu-

Ģur. Xlorofilin dağılması da toksinlərin təsiri altında baĢ verir.  
Şişlər (yumrular, fırlar) –az hallarda müĢahidə olunur. Bu tipli ən geniĢ 

yayılmıĢ bakterioz köklərdə xərçəng xəstəliyinin simptomlarını əmələ gətirən 

Rhizobium radiobacter-lə yoluxma nəticəsində əmələ gəlir. Çuğundur kökü mey-

vələrində xərçəng və vərəmi Xanthomonas campestris pv. beticola əmələ gətirir.  
Yoluxmuş bitki toxumasında bakteriyanın aşkar edilməsi. Mikroskopla 

aparılan bütün tədqiqatlar zamanı təzə bitki materialından istifadə olunur. YaxĢı  

olar ki, istifadə olunan toxuma bitkinin ilkin inkiĢaf mərhələsində götürülsün. 

Belə ki, gec mərhələlərdə onlar adətən saprotrof bakteriyalarla çirklənir, bu isə 

patogenin identifikasiyasına mane olur. Bitki orqanları (yarpaq, gövdə, yumrular, 

köklər və s.) əvvəlcə ehtiyatla axar suda yuyulur, sonra steril bıçaq və ya skal-

pellə xəstə və sağlam toxumanın sərhəddindən hissəcik kəsilir və təmiz əĢya Ģü-

Ģəsinin üzərinə qoyulur. Ona az miqdarda steril su əlavə edilir və iti skalpellə 

toxuma xırdalanır. Bir neçə dəqiqədən sonra preparat örtücü ĢüĢə ilə örtülür və 

bakteriya mikroskoplaĢdırılır. Bu zaman toxumaların Qramla rənglənməsi də tət-

biq oluna bilər. Əgər analizlərin əsasında xəstə bitkinin simptomları xəstəliyin 

bakterial təbiətli olduğunu sübut edirsə, onda bakteriya təmiz kulturaya çıxarılır.  
Yoluxmuş toxumadan xəstəlik törədicinin çıxarılması. Çıxarılmazdan əv-

vəl bakteriyalı bitki materialı ciddi yuyulur, sonra səthi sterilizə olunur, material 

1-2 dəqiqəliyə natrium hipoxlorit (NaOCl) (1: 3) və ya 0,1%-li sulema məhluluna 

yatırılır. Bakteriyanın bitkinin müxtəlif orqanlarından çıxarılması differensial ba-

xıĢ tələb edir. Əgər nekrozlu ləkələr yarpaq və gövdədə yerləĢmiĢsə, yoluxmuĢ 
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toxumanı steril skalper və ya iti bıçaqla kəsirlər. Kəsilmə zamanı sağlam toxu-

manın bir hissəsi də götürülməlidir. Materialı xırdalayır və qida mühitinə yerləĢ-

dirirlər. Əgər bitkinin ötürücü boruları yoluxmuĢsa, onda bakteriyanı çıxarmaq 

üçün ilkin yoluxma əlamətləri olan sahəciklər seçilir, xırdalanır və qida mühitinə 

əkilir. Bakteriya kök, yumru və soğanaqlardan yarpaqlarda olduğu kimi çıxarılır. 

Əkin patogenlər üçün optimal temperaturda aparılır (adətən 28- 330C). 

Bütün çıxarılımıĢ bakteriyalar vaxtında mikroskop altında öyrənilməlidir. 
Fitopatogen bakteriyaların infeksion tsikli. Bakteriyaların spesifik yayıl-

ması, onların əlveriĢsiz Ģəraitə uyğunlaĢması, infeksion tsiklin xüsusiyyətləri ilə 

müəyyən olunur. Meyvə ağaclarında bakterial yanıq xəstəliyinin törədicisi Erwi-

nia amylovora patogeninin infeksion tsikli onun bitkinin meyvə tumurcuqlarına 

daxil olması ilə baĢlayır, nəticədə onlar qonurlaĢır, sonra qaralırlar. Çiçəklərdən 

baĢqa cavan, odunlaĢmamıĢ zoğlar da yoluxurlar ki, bu zaman havanın yüksək 

rütubəti Ģəraitində eksudat əmələ gəlir: kiçik südlü-ağ damçılar (bakteriya seliyi), 

müəyyən zaman müddətindən sonra qəhvəyi –qara rəng alır. Törədici həm də 

qabıq və gövdəyə daxil olur. Gövdənin yoluxması zamanı qabıq altında oduncaq 

qaralır, quru havada qabıq quruyur, yanıq, yara zonaları əmələ gəlir. Belə zona-

larda olan yaraların sağlam toxuma ilə adi gözlə belə görünən müəyyən sərhəddi  

var.  

Patogen həĢəratlarla (mənənə, böcək, sisək, arılar və s.), quĢlarla, yağıĢla, 

iĢçi alətlərlə yayılır. Tozlayıcı həĢəratlar xüsusi rol oynayırlar. Patogen sirayət-

lənmiĢ toxumada qıĢlayır. Çəyirdəklilərdə bakterial xərçəng xəstəliyinin törədi-

cisi Rhizobium radiobacter albalı, gilas, ərik, Ģaftalı və Prunus cinsinin baĢqa 

növlərinin çiçək, meyvə, zoğ, yarpaq saplaqlarını yoluxur. Meyvəlilərdə kök xər-

çənginin törədicisi Rhizobium radiobacter infeksion tsiklinin xüsusiyyəti onun 

uzun müddət torpaqda saxlanması ilə səciyyələnir. Patogen bitkiyə zədələrdən 

keçir. Zədələnmənin səbəbləri müxtəlifdir. Xəstəlik nəticəsində köklərdə ĢiĢlər, 

fırlar əmələ gəlir. ġiĢlər dağılan zaman törədici torpağa düĢür, oradan isə yeni 

bitkilərə daxil olur. 

Tərəvəz, kökümeyvəlilər və yumrularda yaĢ çürümələri Pectobacterium 

cinsi- o cümlədən Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum törədir. Tö-

rədici məhsul toplanıĢı və məhsulun saxlanmaya qoyulduğu zaman əmələ gələn 

mexaniki zədələnmələr vasitəsilə daxil olur. Patogenin daĢıyıcıları bitkilərin zə-

rərvericiləri də ola bilir, lakin bu məsələdə baĢlıca rolu xəstə və sağlam kökü-

meyvələrin və ya yumruların əlaqəsi oynayır.  

Ġnfeksion tsikldə əhəmiyyətli an patogenin bitki materialında və ya torpaq-

da saxlanmasıdır. Fitopatogen bakteriyalar toxumların səthində yığılırlar (pomi-

dorda bakterial xərçəng xəstəliyinin törədicisi Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis). Onlar  rüĢeymə daxil ola bilir (xiyarda kələ- kötür ləkəlik xəstəli- 

liyinin törədicisi Pseudomonas syringae pv. lachrymans). 
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Məhsul toplanıĢından sonra qalan bitki qalıqlarında fitopatogen bakteriyalar 

onları tam minerallaĢdırana qədər saxlana bilirlər. Bitki qalıqlarının dağılmasın-

dan sonra fitopatogen bakteriyalar torpaqda tezliklə ölür, yalnız bir neçə cins və 

növlər o cümlədən, meyvə bitkilərində kök xərçəngi xəstəliyinin törədicisi Rhizo-

bium radiobacter müstəsnalıq təĢkil edir.  

 

3.5. BĠTKĠLƏRĠN BAKTERĠOZLARDAN MÜHAFĠZƏSĠ 

 

Bitki mühafizəsində bakteriozlarla mübarizədə əsas istiqamət profilaktik 

tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Ġlkin infeksiya mənbəyi əsasən toxumlar olduğu 

üçün onların zərərsizləĢdirilməsi və dezinfeksiyası öndə durur. Buna kimyəvi  

mübarizə və toxumların müəyyən temperaturda saxlanması ilə nail olmaq olur. 

Vegetativ çoxalma zamanı sağlam anac bitkilərin alınması üçün tədbirlər həyata 

keçirilir. Sağlam əkin materialının alınması yüksək məhsul almaq üçün ilkin Ģərt-

ləndəndir. Əkin materialı kəsilib, budanarkən sitrayətlənmiĢ alətlə xəstəliyin ya-

yılması baĢlayır. Buna görə də bağda tətbiq olunan alətlər mütləq dezinfeksiya 

olunmalıdır. YoluxmuĢ bitki qalıqlarının minerallaĢmasını sürətləndirmək üçün 

onları ağır torpaqlarda dərinə basdırırlar. Bakteriozların yayılmasının qarĢısını al-

maq üçün əsas vasitələrdən biri daĢıyıcı həĢəratların məhv edilməsidir. 

Bakteriozlarla mübarizədə kimyəvi mübarizə üsulunun da əhəmiyyəti bö-

yükdür. Bitkilərin vegetasiya dövrü pestisidlərlə dərmanlanması onların yayıl-

masını məhdudlaĢdırır. Onların bakteriozlardan mühafizəsində davamlı sortlar-

dan istifadə edilməsi əhəmiyyətlidir. Ölkəmiz daxilində yayılmayan bakteriozla-

rın qarĢısını almaq üçün karantin tədbirlərinin gücləndirilməsi də tələb olunur. 

Əkinlərə nəzarət və təbii infeksiya mənbələrinin məhv edilməsi profilaktiki 

və qabaqlayıcı tədbirlərə aiddir. Məsələn, müntəzəm olaraq toxumluq kartof sa-

hələrinə nəzarət edilir, qara ayaq və həlqəvari çürümə tipli bakterioz simptomları 

olan bitkilər çıxarılır və sahədən kənar edilir. Meyvə bitkiləri bakterial yanıq xəs-

təliyini əmələ gətirən bakteriya ilə sirayətləndikdə ağac plantasiyadan kənarlaĢdı-

rılır və məhv edilir. Bütün bunlarla bərabər bitkiləri bakteriozlardan qorumaq 

üçün sahib bitkilərin ümumi vəziyyətini yaxĢılaĢdıran tədbirlər sistemi- səpin 

norması, səpin müddəti, suvarma, düzgun gübrələmə, rütubət, temperatur rejimi 

və s. həyata keçirilir. 

Son illər dünyanın müxtəlif ölkələrində bakteriozlarla mübarizədə bioloji 

üsulun imkanlarından daha çox istifadə olunur. Bioloji üsulun əsas mahiyyəti tə-

biətdə antoqonizmdir, bir qrup mikroorqanizmlər bu və ya digər yol ilə digərlə-

rinin həyat fəaliyyətini pozurlar. Mikroorqanizmlər arasında olan antoqonizm 

fitopatogenlərlə mübarizədə istifadə olunur.  
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BAKTERĠAL XƏSTƏLĠKLƏR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şək. 3.1. Xanthomonas cinsinin xəstəlikləri 

Xanthomonas campestris pv. 

vesicatoria 
omafra.gov.on.ca 

Xanthomonas axonopodis  

pv. citri 
apsnet.org 

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola 
eppo.org 

Xanthomonas campestris corylina 
inra.fr 
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Şək. 3.2. Erwinia cinsinin xəstəlikləri 

Erwinia amylovora 
apsnet.org 

Erwinia carotovora subsp. carotovora 
avrdc.org 

Erwinia amylovora 
foto M.Babadoost 
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Şək. 3.3. Erwinia cinsinin xəstəlikləri 

Erwinia amylovora 
fotolar M.Babadoost 
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Şək. 3.4. Pseudomonas cinsinin xəstəlikləri 

Pseudomonas syringae pv. tomato 
fotolar M.Babadoost 

Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 
calspl.com 

Pseudomonas cichorii 
bitkisagligi.net 
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Şək. 3.5. Agrobacterium cinsinin xəstəlikləri 

Agrobacterium tumefaciens 
fr.wikipedia.org 

 

Agrobacterium radiobacter  

 agroatlas.ru 
Agrobacterium rhizogenes 

shouragroup.com 

Agrobacterium tumefaciens 
rothamsted.ac.uk 
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Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədicilərinin qarĢısını almaq üçün 

antoqonistlərdən istifadənin istiqamətləri aĢağıdakılardır: torpaqda mikrob-anto-

qonistlərin optimal toplanması üçün Ģəraitin yaradılması; antoqonist kulturaların 

tətbiqi; antibiotiklərin tətbiqi.  

Fitopatogen bakteriyaların mikrob- antoqonistlərinin torpaqda yığılması  

üçün Ģərait aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə səciyyələnir: üzvi (peyin, 

kompost, siderat), mineral gübrələrin düzgün nisbətdə verilməsi; əhəngləmə; 

növbəli əkinə əməl edilməsi. Məsələn, düzgün növbəli əkinə əməl edilməsi və 

üzvi gübrələrin verilməsi, lobya bitkisinin kök çürüməsi xəstəliyi ilə yoluxmasını  

aĢağı salır. 

Mikrob-antoqonistlərin tətbiqi qaydaları müxtəlifdir: birbaĢa torpağa ver-

mə, kompostların tərkibində vermə, toxumların iĢlənməsi, bitkilərin çilənməsi. 

Adətən örtülü qruntda torpağa birbaĢa vermə üsulundan istifadə olunur.  

Bir qrup mikrooqanizmlərin maddələr mübadiləsinin spesifik məhsulları 

baĢqa mikroorqanizmlərin inkiĢafını aĢağı salır və ya tamamilə qarĢısını alır. Belə 

spesifik məhsullar antibiotiklər adını almıĢdır.  

Antibiotik maddələr iki əsas xüsusiyyətlə xarakterizə olunurlar:  

- onlar hətta aĢağı kəsafətlilikdə yüksək səmərəlidirlər; 

- onlar üçün seçicilik təsiri xarakterikdir, yəni hər antibiotik müəyyən or-

qanizmlərə münasibətdə səmərəlidir və baĢqalarına isə tamamilə təsirsizdir.  

Antibiotiklər müxtəlif qrup orqanizmlər, o cümlədən torpaqda yaĢayan bəzi  

mikroorqanizmlər tərəfindən əmələ gəlirlər. Oradan bitkiyə daxil olur, onların to-

xumalarında toplanır və xəstəliklərə qarĢı davamlılığını artırır.  

Bitki mühafizəsində tətbiq olunan antibiotiklərə əsas tələblər aĢağıdakı-

lardır: 

- xəstəliyin törədicisinə qarĢı fəal olmalı, bu fəallığı saxlamalıdır; 

- bitki toxumasına asanlıqla daxil olmalıdır; 

- onların müalicə dozaları bitkilər üçün təhlükəsiz olmalıdır. 

Antibiotiklərin tətbiqi qaydaları: səpin və əkin materialının iĢlənməsi, çilə-

mə, torpağa vermə. 

Fitoaleksinlər də antibiotik təbiətli maddələrdir. Parazitin və sahib bitkinin 

qarĢılıqlı münasibətləri çərçivəsində metabolizm prosesi zamanı əmələ gəlir. 

Kimyəvi təbiətinə görə fitoaleksinlər fenol birləĢmələrinə aiddir. Bakteriyalarla  

yoluxma zamanı da fitoaleksinlərin əmələ gəlməsi müxtəlif ədəbiyyat mənbə-

lərində öz əksini tapmıĢdır. 

Son illər bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da bakteriya mənĢəli 

xəstəliklərin yayılması artan tendensiya üzrə davam edir. Çoxlu sayda əvvəllər 

iqtisadi əhəmiyyət kəsb etməyən növlər və formalar patogenlik xüsusiyyətlərinə 

görə daha da aqressivləĢirlər. Bu nöqteyi nəzərdən kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

müxtəlif mənĢəli bakteriozlardan mühafizəsi aktuallığını saxlamaqdadır.  
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3.6. AKTĠNOMĠSETLƏR VƏ ONLARIN TÖRƏTDĠKLƏRĠ 

       XƏSTƏLĠKLƏR 

        

Müasir təsnifatlara görə (Berdci, 1974), aktinomisetləri bakteriyalara aid 

edirlər. Onlar bakteriyaların əksəriyyəti kimi Qrammüsbətdirlər. Lakin aktinomi-

setlər morfoloji və bioloji xüsusiyyətlərinə görə bakteriya və göbələklər arasında 

aralıq vəziyyətdə durur. Həqiqi nüvənin olmaması (prokariot) onları bakteriya-

lara yaxınlaĢdırır, lakin bakteriyalardan fərqli olaraq, aktinomisetlərin vegetativ 

bədəni çoz nazik, budaqlanan, hər tərəfə parıltılı çıxan nazik hiflərdən ibarətdir. 

Bu hiflərin hamısı bir yerdə göbələklərdə olduğu kimi mitsel (göbələk mitselinə 

nisbətən 5-7 dəfə nazik) adlandırılır. Kəskin ifadə olunan parıltılı və Ģüalı xarak-

terinə görə aktinomisetlərə bəzən Ģüalı göbələklər də deyirlər. 

Aktinomisetlər mitsel sahələri və ya sporları ilə çoxalırlar. Sporlar – xüsusi  

orqanlarda spordaĢıyanlarda əmələ gəlir. SpordaĢıyanlar spiralĢəkilli və ya düz-

dür, Ģar və ya çubuqĢəkillidir. Qida mühitlərində aktinomisetlər əvvəlcə dərili 

koloniyalar (substrant mitsel) sonra isə hava mitseli ilə örtülür. Koloniya özü 

aqarda substrat mitselə böyüyür. Aktinomisetlərin qidalanması ixtisaslaĢma-

mıĢdır, təbiətdə onlar bitki və heyvan qalıqlarından istifadə edirlər. Ağac hissə-

cikləri, budaq, yarpaq, müxtəlif qida maddələri, bitki tərəfindən ifraz olunan mad-

dələr, məhv olmuĢ həĢərat qalıqları və s. onlar üçün əsas qida mənbəyi rolunu 

oynayırlar. Digərlərinin yaĢaya bilmədikləri substrat aktinomisetlər üçün əlve-

riĢlidir. Onlara hava, su hövzələrində, əsasən torpaqda rast gəlinir. 

Müasir ədəbiyyat məlumatlarına görə aktinomisetlərin məlum cinslərinin 

əksəriyyəti torpaqda yaĢayır (Zvyaqintsev, Zenova, 2001). Aktinomisetlərin növ 

tərkibi becərilən bitkidən (paxlalılar, dənlilər, tərəvəzlər) asılı olaraq dəyiĢir. Bu 

haldan mübarizə məsələlərini müəyyən edərkən istifadə olunmalıdır. Aktino-

misetlərin əksəriyyəti saprotrof həyat tərzi keçirir, onlardan yalnız bir qismi bit-

kilərdə parazit həyata uyğunlaĢmıĢlar.Fitopatogen aktinomisetlər içərisində bit-

kilərdə dəmgil xəstəliyi əmələ gətirən Streptomyces cinsi növləri maraq kəsb edir. 

Kartofda dəmgil xəstəliyini Streptomyces scabies törədir. Xəstəlik kartofun 

vegetasiya dövrü yumrularında inkiĢaf edir. Yoluxma yerində çatlar əmələ gəlir, 

sirayətlənmiĢ toxumanın mantarlaĢması baĢ verir, yaralar formalaĢır. Güclü yo-

luxma zamanı yaralar qovuĢur və yumru bütövlükdə qətməklə örtülür. Yumrular-

da adi dəmgil xəstəliyini törədən aktinomiset torpaqda toplanır, sirayətlənmiĢ  

yumrularda, yara və çatlarda saxlanılır. 

Aktinomisetlərlə kənd təsərrüfatı bitkilərini yoluxmadan qorumaq üçün bir 

sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir. Onların torpaqda toplanmasının qar-

Ģısını almaq, növbəli əkin dövriyyəsinə əməl etmək, yoluxmuĢ bitkiləri sahədən 

kənarlaĢdırmaq və s. bu tədbirlərin tərkib hissəsidir.  
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Şək. 3.6. Streptomyces cinsi nümayəndələrinin quruluşunun 

               sxematik təsviri: 

               A- aktinomiset koloniyası qida mühitində: a- hava mitseli,  

               b- substrat mitseli; B- aktinomisetlərin spordaĢıyanlarının 

               tipləri: a – qısa, düz, tək-tək və ya bir budaqda iki-üç oturan  

               spordaĢıyan, b- düz, qısa, köbə formalı, c- spiralvari, 2-3 

               burumlu qısa spordaĢıyan; C- aktinomisetin spordaĢıyanının  

               hissəsi: a- daxildə spordaĢıyan sporlarla, b- sporun yetiĢməsi,  

               c- yetkin sporlar [Krasilnikov, 1949] 
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Aktinomisetlərin say dinamikası torpağın tipi, hava Ģəraiti, suvarmanın tət-

biqi ilə müəyyən edilir. TurĢ torpağı əhəngliyən zaman onların sayı artır, aktino-

misetlər az rütubət sevərdirlər, yüksək temperatur bu qrup orqanizmlərin həyatına 

əlveriĢli təsir göstərir. Çox isti illərdə tez quruyan torpaqlarada aktinomikozlarla 

yoluxma güclənir.  

 

3.7. FĠTOPLAZMALAR 

 

Bitkilərin xəstəliklərinin törədiciləri kimi fitoplazmalar yalnız 1967-ci ildə 

təsvir edilmiĢdir. Fitoplazmanı ilk dəfə yapon alimləri cırtdanlılıq xəstəliyi ilə 

yoluxmuĢ çəkil ağacının floem borularını tədqiq edərkən, elektron mikroskopu-

nun köməyi ilə müĢahidə etmiĢlər. Hazırda 59 fəsiləyə mənsub olan 200-dən artıq 

bitki növü fitoplazmalarla yoluxur (Campbell R.N., 2001). Hətta Litva kimi məh-

dud bir ərazidə 40-a qədər bitkidə fitoplazma (cəd. 3.1) mənĢəli xəstəliklərin 

olduğu aĢkar edilmiĢdir (V.Ġ.Bilay və baĢqaları, 1988). Təəsüflər olsun ki, Azər-

baycan Ģəraitində bu və ya digər bitkinin fitoplazma mənĢəli patogenlərlə yolux-

ması haqqında ədəbiyyatlarda heç bir məlumat yoxdur. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, fitoplazmalar bir bitkidən digərinə 

cırcıramalar, yarpaq güvələri və qızıl sarmaĢıq ilə keçib, Ģeytan süpürgəsi, stolbur 

və sarılıq tipli xəstəlikləri törədir. Bu xəstəliklər üçün ümumi hal kimi onların 

mülayim və isti havalı zonalarda yayılması xarakterikdir. Çünki belə zonalarda 

sorucu ağız aparatına malik həĢəratların inkiĢafı üçün daha mötədil Ģərait möv-

cuddur. Fitoplazmaların daĢıyıcıları olan belə həĢəratlar bu xəstəliklərin yayıl-

masında önəmli rol oynayırlar.  

Son illər elmə məlum olmuĢdur ki, Ģeytan süpürgəsi və sarılıq tipli bir sıra 

xəstəliklərin törədiciləri viruslar yox, fitoplazmalardır. Astra çiçəklərində sarılıq, 

düyüdə sarı cırtdanlılıq, badımcan çiçəklərində stolbur, qarağatda reversiya və ya 

çoxləçəklilik, çəkildə qıvrılma, kiçikyarpaqlılıq, almada poliferasiya və ya kiçik-

meyvəlik, yoncada fillodiya, qarğıdalıda cırtdanlılıq və baĢqa xəstəliklər fitoplaz-

ma mənĢəlidirlər. Əvvəllər virus xəstəlikləri kimi hesab edilən 50-dən artıq fito-

plazma təsvir edilmiĢdir. 

K.V.Popkovaya (2005) görə fitoplazmalar fitopatogen orqanizmlərin spe-

sifik qrupu olub, bakteriyalar və viruslar arasında aralıq vəziyyətdə durur. Onlar 

polimorf orqanizmlərdir. Çox vaxt hüceyrələri həlqəvidir, lakin uzunsov və qan-

teləbənzər formalara da rast gəlinir. Eyni bir fitoplazma orqanizmi hüceyrələri 

eyni olmayan ölçü və formalı ola bilir. Belə ki, tütün bitkisinin stolburla sirayət-

lənmiĢ floem hüceyrələrində sferik, oval, uzanmıĢ və baĢqa formalı fitoplazma-

oxĢar orqanizmlər iĢtirak edir. Hüceyrəsinin diametri – 0,1-1 mkm-dir. 
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Cədvəl 3.1  

Təbii Ģəraitdə fitoplazmalarla yoluxan bitki növləri 

(Litva, Y.Stanyulisa, 1988) 
 

Bitkinin növü Əmələ gətirdiyi simptom 
1 2 

Sarımsaq (Allium narcissifolium)  Fillodiya 

Çoxillik marqarita (Bellis perennis) ġeytan süpürgəsi, xloroz  

Kələm (Brassica japonika) Xloroz, yarpaqların kiçilməsi 

Bağ astrası (Callistephus chinensis)  Fillodiya 

Peyğəmbərçiçəyi (Centauria sp.) Xloroz, böyümənin gecikməsi 

Sinerariya (Cineraria hybrida) Çiçəklərin yaĢıllaĢması, xloroz 

Sarı sarmaĢıq (Cuscuta campestris) Xloroz, çoxkolluluq  

Əkin yerkökü (Daucus sativus) Xloroz, çoxkolluluq 

Adi qançır (Echium vulgare) Xloroz, yarpaqların kiçilməsi 

Hortenziya (Hydrangea sp.) Fillodiya, xloroz 

Əkin kahısı (Lactuca sativa) Xloroz, çoxkolluluq 

MeĢə lərgəsi (Lathyrus sylvestris) ġeytan süpürgəsi 

Çoxillik lyupin (Lupinus polyphyllus) Xloroz, çoxkolluluq 

Çobanyastığı (Matricaria chamomilla) Çoxkolluluq, çırtdanlılıq 

Ətirsiz çobanyastığı (Matricaria inodora) Xloroz, çoxkolluluq 

Mayaotuna oxĢar qara yonca (Medicago lupulina) Xloroz, çoxkolluluq 

Əkin qarayoncası (Medicago sativa) ġeytan süpürgəsi 

Cəfəri (Petroselinum sativum) Xloroz  

Birillik floks (Phlox drummondii) Fillodiya, xloroz 

Çoxillik floks (Phlox paniculata) Fillodiya, xloroz 

Orta bağayarpağı (Plantago media) Xloroz, çoxkolluluq 

Novruzgülü (Primula sp.) Xloroz, çoxkolluluq 

Adi əvəlik (Rumex acetosa) Xloroz, çoxkolluluq, çırtdanlılıq 

Qarğa əvəliyi (Rumex acetosella) Xloroz, çırtdanlılıq 

Dərman sabunotu (Saponaria officinalis) Xloroz, hədsiz çoxkolluluq 

Adi xaçgülü (Senecio vulgaris) Çırtdanlılıq, xloroz  

Tarla südotu (Sonchus arvensis) Xloroz, böyümənin gecikməsi  

Dərman zəncirotu (Taraxacum officinale) Fillodiya, çoxkolluluq 

Keçisaqqalı (Tragopogon sp.) Xloroz, yarpaqların qızarması 

Alp yoncası (Trifolium alpestre) Fillodiya, xloroz 

Çəhrayı yonca (Trifolium hybridum) Fillodiya, xloroz, çoxkolluluq 

Orta yonca (Trifolium medium) Xloroz, çoxkolluluq 

Dağ yoncası (Trifolium montanum) Xloroz, fillodiya  
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1 2 

Qırmızı yonca (Trifolium pratense) Xloroz, çoxkolluluq 

Ağ yonca (Trifolium repens) Fillodiya, çırtdanlılıq 

XıĢıltılı yonca (Trifolium strepens) Xloroz, hədsiz çoxkolluluq 

 

Fitoplazmaların həqiqi hüceyrə divarı yoxdur, onlar üçqat elementar mem-

bran ilə əhatə olunmuĢdur. Bununla da bakteriyalardan fərqlənirlər. Viruslarla 

müqayisədə fitoplazmalar üçün hüceyrəvi quruluĢ və süni qida mühitlərində ço-

xalmaq xüsusiyyəti xarakterikdir. Onlar müəyyən qida mühitlərində kiçik spesifik 

koloniyalar əmələ gətirir. Virus hissəciklərindən fərqli olaraq, fitoplazmalarda iki 

tip nuklein turĢusu (DNT və RNT) və ribosomlar iĢtirak edir. Fitoplazma ribo-

somları ölçülərinə görə bakteriya ribosomlarına yaxındırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Şək. 3.7. Fitoplazmanın reproduksiya sxemi  

               (V.Ġ.Bilay və baĢ., 1988) 
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Şək. 3.8. Fitoplazmaların simptomları: 

               a – pomidorda stolbur; b- moruğun qeyri-normal inkiĢafı; 

               c- astra çiçəyinin sarılığı; d- alma zoğunun və meyvələrinin  

               toxumalarının anormal böyüməsi (fotolar belbulba.na.by) 

                  a                                                         b 

                  c                                                        d  
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Müasir təsnifata görə fitoplazmaları Mollicutes sinifində birləĢdirirlər. Qi-

daya olan tələbatına görə Mycoplasmatales və Acholeplasmatales sıralarını fərq-

ləndirirlər: birinci sıranın nümayəndələri üçün xolestrin məcburidir, ikinci sıra 

üçün o elə də əhəmiyyətli deyil. Mycoplasmataceae fəsiləsinə aid olan növlər fa-

kültətiv anaeroblardır. Spiroplasmataceae fəsiləsinə daxil olan nümayəndələr isə 

inkiĢaf tsiklində spesifik spirala oxĢar formalar olduğuna görə hərəkətliliyə ma-

likdirlər. Onlara həm də sterinlərdən asılılıq xasdır. Bu qrupa daxil olan törədici-

lərin əmələ gətirdikləri ən geniĢ yayılmıĢ xəstəliklər sırasında sitruslarda stabbor 

(Citrus stubborn), qarğıdalıda (Corn stunt) və kokos palmasında (Cocos stynt) 

çırtdanlılıqdır. 

Acholeplasmataceae fəsiləsinə daxil olan növlərin törətdikləri zərərli xəstə-

liklər sırasında pomidorda stolbur, çəkildə qıvrılmıĢ kiçik yarpaqlılıq, yoncada 

fillodiya fitopatoloqlar üçün praktik əhəmiyyət kəsb edir. Bu mikrooqanizmlər 

bitkinin toxumalarına kök sistemi vasitəsilə daxil olmaq xüsusiyyətinə malikdir, 

bu isə morfoqenezin dəyiĢməsinə səbəb olur. 

Fitoplazmalara müxtəlif Ģəkilli reproduksiya tipləri xasdır: tumurcuqlanma, 

zəncir formaların siqmentasiyası, sapaoxĢar struktur, binar bölünmə. Sitoplazma-

tik bölünmə sinxron olaraq genomaların replikasiyası ilə baĢ verir. 

Fitoplazmaların ehtimal olunan reproduksiya sxemi 3.7 Ģəkildə verilmiĢdir. 

Lakin məlum sxemlərin heç biri fitoplazmanın inkiĢafının müxtəlif mərhələlə-

rində hüceyrələrdə baĢ verən morfoloji çoxĢəkilliyi əks etdirmir.   

Fitoplazmalarda müĢahidə olunan hüceyrələrin forma və ölçülərinin müxtə-

lifĢəkilliyini nəzərə alan bəzi tədqiqatçılar belə ehtimal edirlər ki, bu formalar 

onların replikasiyası prosesində ayrı-ayrı mərhələlərdir. Fitoplazmalı orqanizmlə-

rin çoxalması tumurcuqlanma və ya binar bölünmə ilə həyata keçir, bu isə onları 

bakteriyalara yaxınlaĢdırır. 

Fitoplazmalı fitopatogenlər çox zərərlidir. Adətən onların törətdikləri xəstə-

liklər epifitotiya xarakteri daĢıyır. Fitoplazma ilə yoluxma nəticəsində buğdanın 

məhsuldarlığı 80-90% aĢağı düĢür. Ədəbiyyatlarda göstərilir ki, onlar tərəvəzçili-

yə böyük zərər vururlar, məhsul itkisi 25-38% təĢkil edir. Pomidor meyvələri və 

quĢüzümü fəsiləsinə daxil olan baĢqa bitkilərin yoluxması nəticəsində məhsul-

darlıq 40%-ə qədər aĢağı düĢür. Bu onunla izah olunur ki, fitoplazmalarla yolux-

ma zamanı bitkinin böyümə və inkiĢafı pozulur, cırtdanlılıq müĢahidə edilir. 

Fitoplazmalı xəstəliklərin daha bir xarakterik simptomu generativ orqanların pa-

toloji dəyiĢməsidir, bəzən generativ orqanlar fitoplazmanın təsiri altında yarpaq-

Ģəkilli orqanlara çevrilirlər (qarağatda çoxləçəklilik, yoncada fillodiya və s.). Fi-

toplazmalar əsasən floem borularında yerləĢir, bitkidə sistem Ģəklində yayılırlar. 

Bir çox fitoplazmalar geniĢ filogenetik ixtisaslaĢmaya mənsub olub, çoxlu 

sayda bitki növlərini yoluxurlar. Misal üçün, astra çiçəklərində sarılıq əmələ gə-

tirən  fitopatogen kök, kərəviz, çiyələk və  s. bitkiləri də  sirayətlənir. Bəzi  növlər 
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isə dar ixtisaslaĢırlar. 

Cırcıramalar, yarpaq güvələri, trips və gənələr oritopatogen fitoplazmaların 

daĢıyıcılarıdır. Bir sıra parazitlər daĢıyıcı həĢəratın orqanizmində çoxalırlar. Gizli 

dövr müddətində fitoplazma həĢəratın orqanizmində çoxalır, sonra bağırsaqdan 

tüpürcəyə keçir. Bu andan həĢərat törədicini bitkiyə ötürə bilir. Ġnfeksiyanın bu 

qaydada ötürülməsi sirkulyativ ötürmə adlanır. Fitopatogen fitoplazmalar bitkinin 

yalnız canlı toxumalarında: yumru, kökümeyvə, soğanaq, kök və s. rast gəlinir. 

Bir çox alaq otlarının kök sistemi, pöhrələri fitoplazmanın saxlanmasında əhə-

miyyətli rol oynayır. 

Təbii mənbə xarakteri bir çox fitoplazmalar üçün müəyyən edilmiĢdir. Mi-

sal üçün, Rusiya, Çexiya və Slovakiyada quĢüzümü fəsiləsi bitkilərində stolbur 

xəstəliyini törədən fitoplazma əvvəlcə sarmaĢıq və digər alaq bitkilərində mü-

Ģahidə olunur, sonra infeksiya kartof və pomidora keçir. ġotlandiyada kartofda 

«Ģeytan süpürgəsi» xəstəliyinin törədicisi sahib bitkiyə yalnız yabanı bitkilərdən 

keçir.  

Fitoplazmaların yayılması daĢıyıcı həĢəratların sayından da çox asılıdır. 

Məsələn, 1947-1953-cü illərdə Mərkəzi Avropa ölkələrində kartofun təhlükəli 

xəstəliyi olan stolbur geniĢ yayılmıĢ, 60-cı illərin əvvəllərində ona çox nadir hal-

larda rast gəlinmiĢ, 1963-1964-cü illərdə isə bu xəstəliyin baĢ vermə tezliyi yeni-

dən kəskin surətdə yüksəlmiĢdir. Stolburun bu qaydada yayılması xəstəliyin əsas 

daĢıyıcısı (Hyalesthes obsoletus) cırcıramanın populyasiya sayının dəyiĢməsi ilə 

əlaqəlidir; daĢıyıcı çox olduqca, stolbur da çox geniĢ yayılır. Son illər ölkəmizin 

müxtəlif regionlarında həm örtülü, həm də açıq qrunt Ģəraitində becərilən pomi-

dor bitkilərinin stolburla yoluxması xeyli yüksəlmiĢdir. Fitoplazmaların diaqnos-

tikasında təkcə xəstəliyin simptomları yox, eləcə də xəstə bitkilərin toxumasının 

elektron mikroskopla analizi önəmli rol oynayır. Fitoplazmanın identifikasiyası  

üçün indikator bitkilərdən də istifadə olunur.  

Xəstəliyin fitoplazma təbiətli olmasını müəyyən etməkdə mikrobioloji üsul 

da kömək edir. Üsulun mahiyyəti aĢağıdakı kimidir:  xəstəlik törədicini təmiz 

kulturaya çıxarır; onunla bitkini yoluxurlar; simptomlar əmələ gəldikdən sonra 

ilkin simptomlarla oxĢar olarsa, yenidən törədicini təmiz kulturada izolə edirlər.  

Fitoplazmalı xəstəliklər ilə mübarizə aparmaq üçün müalicəvi və profilak-

tiki tədbirlər sistemi həyata keçirilir: sağlam əkin materialı, alaqların məhv edil-

məsi, yoluxmuĢ bitkilərin sahədən kənara çıxarılması, daĢıyıcı-həĢəratlarla müba-

rizə, davamlı sortlardan istifadə edilməsi və s. Xəstə bitkilərin fitoplazmalardan 

azad edilməsində termoterapiyanın da rolu əhəmiyyətlidir. Belə ki, kartof bitki-

sinin toxumlarını «Ģeytan süpürgəsi» törədicisindən azad etmək üçün 6 gün müd-

dətində 360C temperaturda, yonca bitkisinin toxumlarını isə çiçəklərin yaĢıllaĢ-

ması xəstəliyinin törədicisindən azad etmək üçün 10 gün müddətində 400C tem-

peraturda saxlayırlar. 
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F ə s i l  IV 

 

Viruslar - bitkilərin xəstəlik törədiciləridir 

 

4.1. VĠRUSLAR VƏ ONLARIN TÖRƏTDĠKLƏRĠ  

       XƏSTƏLĠKLƏR 

 

Viruslar çox kiçik (submikroskopik) orqanizmlər olmaqla insan, heyvan və 

bitkilərin xəstəlik törədicilərdir. Onlar hüceyrəvi quruluĢa malik deyil. Süni qida 

mühitlərində becərilmir, yalnız sahib bitkinin canlı hüceyrələrində çoxalırlar. 

Virusologiyanın inkiĢaf tarixi XIX əsrin sonlarından baĢlayır. Holland alimi 

M.Beyernik 1899-cu ildə «virus» terminini iĢlətmiĢdir. Virusların öyrənilməsində 

M.Beyernik, D.Ġvanovskinin ardınca növbəti addımı amerikan biokimyaçısı və 

virisoloqu U.Stenli atdı. 1935-ci ildə U.Stenli kimyəvi üsullarla tütün mozaika 

virusu ilə yoluxmuĢ yarpaqların Ģirəsindən həmin virusun xassələrini daĢıyan 

kristallik zülal preparatı aldı. Bu kristalları suda həll etdikdə ondan alınan məhlul  

ilə tütün yarpaqlarını yoluxmaq və mozaika xəstəliyinin xarakterik simptomla-

rını almaq mümkün idi. U.Stenlinin iĢləri virusların xassələrinin öyrənilməsinə 

baĢlanğıc verdi. Çoxlu sayda kristallik Ģəkildə belə orqanizmlər alındı və onların 

kimyəvi tərkibi öyrənildi. 1937-ci ildə ingilis alimi F.Bouden müəyyən etdi ki, 

virus kristalllarına zülaldan baĢqa nuklein turĢusu da daxildir. Bu nuklein turĢu-

ları zülalla birlikdə bütün canlı hüceyrələrdə iĢtirak edir və orqanizmin irsi xassə-

lərinin götürülməsində əhəmiyyətli rol oynayırlar.  

Son illərdə fitopatogen virusların sayı xeyli artmıĢdır. Q.T.Loydinovanın 

(1986) məlumatlarına əsasən əgər 1955-ci ildə virusların sayı 200 idisə, 1980-ci 

ildə 600-ü ötmüĢdür. Hazırda elə bir bitki tapmaq çətindir ki, onda bu və ya digər 

virus xəstəliyi aĢkar edilməsin. 

M.N.Rodigin (1978), E.Qoymanın (1954) məlumatlarına əsaslanaraq gös-

tərilir ki, Mərkəzi Avropada ən çox təsadüf edilən parazit xəstəliklərin 15-i və ya 

9%-i viruslar tərəfindən törədilir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında nəzərə çatdırılır ki, virus xəstəliklərinin diaqnos-

tikası heç də həmiĢə düzgün təyin edilmir. Buna görə də belə təsəvvür edilir ki, 

virusların vurduqları zərər daha böyük iqtisadi  zərərlə ölçülməlidir. Bəzən tədqi-

qatçılar virusların vurduğu zərəri meteoroloji amillərlə əlaqələndirirlər. Lakin be-

lə faktlar da məlumdur ki, bitkilərə mikroorqanizmlər tərəfindən vurulan ümumi  

zərərin artıq 20%-i virusların payına düĢür. Ayrı-ayrı bitkilərə viruslar tərəfindən 
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vurulan zərər daha böyük  rəqəmlərlə ölçülür. Məsələn, ABġ-da tütün mozaika 

virusunun verdiyi itki 18143,7 ton təĢkil edir, Ġngiltərədə həmin virus istixana Ģə-

raitində məhsuldarlığı ən azı 10% aĢağı salır (F.Bouden, 1952). 

Son illər respublikamızın müxtəlif bölgələrindən becərilən tərəvəz bitkilə-

rində virus mənĢəli xəstəliklərin sürətlə artdığı haqqında məlumatlar daxil olur. 

 

4.2. VĠRUSLARIN BĠOLOJĠ  SƏCĠYYƏSĠ 

 

Viruslar yetkin hissəciklər olub, nuklein turĢularından yalnız birinə malik-

dirlər: DNT və ya RNT. Bitkilərin digər xəstəlik törədicilərinin hüceyrə tərkibin-

də hər iki turĢu mövcuddur. Onlar böyümə və bölünmə xüsusiyyətlərinə malik 

deyillər. Viruslar biosintez üçün sahib bitkinin hüceyrəsinin ribosomlarından 

istifadə edir, bu isə onların mütləq parazitliyini müəyyən edir. Bitki viruslarının 

əksəriyyətində RNT var, çox az viruslarda isə zülal örtüyü, RNT əvəzinə DNT 

fəaliyyət göstərir. Bakteriya və digər mikroorqanizmlərdən fərqli olaraq, viruslar 

tərəfindən törədilən xəstəliklərə qarĢı antibiotiklər səmərəli nəticələr vermirlər. 

Fitopatogen virusların əksəriyyətini dörd morfoloji qrupa aid etmək olar: 

çubuqĢəkilli, sapvari, sferik, batsiĢəkilli. Virus hissəcikləri və ya virionlar hər bir 

virus üçün xarakterik olan ölçü və formalara malikdir. Ədəbiyyat məlumatlarına 

görə tütün mozaika virusunun çubuğunun uzunluğu 300 nm, diametri 16 nm-ə 

qədərdir. Çoxlu sayda ĢarĢəkilli viruslar vardır ki, onların diametri 17-75 nm-dir.  

Virusların formaları zülal örtüyünün quruluĢu ilə müəyyən edilir. Adətən 

virus hissəciyi sferik və ya çubuqĢəkilli zülal örtüyünə malikdir. Virus sahib hü-

ceyrədən kənarda olduqda və ya yoluxma prosesində iĢtirak etdikdə örtük mü-

hafizə rolunu oynayır. Zülal örtüyü nuklein turĢusunu əhatə edir və onu qoruyur. 

Zülal molekulunda təxminən 20 müxtəlif amin tuĢusu iĢtirak edir. Amin turĢula-

rının növü, sayı və ardıcıllığı zülalın ilkin strukturunu müəyyən edir. 

Viruslar yalnız canlı toxumada çoxalır. Çoxalma xüsusiyyətinə görə (repli-

kasiya) onlar hüceyrəli mikroorqanizmlərdən fərqlənirlər. Belə ki, bakteriyalar 

yaĢlı hüceyrələrin binar bölünməsi ilə çoxalırlar. Bu zaman onların hüceyrələri 

çoxalmanın bütün mərhələlərində bütövlüyü saxlayırlar. Viruslar sahib bitkinin 

hüceyrəsinə düĢən kimi zülal və nuklein turĢusuna parçalanırlar. Zülal örtüyü hü-

ceyrə daxilində parazitin onun strukturuna təsiri üçün maneə rolu oynayır. Buna 

görə də virusun nuklein turĢusu zülal örtüyündən azad olunur, bundan sonra sahib 

bitkinin hüceyrəsində onun nuklein turĢusunun sintezi baĢlayır və yeni viruslar 

toplanırlar. 

Virionların replikasiya prosesində genetik dəyiĢilmiĢ formaları əmələ gəlir. 

Bu formalar virusların təkamülündə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Virusun dəyiĢ-

miĢ formaları Ģtammlar adlanır. Yeni Ģtammların əmələ gəlməsi nəticəsində əv-
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vəllər virus xəstəliklərinə davamlı sortlar onlara qarĢı davamlılığı itirirlər. Fito-

patogen virusların əksəriyyətində çoxlu miqdarda Ģtammlar aĢkar edilmiĢdir. Mə-

sələn, pomidorda virus mozaikası xəstəliyini törədən virusun 200-dən artıq Ģtam-

mı var. Bu Ģtammlar yoluxma simptomları, fiziki və kimyəvi xassələri, bitkinin 

sort və növlərini sirayətlənmə xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. 

Ətraf mühit amillərinə qarĢı virusların davamlılığı eyni deyildir. Ġn vitro – 

da, yəni izolə olunmuĢ Ģəkildə davamlılığına görə viruslar iki qrupa bölünür: 

davamlılar və davamsızlar. Elə formalar var ki, 10 dəqiqə müddətində 80-900C 

temperaturaya davamlıdırlar. TMV (tütün mozaika virusu) bu qrupa daxildir. 

Digər orqanizmlər kimi viruslar üçün də temperatur həlledici amillərdən-

dir. Ġnaktivasiya temperaturu virusun infeksoin xüsusiyyətlərinin itirilməsi baĢa 

düĢülür. 

Cədvəl 4.1  

Mühit Ģəraitinin bəzi viruslara təsiri 

(A.E.Protsenko, 1964) 
 

Virus 

Ġnaktivasiya 

temperaturu, 
0C 

ġirədə saxlanma 

müddəti 

Qurudulma zamanı 

saxlama müddəti 

Tütün mozaikası 93 illərlə Ġllərlə 

Kartofda X - virus 79 illərlə Ġllərlə 

Tütündə həlqəvi ləkəlik 60 3 günə qədər 
Dərhal inaktivasiya 

olunur 

Xiyar mozaikası 60-70 3-4 gün 3-4  gün 

Lobya mozaikası 58 2-3 gün 3-4 gün 

Kartofda Y - virus 52-55 1 neçə saat 1 neçə saat 

Pomidorda  tuncluluq 42 5 saatdan az 5 saatdan az 

 

4.3. VĠRUSLARIN YAYILMASI 

 

Viruslar bitkiyə yalnız zədələnmiĢ örtülü toxuma vasitəsilə daxil olur. Bit-

kilərin zədələnməsi mexaniki yolla da ola bilir. Əgər infeksiyanın daĢıyıcısı 

həĢərat, gənə, torpaq nematodları və bitkinin yeraltı orqanlarında parazitlik edən 

göbələklərdirsə, xəstəliyin yayılma arealı daha da geniĢlənir. Bir sıra fitopatogen 

viruslar əkin materialı – yumru, soğanaq, toxum və s. ilə yayılır. 

Virusların sirayətlənmiĢ bitkilərdən sağlam bitkilərə keçməsi əlaqə zamanı 

baĢ verirsə, onu kontakt-mexaniki keçirmə adlandırırlar. Onun mahiyyəti yarpaq, 

zoğ, köklərin toxunması nəticəsində Ģirənin virusla birgə xəstə orqandan sağlama 

ötürülməsi kimi izah olunur.  
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Şək. 4.1. Virusların daşıyıcıları olan həşəratlar 

Tarla bağacığı 

(Lygus pratensish.) 

ġaftalı mənənəsi 

(Myzodes persicae) 

SarmaĢıq sisəyi 

(Hyalentus obsoletus.) 

Altınöqtəli sisək 

(Macrosteles sexnotatus) 

Yonca sisəyi 

(Aphrodes licintus) 
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TMV (tütün mozaika virusu), kartofun X-virusunda bu ötürmə üstünlük 

təĢkil edir. Əlaqəli viruslar əkinlərə qulluq zamanı daha uzaq məsafələrə yayılır-

lar. Belə ki, TMV, kartofun X- virusu iĢləyən fəhlələrin paltarında, istehsal alətlə-

rində və s. saxlana bilir. 

DaĢıyıcılarla (gənə, mənənə və s.) virusun keçməsi vektor ötürməsi adlanır. 

Təbiətdə virusların yayılmasında bu üsulun əhəmiyyəti böyükdür. 400-dən artıq 

buğumayaqlı- gənə, mənənə, bağacıq və s. 200-dən çox virusların daĢıyıcılarıdır. 

Virusların 20%-dən çoxunun toxumlarla yayılma xüsusiyyəti müəyyən 

edilmiĢdir. Dənli paxlalı bitkilərdə olan viruslar üstünlük təĢkil edir. Soyada 

mozaika xəstəliyini törədən virus toxumun 20-25%-də rast gəlinir. Kahı bitki-

sində mozaika virusu da toxumlarla yayılır. Toxumların viruslarla sirayətlənməsi 

daxili və səthi ola bilir. Çox davamlı viruslar, məsələn, TMV toxumların səthində 

saxlanma xüsusiyyətinə malikdir. 

 

4.4. VĠRUS XƏSTƏLĠKLƏRĠNĠN SĠMPTOMLARI 

 

Virus xəstəliklərinin simptomları çox müxtəlifdir. Əmələ gəlmə xarakterinə 

görə 5 tip fərqləndirilir: 1) böyümənin gecikməsi; 2) müxtəlif orqanların rəng-

lərinin dəyiĢməsi; 3) orqanların deformasiyası; 4) nekrozlar; 5) reproduktiv funk-

siyaların pozulması (sterillik, toxumsuzluq, yumurtalıq və çiçəklərin tökülməsi).  

Bitkilərin boylarının böyüməsinin gecikməsi zamanı cırtdanlılıq əmələ gə-

lir. Ayrı-ayrı xəstəlik törədiciləri yalnız bir sıra orqanların inkiĢafını ləngidir (kar-

tofda sarı cırtdanlılıq, düyüdə cırtdanlılıq), zoğun təpə hissələrində buğumaraları 

qısalır (kartofun təpəsində süpürgəlilik). 

Virus xəstəliklərinin ən geniĢ yayılmıĢ tipi yarpaqların mozaik rəng dəyiĢ-

məsidir. Mozaika yarpaqların qeyri bərabər rəngi ilə izah olunur, bu zaman açıq-

yaĢıl, sarıtəhər-yaĢıl, sarı ləkələr və s. əmələ gəlir. Simptomun xarakterindən asılı 

olaraq, həlqəvi mozaika, zolaqlı mozaika, sarılıq və s. fərqləndirirlər. 

Orqanların deformasiyası yarpaq ayası, meyvə, çiçək toxumalarının qeyri-

bərabər böyüməsi nəticəsində baĢ verir. Bu alabəzəkliyə və yarpaqların deforma-

siyasına səbəb olur (kartofda alabəzək mozaika, sapĢəkillik, xiyarda adi mozaika 

və s.). 

Nekroz və ya toxumanın ölməsi ayrı-ayrı ləkə, naxıĢ, Ģtrix və s. formalar ilə 

xarakterizə olunur. Nekroz  böyümə  nöqtəsi  yarpaq  ayasının və ya bitkinin tam 

məhv olmasına aparır. Pomidorda strik, kartofda zolaqlı mozaika və s. nekroz 

tipli virus xəstəliklərinə aid edilir. 

Patoloji prosesin inkiĢafı nəticəsində virus xəstəliklərinin simptomları dəyi-

Ģilə bilir, bir sıra viruslar üçün müxtəlif simptomlar əmələ gətirmə xarakterikdir: 

mozaika və böyümənin gecikməsi, yarpaq və meyvələrin deformasiyası. 
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VĠRUS XƏSTƏLĠKLƏRĠNĠN SĠMPTOMLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A- mozaikalar: a- buğdada zolaqlı; b- çuğundurda; c- lobyada adi; 

B- yarpaqların deformasiyası: a- pomidorda sapĢəkillilik,  

                                                  b- kartofda qırıĢlılıq, c-çuğundurda qıvrılma 

A           a)                                b)                                    c) 

B               a)                                 b)                                   c) 
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C – sistem nekrozlar: a- kartofda zolaqlı mozaika, b –pomidorda strik, 

                                    c – pomidorda təpə nekrozu 
D- kartof yumrularında daxili nekroz: a- ləkəli; b- torlu 

C            a)                                  b)                                    c) 

D                        a)                                                    b)                                     
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Bəzi hallarda virusla sirayətlənmiĢ bitkilərdə xəstəliyin simptomları əmələ 

gəlmir. Simptomsuz infeksiya gizli və ya latent adlanır. Latent yoluxma halları 

məlumdur. Misal üçün, kartofda X-virus. Kartofun bir çox sortları X-virusun 

daĢıyıcıları olsalar da, bitki əlveriĢsiz Ģəraitə düĢənə qədər xarici simptomlar mü-

Ģahidə edilmir. Belə bitkilər latent və ya gizli infeksiya mənbəyi xarakteri daĢıyır. 

Virus xəstəliklərinin əmələ gəlmə xarakterinə xarici mühit Ģəraiti – tempe-

ratur, rütubət, iĢıqlanma və s. təsir göstərir. Viruslar hüceyrədaxili parazitlər kimi 

sahib bitkilərin hüceyrələrindən asılıdır. Ətraf mühit amillərinin təsiri altında 

bitki və onunla birlikdə virus infeksiyasının inkiĢaf Ģəraiti də dəyiĢir. Eyni bir 

virusla yoluxan zaman ətraf mühit Ģəraitindən asılı olaraq, açıq görünən simp-

tomlar əmələ gələ və ya infeksiya latent, gizli formaya keçə bilir. 

Temperaturun yüksəlməsi virus infeksiya simptomlarının dəyiĢməsinə sə-

bəb ola bilir. Belə ki, xiyarda yaĢıl çilli virusu xiyar bitkisi üçün normal Ģəraitdə 

yaĢıl çillilik simptomları, temperaturun kəskin surədə 32-350C yüksəlməsi ilə 

yarpaq ayasının rəngsizləĢməsi baĢ verir. Nəticədə yaĢıl mozaika əvəzinə ağ və 

ya sarı mozaika əmələ gəlir. Kələmdə qara hərqəvi ləkəlik xəstəliyinin simptom-

ları 280C-də daha güclü müĢahidə edilir. 160C-dən aĢağı temperaturda kartofda 

sarı cırtdanlılıq xəstəliyi inkiĢaf edə bilmir. Yüksək iĢıqlanma və uzun iĢıqlı gün 

virus xəstəliklərinin inkiĢafına əlveriĢli Ģərait yaradır. Qaranlıq Ģəraitdə bir çox 

virus xəstəliklərinin simptomları əmələ gələ bilmir. 

Virus xəstəliklərinin dinamikası bütün vegetasiya dövrü öyrənilir. Bir çox 

virusların əmələ gətirdikləri simptomlar çox zaman abiotik amillərin bitkiyə təsiri 

altında formalaĢan əlamətlərinə bənzəyir. Misal üçün, soya bitkisində maqnezium 

və dəmir çatıĢmazlığından damar boyunca əmələ gələn yaĢıl xətt və damarlar 

arası xlorotik sahələr virus infeksiyalı simptomları xatırladır. ġəkər çuğundu-

runda maqnezium çatıĢmazlığından əmələ gələn sarılıq və nekrozlar həmin 

bitkidə virus mənĢəli sarılıq ilə oxĢardır. Bitkilərin optimaldan yüksək tempera-

turda becərilməsi virus xəstəlikləri simptomlarına oxĢar əlamətlərin formalaĢması  

ilə nəticələnir. Herbisidlərin tətbiqi də bəzi bitkilərdə virus tipli simptomlar əmələ 

gəlməsinə Ģərait yaradır. Belə ki, pomidor, kartof, pambıq və s. bitkilər 2,4-D 

herbisidinin təsirinə qarĢı çox həssasdır. Dərmanlama zamanı bitkilərin böyü-

məsinin pozulması virus infeksiyasını xatırladır (yarpaqların deformasiyası, yar-

paqların qıvrılması və s.). Bir çox bitkilər kök sisteminin zədələnməsinə yarpaq-

ların qıvrılması ilə cavab verirlər. 

 

4.5. VĠRUSLARIN PATOGENLĠK MEXANĠZMĠ 

         

Viruslar bitkiyə mexaniki zədələnmələr və ya daĢıyıcı həĢəratların vurduq-

ları yara yerlərindən daxil olur, plazmodesma üzrə hüceyrədən hüceyrəyə yerini 
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dəyiĢir. YerdəyiĢmə bitkinin bir hissəsindən digərinə də ötürücü sistem vasitəsilə 

davam edir. Boru sistemi üzrə virusların hərəkəti çox tez zamanda baĢ verir. 

Virus zərərciklərinin floem üzrə hərəkəti qida maddələrinin axını ilə passiv 

baĢ verir. Virusların transportlaĢmasının sürəti floemaya axının intensivliyindən 

asılıdır. Belə ki, kartof yumrularının formalaĢması dövründə (fotosintez məhlul-

ları yarpaqlardan yumrulara axır) yumrulara axınla birlikdə viruslar da düĢürlər. 

Boru sistemi ilə viruslar bitkinin bütün orqanlarına daxil olurlar: çiçək, kök, yum-

ru və s. viruslar adətən yarpaqda, floemdə cəmləĢir, çiçəklərdə də ola bilir, lakin 

toxumlarda çoxları ola bilmirlər. Virusların əksəriyyəti köklərdə uzun müddətə 

saxlanılır. Yumrularda onların toplanması çüçərmə anına yaxın yüksəlir. Kök və 

zoğ meristemlərinə viruslar heç də həmiĢə yoluxa bilmirlər. 

Viruslar sahib bitkinin hüceyrələrinə daxil olaraq, onlarda fizioloji və bio-

kimyəvi proseslərin pozulmasına səbəb olur. Bu özünü fotosintez intensivliyinin 

aĢağı düĢməsində, bir sıra fermentlərin tənəffüs fəallığının güclənməsində, bitki-

lərin böyümə maddələrinin fəallığının azalmasında və s. proseslərdə göstərir. 

Yoluxan orqanizmə təsir xarakterinə görə viruslar iki böyük qrupa bölünür: 

mozaika və sarılıq tipli viruslar. Sarılıq tipli viruslarla bitkilərin yoluxması zama-

nı mozaika tipli viruslara nisbətən daha güclü zədələnmələr müĢahidə  olunur. 

Bütöv bitkinin və ya onun ayrı-ayrı orqanlarının deformasiyası sarılıq tipli virus 

xəstəliklərinin əmələ gəlməsinin xarakterik xüsusiyyətidir. Sarılıq tipli xəstəlik-

lərə assimlyatların axınının pozulması və yarpaqlarda həddindən artıq niĢastanın 

toplanması nəticəsində kobud, bərk və hətta kövrək yarpaqların əmələ gəlməsi 

xasdır. Sarılıq virusları bitkilərin boru sisteminə təsir edirlər, floem hüceyrələri-

nin məhv olmasına və dağılmasına səbəb olur, ksilem borularında maneələr əmə-

lə gətirirlər və s. 

Mozaika virusları ilə yoluxma nəticəsində bitkinin sirayətlənmiĢ orqanları-

nın rəngi, xloroplastların əmələ gəlməsinin gecikməsi hesabına dəyiĢir. Formanın 

pozulması adətən ayrı-ayrı yarpaqların daxilində müĢahidə olunur, mezofillin 

qeyri-bərabər inkiĢafı nəticəsində qırıĢıqlıq, büzülmə əmələ gəlir. Mozaika virus-

ları əsasən parenxim hüceyrələrində, sarılıq virusları isə floemdə yaĢayırlar. Sa-

hib bitkinin toxumalarında oturma xarakteri nəinki xəstəliklərin simptomlarının 

müxtəlifliyini müəyyən edir, eyni zamanda patogenin bitkidən bitkiyə yayılma 

qaydasında da özünü göstərir. Mozaika virusları sorucu həĢəratlarla (əsasən mə-

nənələr) ötürülür, lakin kontakt  qayda  ilə də  yayıla bilirlər. Sarılıq tipli viruslar 

persistent olaraq cırcıramalarla ötürülür. 

Bütövlükdə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da son illər müxtəl if 

əkin sahələrində virus mənĢəli xəstəliklərin yayılması arealı geniĢlənir, onlarla 

yoluxma sürətlənir, intensivliyi güclənir və obliqat qidalanma tipinə malik olan 

bu mikroorqanizmlərin yaĢaması üçün yalnız canlı substratın tələb edilməsi mə-

sələni daha da mürəkkəbləĢdirir. 
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4.6. FĠTOPATOGEN VĠRUSLARIN  

       NOMENKLATURA VƏ TAKSONOMĠYASI 

                 

Ġlk dəfə virusları vahid sistem Ģəklində təsnif etmək cəhdlərini 1927-ci ildə 

D.Conson etmiĢdir. Alimə görə virus adlandırılarkən qidalandığı bitkinin adına 

virus sözü əlavə edilir və ərəb rəqəmləri ilə nömrələnir. Misal üçün, Consona 

görə tütündə virus xəstəliyini törədən patogen belə adlandırılır: «tütün virusu 1», 

tütündə müĢahidə edilən digər virus «tütün virusu 2» və s. 

1937-ci ildə K.Smit Consonun nomenklaturasının formasını dəyiĢərək sahib 

bitkinin daxil olduğu cinsin latın dilində adlandırılmasını təklif etmiĢdir. K.Smitə 

görə tütün virusu – Nicotiana virus 1, kartof yarpaqlarında çillilik – Solanum 

virus 1, xiyar mozaika virusu – Cucumis virus 1 və s. adlandırılmalıdır. Virusların 

müxtəlif Ģtammları isə rəqəmin yanına böyük hərfləri əlavə edilməklə göstərilir, 

məsələn, Nicotiana virus 1 A. 

Lakin virusların sistematikasında çoxlu çatıĢmazlıqlar haqqında alimlərin 

fikirləri bu gün üçün də aktuallığını saxlayır. Məsələn, Y.Ġ.Vlasova (1967) görə 

müasir təsnifatlar virusların filogenetik qohumluq münasibətlərini nəzərə almır. 

V.M.Jdanov virusların təsnifini aĢağıdakı Ģəkildə tərtib etməyi təklif et-

miĢdir: 

Tip – Vira (viruslar) 

Siniflər: Protophytoviralia (faqlar) 

              Phytoviralia (bitki virusları) 

              Zooviralia (insan və heyvan virusları) 

Ədəbiyyat məlumatlarına əsaslanan M.N.Rodigin (1978) virusların təsnif 

edilməsi üçün aĢağıdakı əsas meyarların götürülməsini məqsədəuyğun sayır:       

1) morfologiya və reproduksiya üsulları; 2) kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyət-

ləri; 3) immunoloji xüsusiyyətləri; 4) fiziki və kimyəvi agentlərə həssaslıq; 5) tə-

bii ötürmə üsulu; 6) patologiya; 7) simptomotologiya. 

K.V.Popkova (2005) göstərir ki, son illər virusların adlandırılmasında ingi-

lisdilli iĢarələrdən istifadə etmək qəbul edilmiĢdir, məsələn, tütün mozaika virusu 

– tobacco mosaic virus adlandırılır. 

Ġngilis alimləri A.Gibbs və B.Xarrison virusların xarakterizə edilməsi üçün, 

onların əsas  xüsusiyyətlərini kodlaĢdıran kriptoqramlardan istifadə edilməsini  

məsləhət görmüĢlər: buraya nuklein turĢusunun tipi, onun kütləsi, virus hissəcik-

lərinin forması, sirayətləndiyi bitki qrupu, daĢıyıcı həĢərat tipii və s. aiddir. Lakin 

bu kriptoqramlar alimlər tərəfindən qəbul olunmamıĢdır. 

Bitki viruslarının öyrənilməsi prosesində alimlərin onların təsnifləĢdirilməsi 

istiqamətində apardığı iĢlər davam edir. Lakin son illər virusların elmi əsaslandı- 

rılmıĢ  universal təsnifat  sisteminin yaradılması məsələsini Beynəlxalq komitə öz 
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üzərinə götürmüĢdür. 

 

4.7. VĠRUS XƏSTƏLĠKLƏRĠNDƏN BĠTKĠLƏRĠN  

        MÜHAFĠZƏSĠ 

 

Virus  xəstəlikləri  kənd  təsərrüfatına  əhəmiyyətli  dərəcədə zərər vururlar. 

Bəzi hallarda mədəni bitkilərin virusla yoluxması məhsulun tam itməsi, bar 

orqanlarının dağılması ilə xarakterizə olunur. Adətən, sirayətlənmiĢ bitkilər yaĢa-

yır, lakin onların məhsuldarlığı aĢağı düĢür. Müəyyən bir virus xəstəliyindən 

mübarizə üsulunun seçilməsi virusun və yoluxan bitkinin bioloji xüsusiyyətlərin-

dən asılıdır. Virus xəstəlikləri ilə aparılan mübarizə iĢlərini profilaktik tədbir-lərə 

və sağalmağa (terapiya) ayırmaq olar: birinci – yəni profilaktiki tədbirlər xəs-

təliyin qarĢısını almağa, ikinci – terapiya isə artıq xəstələnmiĢ bitkini sağaltmağa 

xidmət edir. 

Profilaktiki tədbirlər. Virus xəstəliklərindən profilaktika özündə aĢağıda-

kıları cəmləĢdirir: virussuz əkin materialından istifadə, virusa davamlı sortların 

becərilməsi, virusların daĢıyıcıları ilə mübarizə və baĢqa tədbirlər. 

Virussuz əkin materialının istifadəsi. Sağlam əkin materialını virus infek-

siyasından azad olan bitkilərdən alırlar. Toxumluq əkinlərinin vəziyyətinə nəzarət  

üçün onları müntəzəm olaraq müayinə edir, virusla yoluxmuĢ bitkiləri kənarlaĢ-

dırır, yəni təmizləmə iĢləri aparırlar. Təmizləmə – toxumluq əkinlərdə infeksiya 

mənbəyini məhv etmək üçün ən səmərəli üsuldur. Təmizləmə zamanı aydın görü-

nən virus infeksiyası simptomları olan bitkiləri kənarlaĢdırırlar. Zəif simptomlar 

əmələ gətirən xəstəliklərin törədiciləri olan virus və ya Ģtammları təmizləmə qay-

dası ilə sahədən çıxarmaq olmaz, belə ki, onlarda yoluxmuĢ bitkilər praktiki ola-

raq sağlamlardan seçilmir. Buna görə də müayinəyə əlavə olaraq bitkilərdə virus-

ların seroloji diaqnostikasını da həyata keçirirlər. Misal üçün, böyük həcmdə vi-

rusların seroloji analizini toxumluq kartof sahələrində həyata keçirirlər. Bu zaman 

virus müəyyən edilən bitkilər sahədən çıxarılır. 

YoluxmamıĢ əkin materialını apikal (təpə) meristem kulturası üsulu ilə 

almaq olar. Bu üsul ona əsaslanır ki, sistem yoluxmuĢ bitkilərin təpə meristemləri 

viruslardan azad ola bilər. Steril Ģəraitdə meristemi bitkidən aralayır, qida mühi-

tində ondan kiçik bir bitki becərirlər. AlınmıĢ bitkiləri torpağa basırır, virus infek-

siyasının mövcudluğu yoxlanılır və gələcək çoxaldılmada istifadə edirlər. Apikal 

meristem kulturası və təpə zoğları kartof, çiyələk, qərənfil və s. vegetativ çoxaldı-

lan bitkilərdə viruslardan azad əkin materialının yaradılması üçün geniĢ tətbiq 

edirlər. 

DaĢıyıcılarla mübarizə. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin virus xəstəliklərindən 

qorunmasında virusların daĢıyıcıları olan həĢərat və virus infeksiyasının rezerva-
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toru olan alaq otları ilə mübarizənin böyük əhəmiyyəti vardır. Virusların daĢıyı-

cıları ilə mübarizəni kimyəvi üsulla həyata keçirirlər. Onlarla mübarizədə xüsu-

silə sistem insektisidlər səmərəlidir, çünki məhz onlar uzun müddətə bitkiləri 

həĢəratlardan mühafizə edir. 

Viruslara davamlı sortlar. Virus xəstəlikləri ilə mübarizədə səmərəli və 

iqtisadi cəhətdən yararlı üsul-kənd təsərrüfatı bitkilərinin virusa davamlı sortları-

nın becərilməsidir. Artıq bir çox virus xəstəliklərinə qarĢı müxtəlif ölkələrdə 

davamlı sortlar yaradılmıĢdır. Misal üçün, örtülü Ģəraitdə becərilən Sonata F1, 

Rusiç F1 və Karlson F1 pomidor sortları tütün mozaikası virusuna qarĢı davam-

lıdırlar. 

Vaksinasiya. Vaksinasiya və ya çarpaz mühafizə – bitkinin virusun zəif 

patogenli Ģtammı ilə yoluxdurulmasıdır, bu onu virusun daha güclü Ģtammı ilə 

sirayətlənmədən mühafizə edir. Prinsip etibarılə bitkilərin vaksinasiyası insan və 

heyvan vaksinasiyasından fərqlənmir. Hər iki halda orqanizmdə müdafiə xassə-

ləri əmələ gəlir, yəni infeksiyaya qarĢı immunitet formalaĢır. Lakin heyvan və 

bitkilərdə immunitetin mexanizmi müxtəlifdir. Heyvanlarda qanda müdafiə anti-

telası əmələ gəlir, həmin antitel xəstəlik törədicinin inkiĢafına imkan vermir, bit-

kilərdə isə vaksinasiyanın səmərəsi virusların interferensiyası halına əsaslanır, 

bitkiyə ilkin olaraq yeridilmiĢ virusun zəif Ģtammı, həmin virusun daha güclü 

Ģtammının çoxalmasına mane olur. 

Aqrotexniki tədbirlər. Virus xəstəlikərinin yayılması müəyyən dərəcədə 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilmə texnologiyasındn çox asılıdır. Buna görə də 

aqrotexniki tədbirlər virus xəstəliklərindən mühafizə kompleksinə daxildir. Əkin 

müddəti, bitkilərin sıxlığının vəziyyəti kompleksə daxil olan əsas vasitələrdəndir. 

Optimal səpin müddətini daĢıyıcı həĢəratların miqrasiyası və ya kütləvi  

uçuĢ müddətindən asılı olaraq təyin edirlər. Əgər daĢıyıcı erkən miqrasiya edirsə, 

imkan daxilində səpini daha gec müddətə keçirirlər; bu halda bitki daĢıyıcı həĢə-

ratla kontaktda ola bilmir və yoluxma ehtimalı aĢağı düĢür. Əgər daĢıyıcı həĢə-

ratların miqrasiyası gec baĢ verirsə, onda səpinin daha tez keçirilməsi məqsədə-

uyğundur, onun üçün ki, daĢıyıcıların əmələ gəlmə dövrü bitkilər yaĢlı olsunlar. 

Belə halda müvafiq olaraq davamlılıq yüksəlir və onda yoluxmanın nəticələri də 

az zərərli ola bilir. Lakin bütün bu hallarda bitkilərin bioloji inkiĢaf xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmalıdır. Çoxillik müĢahidələr və ədəbiyyat məlumatlarının təhlili 

göstərir ki, sıx əkinlərdə bitkilərin virus xəstəlikləri ilə yoluxması faizi azalır. La-

kin çox sıxlıq eyni zamanda məhsuldarlığın aĢağı düĢməsinə səbəb olur. Ona görə 

də optimal sıxlıq, normal səpin, səpin müddəti və s. kimi aqrotexniki tədbirlər 

kompleksi elmi əsaslarla həyata keçirilməlidir. 

Terapiya tədbirləri. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin virus xəstəliklərindən 

mühafizəsində terapiya tədbirləri də önəmli rol oynayır. Termoterapiya, kimyate-

rapiya, virusların ingibitorları və s. terapiya tədbirlərinin tərkib hissəsidir. 
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Termoterapiya. Bir çox hallarda bitkidə olan virus infeksiyasını yüksək 

temperaturun təsiri ilə yəni termoterapiya ilə özünə tabe etmək mümkündür. Bu 

qayda ilə vegetativ yolla çoxalan bitkiləri çoxlu sayda viruslardan azad etmək 

mümkündür. Ġstilik təsiri kimi qaynar su (50-550C) və ya qaynar havadan istifadə 

edirlər. Temperatur və ekspozisiyanı (iĢləmə müddəti) virus və yoluxan bitkinin  

bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq variasiya edirlər. ĠĢləmə rejimini elə nizam-

layırlar ki, viruslar inaktivasiya olunsunlar, bitki toxumaları isə həyatilik qabiliy-

yətlərini saxlasınlar. Bu zaman elə Ģərait yaradırlar ki, bitkinin və virusun tempe-

ratura həssaslığı maksimum təĢkil etsin. Belə ki, eyni yüksək temperatur zamanı  

su havaya nisbətən bitkini daha güclü zədələyir. Məsələn, çiyələk Ģitilləri 350C 

temperatur suda həyatilik qabiliyyətini 7 saat, havada isə 7 sutkaya saxlayır. 

Kartof yumurularına uzun müddət 37-400C tempertur ilə təsir etdikdə onlar 

ölürlər. Əgər belə temperatur iĢləməsini adi Ģəraitlə növbələĢdirsək, misal üçün, 

gün ərzində 4 saat müddətində qızdırsaq, onlar zədələnmir, yarpaq qıvrılması 

virusunun inaktivasiyası isə 6 həftədən sonra baĢ verir. 

Termoterapiyadan toxum, əkin, çalaq materiallarını virus xəstəliklərindən 

azad etmək üçün istifadə edirlər. Yüksək temperaturun təsiri ilə toxumlarda olan 

virus infeksiyasını səmərəli formada ləğv etmək mümkündür. Məsələn, pomidor 

toxumlarını 1-2 gün müddətində 700C temperaturda saxlamaqla tütün mozaika 

virusunun tam məhvinə səbəb olur, eyni zamanda bitkinin toxumalarının keyfiy-

yəti aĢağı düĢmür. Termoterapiya yolu ilə virusları tam ləğv etmək mümkün ol-

masa da, yüksək temperatur Ģəraitində onlar bitkilərdə yavaĢ yayılır və çoxalırlar. 

Nəticədə, bitkiyə yüksək temperaturlu təsir dövründə əmələ gələn zoğlarda virus 

olmaya bilir. Buna görə də termoterapiyanı adətən apikal meristem kultura me-

todu ilə birgə istifadə edirlər. Bitkiləri əvvəlcədən yüksək temperaturada saxlayır, 

yalnız sonra onlardan təpə meristemləri kəsirlər. Bu zaman virus infeksiyasından 

azad bitkilərin çıxımı güclənir. 

Kimyaterapiya. Virus infeksiyası  ilə mübarizədə kimyəvi üsul məhdud 

əhəmiyyət kəsb edir. Viruslar hüceyrə daxili parazitlər olduğuna kimyəvi maddə-

lər eyni zamanda virus və bitki hüceyrəsinə təsir edirlər. Buna görə də  virusu 

məhv edən kimyəvi maddələr, bitki hüceyrələri üçün toksiki olmamalıdır. Bu isti-

qamətdə dünya ölkələrində çoxsaylı tədqiqatlar aparılsa da, nəticələr yoxdur. 

Beləliklə, müasir kimyəvi preparatlarla virus xəstəliklərinə qarĢı dərmanlamalar 

aparılmır. 

Virusların ingibitorları. Bəzi birləĢmələr (purin və pirimidonların analoq-

ları) virusların çoxalmasını ləngidir, lakin onları məhv etmir. Belə maddələri 

virusların ingibitorları adlandırırlar. Bu birləĢmələr kimyəvi tərkibinə görə çox 

müxtəlifdirlər. Virusların ingibitorları arasında proteidlər, qlikoproteidlər, polisa-

xaridlər, nuklein turĢuları (RNT) və aĢağımolekullu birləĢmələr aĢkar edilmiĢdir. 

Təsir mexanizminə görə onları 2 qrupa bölürlər: yoluxma və çoxalma ingibitor-
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ları. Yoluxma ingibitorları virus zərrəciklərini blokada edir, nəticədə viruslar 

infeksiyalılığını itirirlər. Çoxalma ingibitorları sahib bitkinin hüceyrələrində mad- 

dələr mübadiləsini dəyiĢirlər, bununda da bitkinin virusa qarĢı davamlılığı yük-

səlir. 

Cədvəl 4.2 

Bəzi bitkilərin virus xəstəlikləri ilə mübarizə zamanı termoterapiya  

rejimi (Nyland, Gobesn, 1969) 
 

Xəstəlik 
Sahib 

bitki 

ĠĢləmə rejimləri 

Temperatur, 0C Vaxt Qayda 

Gavalıda nekrozlu həlqəvi 

ləkəlik 

gavalı  38 17 sutka hava 

albalı 35 36 saat su 

Armud qabığında nekroz armud 37 28 sutka hava 

Almada xlorozlu həlqəvi 

ləkəlik 
alma 38 7 sutka hava 

Çiyələyin kompleks 

xəstəlikləri 
çiyələk 43 

30 

dəqiqə 
su 

Kartof yarpaqlarında 

qıvrılma 
kartof 50 

17 

dəqiqə 
su 

Kartofun X, M, S və s. 

virusları ilə törədilən 

xəstəliklər 

kartof 38 7 sutka hava 

 

Ġngibitorların bəzilərindən praktikada istifadə edirlər. Belə ki, ali bitkilərin 

antibiotikləri olan imanin və areparin tütün və pomidorda tütün mozaika virusu 

ilə mübarizədə səmərəlidirlər. 

 

4.8. VĠROĠDLƏR 

 

Viroidlər qrupuna virusaoxĢar parazit agentlər (orqan, cism) aid edilirlər. 

Viruslardan fərqli olaraq, virionların xarakterik nukleoproteid hissəcikləri yox-

dur. Viroidlər aĢağımolekullu birzəncirli RNT-dən ibarətdir. Onlar sahib bitkinin 

hüceyrələrinin biosintetik sisteminə daxil olur, bu zaman onların sonrakı replika-

siyaları təmin olunur. 

K.V.Popkovaya (2005) görə viroidlərin kəĢfi Teodor O.Dinerə (1971) məx-

susdur. Alim kartof yumrularını tədqiq edərkən, xüsusiyyətlərinə görə viruslar-

dan fərqlənən hissəciklər aĢkar etmiĢdir. O.Diner kartof yumrularında iynəĢəkil-

lilik törədicisini öyrənən zaman virusoloji üsullarla müəyyən edilməsi mümkün 

olmayan virusaoxĢar hissəciklərin tədqiqatına baĢlanğıc vermiĢdir. 
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Şək. 4.2. Viroidlərlə kartof yumrularının yoluxması zamanı 

                        miləbənzərlik: a- sağlam yumrular; b – xəstə yumrular 

 

Y.M.ġeludko və V.Q.Reyfman 1978-ci ildə «Viroidlər - patogenlərin yeni 

sinfidir» adlı iĢlərində onlara tam xarakteristika vermiĢlər. Viroidin baĢlıca və 

təbii komponenti nuklein turĢusudur: onlar virion əmələ gətirmirlər, antigen fəal-

lığa malik deyil, kiçik molekullu kütləyə malikdir, termodüzümlüdür və yüksək 

parazitliyi ilə fərqlənirlər. Sitruslarda ekzokortis, payızgülündə cırtdanlılıq, xiyar-

da xlorotik çillik və digər fitopatogen törədicilər viroidlərə aid edilir. 

Əvvəllər yuxarıda adı çəkilən xəstəlikləri viruslara aid edirdilər. Viroidlərin 

törətdikləri xəstəliklərin simptomları aĢağıdakılardan ibarətdir: böyümənin gecik-

məsi, bitkinin və ya onun orqanlarının ölçülərinin azalması, rəng intensivliyinin 

zəifləməsi, yarpaqlarda xloroz. Viroidlər əkin materialı, toxumla yayılır, bitkidən 

bitkiyə mexaniki yolla ötürülür. Belə ki, sitruslarda ekzokortis xəstəliyini törədən 

viroid calaq zamanı yayılır. Viroidlərin əsas diaqnostika üsulları bitki - indikator, 

elektron mikroskopu hesab edilir. 

Bitkilərin viroidlərdən mühafizəsi virus xəstəliklərindən mühafizə ilə ox-

Ģardır. Sağlam əkin materialı, meristem kultura, termoterapiya, calaq zamanı  

bıçaqların və ya kəsici alətlərin dezinfeksiya edilməsi mühafizə tədbirləri sistemi-

nin əsasını təĢkil edir. 

 

 

          a                                                                b 
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F  ə s i l  V 

 

Bitki xəstəlikləri və mübarizə 

 

5.1. KƏND TƏSƏRRÜFATI BĠTKĠLƏRĠNĠN  XƏSTƏLĠKLƏRĠ  

                ĠLƏ MÜBARĠZƏ  ÜSULLARI 

 

Bitkilər əmələgəlmə xarakteri və təbiətinə görə çoxlu sayda xəstəlik törə-

diciləri ilə sirayətlənirlər. Xəstəliyin əmələ gəlməsi və inkiĢafı məhsuldarlığın 

aĢağı duĢməsi, məhsulun keyfiyyətinin pisləĢməsi, daĢınma, satılma və yararlılıq 

göstəriciləri ilə xarakterizə olunmaqla, təsərrüfat formasından asılı olmayaraq, 

istehsal müəssisəsinə böyük itkilər vurur. 

Mədəni bitkilər becərilən zaman onların normal böyümə və inkiĢaflarını  

təmin etmək üçün kompleks aqrotədbirlər sistemi həyata keçirilir. Ġntensiv tex-

nologiya zamanı aparılan tədbirlər adətən xəstəlik törədicilərin toplanmasına və 

yayılmasına səbəb olur (məsələn, birtərəfli qaydada azotlu gübrələrdən istifadə). 

Əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsinin müasir texnologiyasında baĢlıca 

diqqət gübrə dozalarının yüksəldilməsinə yönəlir. Bu zaman aqrobiosenozlarda 

yaranan Ģərait xəstəlik törədicilərin zərərliyinin artmasına səbəb olur. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin etibarlı müdafiəsi o zaman təmin edilir ki, be-

cərmə zamanı müxtəlif mühafizə üsulları bir-birini tamamlayır, aparılan tədbirlər 

bitkilərin normal böyümə və inkiĢafına kömək etməklə, torpaqda infeksiya ehti-

yatının azalması ilə xarakterizə olunur. Dənli-taxıl bitkilərində sürmə, pas, üzüm-

də mildyu və oidium, almada unlu Ģeh və dəmgillə mübarizədə aparılan tədbirlər 

kompleks xarakter daĢımalıdır. BaĢlıca xəstəliklərə qarĢı mübarizə məsələlərinə 

baxılarkən, konkret zonanın meteoroloji Ģəraitini nəzərdən qaçırmaq olmaz. 

Son illər bir təsərrüfat sistemindən digərinə keçirilməsi, respublikanın mən-

fur ermənilərlə müharibə Ģəraitində olması, bəzən fermerlərdə maliyyə çatıĢmaz-

lığı, ölkəyə yararsız, vaxtı ötmüĢ və keyfiyyətsiz pestisidlərin gətirilməsi əkinlər-

də infeksiya ehtiyatının həddən artıq toplanmasına səbəb olmuĢdur. Buna görə 

becərmə zamanı xəstəliklərlə bağlı qarĢıya çıxan çətinliklər aĢağıda göstərilən 

mübarizdə üsullarının bir-birini tamamlaması nəticəsində aradan qaldırıla bilər: 

aqrotexniki, bioloji, kimyəvi, fiziki- mexaniki, bitki karantini, seleksiya- toxum-

çuluq üsulları. Xəstəliklərlə mübarizə üsulları müxtəlif olsa da onların bir-birini 

tamamlaması bütövlükdə kənd təsərrüfatı bitkilərini yoluxduran göbələk, bakteri -

ya, virus, ali çiçəkli parazitlər və s. kimi mikroorqanizmlərdən qorumada etibarlı 

zəmin yaradır.  



131 

 

5.2. AQROTEXNĠKĠ MÜBARĠZƏ ÜSULU 

 

Aqrotexniki mübarizə üsulunun mahiyyəti bitkilərin normal böyümə və 

inkiĢafını təmin edən, müxtəlif tədbirləri həyata keçirməklə ekoloji Ģərait yarat-

maq, eyni zamanda xəstəlik törədicilərin yayılması və inkiĢafının qarĢısını almaq-

dan ibarətdir (torpağın Ģumlanması, toxum, səpin qaydası, gübrələmə, suvarma və 

s.). 
Torpağın becərilmə sxemi. Torpaq müxtəlif orqanizmlərin normal inkiĢaf 

etdiyi təbii mühitdir, ona görə də o, külli miqdarda mikroorqanizmlərlə əhatə 

olunmuĢdur. Bir çox kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləri qıĢlamaq 

üçün məhz torpaqdan istifadə edirlər. Dənlilərdə kök çürümələri, fuzarioz, pam-

bıqda soluxma və s. xəstəliklərin törədiciləri məhz torpaqda qıĢlayır. Torpaq be-

cərildikcə onda olan mikroorqanizmlərin, habelə xəstəlik törədicilərinin də tərkibi  

dəyiĢir.Torpağın becərilməsi xüsusiyyəti, müddəti və Ģumun dərinliyi onun struk-

turunu və fiziki xassələrini, habelə rütubət və temperaturu dəyiĢir. Bu xəstəlik tö-

rədicilərinin də həyat Ģəraitinə təsir edir, bir sıra patogen orqanizmləri məhv edir 

və ya inkiĢafını məhdudlaĢdırır. Torpağın becərilməsi pas xəstəlikləri ilə mübari-

zədə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. TökülmüĢ dənlərdə buğdada qonur pas, çov-

darda pas xəstəlik törədicilərinin uredinosporları saxlanılır, oradan isə payızlıq-

ların cücərtilərinə yoluxur. Buğdanın gövdə pası xəstəliyinin teleytosporları sa-

man çöplərində qalır. Torpaq erkən üzlənərkən bitki qalıqları, onunla birlikdə isə 

göbələklərin uredonosporları məhv olur. 

Dənli-taxıl bitkilərinin məhsul toplanıĢından dərhal sonra torpağın üzlən-

məsi, dərin Ģumun aparılması buğdada kök çürümələri ilə mübarizədə əhəmiyyət-

li tədbirlərdəndir. ġəkər çuğunduru plantasiyalarında torpağın müntəzəm olaraq 

kətmənlənsi və ya yumĢaldılması kökyeyən xəstəliyi ilə mübarizənin əsasını təĢ-

kil edir. 
Gübrələmə. Gübrələrin tətbiqi bitkinin quruluĢu və fizioloji xassələrini də-

yiĢir, bu isə xəstəliklərə qarĢı davamlılıq və ya həssaslıq kimi məsələlərə təsir 

edir. Azotlu gübrələr bitkilərdə kutikula qatının qalınlığını azaldır, assimilyasiya 

orqanlarının böyüməsini gücləndirir, bir sıra xəstəlik törədicilərinə qarĢı davam-

lılığı aĢağı salır. Fosfor gübrələri kutikula qatını qalınlaĢdırır, mexaniki toxuma-

ların daha güclü inkiĢafına səbəb olur. Çuğundurun erkən inkiĢaf fazasında fos-

forla qidalanması kök sisteminin böyüməsini sürətləndirir, cücərtilərin kökyeyən 

xəstəliyinə qarĢı davamlılığını yüksəldir. Fosfor və kalium gübrələri buğdanın bö-

yümə enerjisini yüksəldir, pas və fuzarioz xəstəliklərinə qarĢı davamlılıq amilini 

nizamlayır. Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, fosfor və kalium gübrələri 

qarğıdalının qovuqlu sürmə, kələm Ģitillərinin qara ayaq xəstəlikləri ilə yoluxma-

sının aĢağı düĢməsinə də təsir edirlər. 
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Gübrələr torpağın kimyəvi tərkibini dəyiĢir, torpaq reaksiyasını mədəni bit-

kilərin xəstəlik törədiciləri ilə az yoluxması istiqamətinə yönəldir, yəni gübrə-

ləmədən sonra torpaqda yaranan Ģərait göbələklərin böyümə və inkiĢafına mənfi  

təsir göstərir. Torpağa fosfor və kalium gübrələrinin verilməsi ilə kartofun fitof-

torozla yoluxma dərəcəsi azalır. Bu onunla izah olunur ki, torpaq pH 4,8 olduqda 

xəstəlik tamamilə inkiĢaf etmir. Mikroelementlər bitkilərdə gedən maddələr mü-

badiləsi proseslərini gücləndirir, bununla da xəstəliklərə qarĢı davamlıq yüksəlir. 

Misin mikrodozaları kartofun fitoftorozla yoluxmasını aĢağı salır, bor tərkibli 

gübrələr çuğundurun özək çürüməsi ilə sirayətlənməsini dəf edir, molibden duz-

ları ilə toxumların dərmanlanması dənli- taxıl bitkilərinin pas, sürmə və baĢqa 

xəstəliklərə qarĢı yoluxma faizini aĢağı salır. 

Beləliklə, gübrələr bitkilərin xəstəliklərdən mühafizə üsulu deyil, lakin on-

ların xəstəlik törədicilərinə qarĢı davamlılığını yüksəldən baĢlıca amillərdəndir. 
Növbəli əkin. Xəstəliklərin əmələ gəlməsinin qarĢısını almaqda ən əhəmiy-

yətli aqrotexniki tədbirlərdən biri növbəli əkindir. Onun böyük fitopatoloji əhə-

miyyəti vardır. Ġllər üzrə bitkilərin növbələĢdirilməsi patogenlərin toplanmasının 

qarĢısını alır. Növbəli əkin sayəsində torpaqda yaĢayan mikroorqanizmlərin sayı  

o dərəcədə aĢağı düĢür ki, artıq əkinlərə iqtisadi zərər vura bilmirlər. Kələmdə 

kila xəstəliyi törədicisinin sistaları torpaqda 5-6 il saxlanılır, müvafiq olaraq kə-

ləm və həmin fəsiləyə daxil olan digər bitkilər yalnız həmin müddət baĢa çatdıq-

dan sonra əvvəlki əkin yerinə qaytarılmalıdır. 

Növbəli əkində bitkiləri növbələĢdirərkən xəstəlik törədicilərin ixtisaslaĢ-

ması da nəzərə alınmalıdır. Belə ki, sahədə kələmdən sonra kartof əkinlərini plan-

laĢdırmaq olmaz, ona görə ki, Erviniya cinsinə daxil olan bakteriya kələmdə se-

likli bakterioz, kartofda qara ayaq xəstəliklərinin törədicisidir. Eyni xəstəlik törə-

diciləri olan bitkiləri bir-birindən izolə edilmiĢ, müəyyən məsafədə becərmək 

olar. Phytophthora infestans həm kartof, həm də pomidor bitkilərində fitoftoroz 

xəstəliyinin törədicisidir. Adətən, xəstəliyin inkiĢafı kartofda baĢlayır, sonra isə 

törədici pomidora keçir. O, hava yolu ilə yayılır, ona görə də müəyyən məsafə 

izolyasiyası olmadıqda pomidor meyvələrinin kütləvi surətdə fitoftorozla yolux-

ması baĢ verir. Bu nöqteyi nəzərdən əmtəəlik və toxum almaq məqsədilə becəri-

lən plantasiyalar da bir-birindən müəyyən məsafədə yerləĢdirilməlidir, əks halda 

hər ikisinin qarĢılıqlı yoluxması baĢ verir. Yazlıq dənli-taxıl bitkiləri üçün yazda 

virus və fitoplazma xəstəliklərinin mənbəyi onunla yanaĢı yerləĢdirilmiĢ payız-

lıqlardır. Çünki burada xəstəliklər inkiĢafa hələ payızda baĢlayırlar. Torpaq pato-

genləri ilə mübarizədə növbəli əkinin tətbiqi onun infeksiya mənbələrindən azad 

olunmasına xidmət edir. 
Sağlam toxum və əkin materialı. Bir çox xəstəlik törədiciləri toxum və 

əkin materialı vasitəsilə ötürülür. Yalnız toxum vasitəsilə buğda və arpanın toz 

sürməsi, helminthosporoz, kələm və pomidorun bir sıra xəstəlikləri yayılır. Əkin 
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materialı ilə kartofun fitoftoroz, qara ayaq və baĢqa xəstəlikləri ötürülür. Sira-

yətlənmiĢ toxum və əkin materialı bitki xəstəliklərinin əsas mənbələrindən biridir. 

Eyni zamanda toxumların sirayətlənməsinə və əkin keyfiyyətlərinə səpin və əkin 

materiallarının becərmə Ģəraiti, habelə toxumun səpinə hazırlanması – seçmə, tə-

mizləmə, sortirovka və baĢqa aqrotexniki tədbirlər əhəmiyyətli təsir göstərirlər. 

Bu aqrotexniki tədbirlər məhsuldarlığın yüksəldilməsi ilə yanaĢı, xəstəliklərlə 

mübarizəyə, onların xəstəliyə davamlılığını artırmağa istiqamətləndirilməlidir. 

Toxum sahələrində məhsuldarlığa və xəstəliklərə davamlılığına görə güclü sort-

ların yetiĢdirilməsi naminə bütün aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilməlidir. Qar-

ğıdalı bitkisinin fuzarioz, niqrosporioz, diplodioz, bakterioz xəstəliklərinə qarĢı 

davamlı, düzgün seçilmiĢ kalibrli toxumlardan istifadə edil-məlidir. Bunun üçün 

toxum seçimi tarlada baĢlayır, yəni sağlam, normal inkiĢaf etmiĢ bitkilərin sira-

yətlənməmiĢ qıcaları seçilir və toxum üçün tədarük edilir. Toxumların mütləq 

çəkisi və ölçüləri əhəmiyyət kəsb edir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə, payızlıq 

buğdanın səpinini iri toxumlarla apardıqda, kiçik toxumlara nisbətən bərk sürmə 

ilə yoluxma dərəcəsi kəskin azalır. Buna görə də bitkinin sortlarının davamlılığını  

bərk sürməyə qarĢı yüksəltmək üçün toxumların kiçik qarıĢığından, sürmə kisə-

ciklərindən (soruslarından) ciddi təmizlənməsi məsləhət görülür. Toxumların ka-

librləĢdirilməsi, kiçik toxumların kənarlaĢdırılması, yüksək cücərmə və böyümə 

enerjili toxumla səpin Ģəkər çuğundurunda kökyeyən xəstəliyi ilə mübarizədə 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, buğdada fuzarioz yalnız torpaq ilə yox, 

toxum ilə də keçir, onları təmizləmə yolu ilə xəstəliklə sirayətlənməni müəyyən 

dərəcədə aĢağı salmaq olur. 

Beləliklə, aqrotexniki tədbirlər kompleksində toxum və əkin materiallarının 

səpinə hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir, toxumların seçilməsi immuno-

loji əhəmiyyət kəsb etməklə, bitkilərin xəstəliklərə davamlılığını yüksəldir. 
Səpin müddəti və yığım. Səpin müddəti düzgün təyin edildikdə bir çox xəs-

təliklərin qarĢısını almaq mümkün olur, bu aqrotexniki tədbir çoxlu sayda kənd 

təsərrüfatı bitkiləri üçün həlledici rol oynayır. Səpinin erkən keçirilməsi zamanı  

torpaqda davamlı su rejimi təmin olunur, bitkilər iĢıqdan yaxĢı istifadə edir, vege-

tasiya daha tez baĢa çatır. Erkən səpin zamanı yazlıq buğda fuzarioz, kök çürümə-

ləri, pas, unlu Ģeh xəstəlikləri ilə zəif, ancaq bərk sürmə ilə güclü sirayətlənir. 

Aqrotexniki qaydada və səpin müddətində aparılan əkmələr zamanı yulaf sürmə, 

arpa toz və daĢ sürmə, dənli-paxlalı bitkilər fuzarioz, kartof fitoftorozla zəif yolu-

xurlar. Bitki xəstəlikləri ilə mübarizədə məhsulun qısa müddətdə itkisiz toplan-

ması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu xüsusilə dənli-taxıl bitkilərinin pas xəstəlik-

lərinə aiddir, ona görə ki, uredonosporlar kövĢəndə qıĢlayır və payızlıq bitkilərin 

cücərtilərinin sirayətlənməsi üçün əsas infeksiya mənbəyi rolunu oynayır. 
Fitosanitar tədbirlər. Bitki mühafizəsində fitosanitar tədbirlər infeksiya 

mənbəyinin məhv edilməsinə yönəlmiĢdir. Gələcək vegetasiya ilində bitkilərin 
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yoluxmasında əsas rol oynayan infeksiya mənbələri aĢağıdakı kimi ola bilər: 

məhsul toplanandan sonra sahədə qalan yoluxmuĢ bitki qalıqları, qıĢlayan xəstə 

bitkilər, öz-özünə bitən xəstə bitkilər, alaqlar, toxum və əkin materialı, habelə 

baĢqa rayonlardan hava cərəyanı vasitəsilə daxil olan infeksiya. Fitosanitar təd-

birlər bitkilərin mühafizəsini səmərəli Ģəkildə təmin edə bilir. Bitki qalıqlarının 

basdırılması, torpaqda olan mikrob-antaqonistlərin həyat fəaliyyətləri üçün əlve-

riĢli Ģərait yaradılması, mikroorqanizmlərin köməyi ilə bitki qalıqlarının parça-

lanmasının sürətləndirilməsi və baĢqa fitosanitar tədbirlər patogenlərin toplan-

ması və yayılması proseslərinin qarĢısını alır. 

Ayrı-ayrı bitkilər, xüsusilə ağac və kolluqlara münasibətdə də profilaktiki 

tədbirlərdən istifadə olunur. Xəstə budaqlar və zoğlar budanır, bağdan kənarlaĢ-

dırılır, budanma yeri isə müdafiə preparatlarından biri ilə dərmanlanır. Meyvə 

ağaclarında ən çox rast gəlinən adi xərçəng xəstəliyi ilə mübarizədə bu tədbir çox 

əhəmiyyətlidir. Alma və armudda dəmgil xəstəliyinin törədiciləri sirayətlənən 

tökülmüĢ yarpaqlarda qıĢlayır, qıĢlamadan sonra da xəstəlik törədicinin inkiĢafı  

davam edir, kisə mərhələsi sayəsində yetiĢən askosporlar yenidən ilkin sirayət-

lənmə törədirlər. Bunun qarĢısını almaq üçün payızda yarpaqlar töküləndən sonra 

ağac aralarının 25-30 sm dərinlikdə Ģumlanıb, sirayətlənmiĢ yarpaqların basdırıl-

masının böyük əhəmiyyəti var. 

Beləliklə, fitosanitar tədbirlər xəstəliklərlə mübarizə sisteminin tərkib his-

səsi olmaqla, aqrotexnikanın mühüm elementlərindəndir. 

 

5.3. BĠOLOJĠ MÜBARĠZƏ ÜSULU 

 

Xəstəliklərə qarĢı bioloji mübarizə üsulunun mahiyyəti patogenlərə qarĢı 

baĢqa mikroorqanizmlərdən, habelə onların həyat fəaliyyətlərinin məhsullarından 

və ya patogen, saprotrof orqanizmlərin antaqonist qarĢılıqlı münasibətlərindən 

istifadə edilməsi ilə səciyyələnir. 

M.N.Rodiginə (1978) görə, aqronom A.T.Bolotov 1778-ci  ildə ilk dəfə qo-  

yun peyinindən buğdanın bərk sürmə xəstəliyinə qarĢı tətbiq məsələsini qoy-

muĢdur. 1877-ci ildə Lui Paster torpaqda yaĢayan mikroorqanizmlərin antaqonist 

əlaqələri barədə fikir söyləmiĢdir. O müəyyən etmiĢdir ki, bir sıra bakteriyalar 

baĢqa mikroorqanizmlərin antaqonist təsiri altında torpaqdan itmiĢdir. Canlı mik-

rob antaqonistlərin bitki patogenləri ilə mübarizəyə cəlb edilməsi asan deyildir. 

Antaqonizm müxtəlif qrup mikroorqanizmlər arasında geniĢ yayılmıĢ, bakteriya, 

aktinomisetlər, göbələklər və s. arasında geniĢ antaqonizm münasibətləri aĢkar 

edilmiĢdir. Antaqonizmin səbəbləri çox müxtəlifdir. Onun əsas səbəblərindən biri 

müxtəlif mikroorqanizmlərin eyni qida maddələrinə olan tələbatıdır. Bu zaman 

yüksək böyümə sürətinə malik olan mikroorqanizm, onunla eyni substratda yaĢa-
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yanın antaqonistinə çevrilir. Məsələn, eyni substrata bakteriya və aktinomiset 

əkdikdə, bakteriya tərəfindən aktinomisetlərin sıxıĢdırılması müĢahidə edilir. 

Yüksək çoxalma tempinə malik olan bakteriya substratı tez əhatə edir və qida 

maddələrindən daha intensiv istifadə edir. Nəticədə aktinomisetlər böyümədən 

məhrum olur və tədricən substratdan sıxıĢdırılır. Lakin aktinomiset bakteriyanın 

inkiĢafına mane olan maddələr mübadiləsinin spesifik məhsullarını buraxmaq xü-

susiyyətinə malik olarsa, onun böyüməsinin sıxıĢdırılması baĢ verməyə də bilər. 

K.V.Popkovaya (2005) görə torpağa yaĢıl gübrə, xüsusilə doğranmıĢ çov-

dar bitkisi verildikdə kartofda adi dəmgil xəstəliyinin inkiĢafı ləngiyir. Bu onunla 

izah olunur ki, torpaqda yaĢıl bitki kütləsinin olması mikroorqanizm – saprotrof-

ların tezliklə toplanmasına və ondan qida substratı kimi istifadə etməsinə Ģərait 

yaranır. 

Fitopatogenlərlə mübarizədə mikroorqanizmlərarası antaqonizmdən istifadə 

edilir. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədicilərinin məhv edilməsində 

antaqonistlərdən istifadənin aĢağıdakı istiqamətləri qəbul edilmiĢdir: 

-torpaqda mikrob-antaqonistlərin toplnması üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradıl-

ması; 

- antaqonist kulturaların tətbiqi; 

- antibiotiklərin tətbiqi. 

Aqrotexniki tədbirlərin köməyi ilə torpaqda torpaq-antaqonistlərin toplan-

masına Ģərait yaratmaq mümkündür. Torpaqda onların miqdarı müəyyən dərəcə-

də onun temperaturu, rütubətliyi, turĢuluğu, tərkibindəki üzvi maddələr, bitkilərin 

kök ayırmalarından və s. asılıdır. Torpağa üzvi gübrələrin (peyin, kompost, side-

ratlar) verilməsi, növbəli əkinə əməl edilməsi torpağın antaqonistlərlə zənginləĢ-

məsinə xidmət edən aqrotexniki tədbirlərdəndir. 

Növbəli əkinə əməl edilməsi, üzvi gübrələrdən istifadə lobyanın kök çürü-

məsi ilə yoluxmasını aĢağı salır. Eyni zamanda üzvi gübrələr torpaqda fuzarium 

cinsi göbələklərinin həyat fəaliyyətini məhdudlaĢdırır. YaĢıl kütlənin torpağa bas-

dırılması kimi tədbirlər torpağın mikrobioloji fəallığını artırır, mikrob-antaqo-

nistlərin sayının çoxalmasını təmin edir. Paxlalı və dənli-paxlalı bitkilərin qarıĢığı 

geniĢ təsir dairəsinə malik olan mikolitik bakteriya-antaqonistlərin torpaqda top-

lanmasını stimulə edir. Yoncanın rizosferində olan mikolitik batkeriyalar pam-

bıqda vertisillioz və fuzarioz xəstəlik törədicilərinin inkiĢafına mane olur. Belə-

liklə, torpaqda mikrob-antaqonistlərin fəallığı üçün Ģərait yaratmaqla xəstəlik 

törədicilərin sürətli inkiĢafının qarĢısını almaq olar. Bəzi ölkələrdə torpağı anto-

qonist mikroorqanizmlərlə zənginləĢdirmək üçün süni surətdə becərilmiĢ mikro-

orqanizmlərlə zəngin biopreparatlardan, kompostdan və ya təmiz kulturalardan 

istifadə edilir. Torpaq göbələk-antaqonisti Trichoderma lignorum Harz. əsasında 

hazırlanmıĢ trixodermin preparatından istehsalat Ģəraitində geniĢ istifadə edilir. 
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Xəstəlik törədicilərlə mübarizədə antibiotiklər də səmərəlidir. Bitki, heyvan 

və insan üçün zərərsiz, çox kiçik dozalarda tətbiq etmək mümkündür. Anti-

biotiklərə göstərilən tələblər aĢağıdakılardır: antibiotik xəstəlik törədiciyə qarĢı 

fəal olmalıdır; bitki toxumasına asanlıqla keçməlidir; bitki toxuması daxilində 

bioloji təsirə malik olmalıdır; tez bir zamanda inaktivasiya uğramamalıdır; onun 

müalicə dozaları bitkilər üçün zərərsiz olmalıdır. 

Antibiotiklərin tətbiq üsulunu xəstəliyin tipi, bitkinin inkiĢaf fazası, texno-

logiyanın xüsusiyyətlərindən və s. asılı olaraq seçirlər. Ən geniĢ surətdə toxum və 

əkin materialının dərmanlanması, bitkilərə çilənməsi və torpağa verilmə forma-

sından istifadə edilir. Antibiotik toxum, yarpaq, budaq, gövdə səthində və daxilin-

də fəaliyyət göstərərək fitopatogen orqanizmləri öldürür. Onlar kök, yarpaq, 

gövdə tərəfindən udulur və kifayət qədər tez bir zamanda bitki üzrə yayılır. Bitki 

toxumalarında 20-30 gün qala bilir. 

K.V.Popkovaya (2005) görə, keçmiĢ SSRĠ-də bitkiləri mühafizə üçün fito-

bakteriomitsin və trixotetsin antibiotiklərindən istifadə edilmiĢdir. Fitobakte-

riomitsin antibiotiki streptomises cinsinə daxil olan aktinomisetin həyat fəaliyyə-

tinin məhsuludur. Preparati bitkilərin bakterioz tipli xəstəliklərinə qarĢı tətbiq 

edirlər. Onun 5%-li dustu ilə toxumları dərmanlama lobyada bakterioz, pambıqda 

hommoz xəstəliyinin inkiĢafının qarĢısını alır. Trixotetsin Trichothecium roseum 

göbələyinin əsasında sintez edilmiĢdir. Preparat fungisidlik xüsusiyyətlərinə ma-

lik olmaqla, unlu Ģeh xəstəliklərinə qarĢı tətbiq olunur. Bioloji mübarizə zamanı  

bitkilər tərəfindən buraxılan antibiotik maddələrin – fitonsidlərin tətbiqi səmərəli-

dir. Fitonsidlərin kimyəvi təbiəti müxtəlif olmaqla, efir yağları, aldehid, fenol, 

keton və s. ibarətdir. Ədəbiyyatlarda göstərilir ki, ilk dəfə fitonsidləri 1928-ci ildə 

B.P.Tokin kəĢf etmiĢdir. B.P.Tokinə görə, fungisidlik – bütün bitkilərin uni-

versal xüsusiyyətidir. Fitonsidlər, antibiotik maddələr kimi həmiĢə bitki toxuma-

sının tərkibindədir. Onlar seçicilik xüsusiyyətinə malikdir: məsələn, bir qrup mik-

roorqanizmi məhv edən antibiotik, digərlərinə qarĢı qeyri-fəal olur. 

Soğan, sarımsaq, qovaq, Ģam, qara Ģam, sitruslar, meĢə gilası, xardal, ardıc 

və s. bitkilər yüksək fitonsidliklə fərqlənirlər. Bitkilərin antibiotik maddələr sin-

tez etmək xüsusiyyətindən bitki mənĢəli antibiotiklərin alınmasında istifadə edilir 

(imanin, arenarin). Ġmanin antibiotiki dazı otu kolundan alınmıĢdır. Preparat yon-

cada kök çürümələri, tütün mozaikası, quĢüzümü fəsiləsi bitkilərində stolbur xəs-

təlik törədicilərinin inkiĢafının qarĢısını alır. Arenarin-solmaz çiçəyindən alınmıĢ-

dır. Bu preparatla pomidor toxumlarını səpindən əvvəl dərmanlayırlar. Bundan 

baĢqa təbiətdə elə mikroorqanizmlər (bakteriya, göbələklər və s.) aĢkar edilmiĢdir 

ki, onlar fitopatogen orqanizmlərdə parazitlik edə bilir. Onlara hiperparazitlər və 

ya ikinci sıra parazitləri deyilir. Hiperparazitlərin təsir mexanizmi müxtəlifdir. 

Onlar sahib bitkinin hüceyrəsində patogeni məhv edən lizis və ya həll etmə törədə 

bilir. Bu zaman hiperparazit özünü antaqonist kimi aparır. Ümumiyyətlə, hiperpa-
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razitliklə antaqonistlik arasında kəsgin sərhəd yoxdur. Belə ki, Trichoderma lig-

norum özündən bir sıra antibiotiklər (qlitoksin, viridin) ayırır, nəticədə geniĢ 

spektri antaqonistlik xüsusiyyətinə malik olur, bundan əlavə həmin göbələk bir 

sıra patogen göbələklərin sklerosiyalarında parazitlik edir, yəni hiperparazitlik 

xassələrini aĢkara çıxarır. 

Ġstixana Ģəraitində xiyarda unlu Ģeh xəstəliyi ilə mübarizədə piknidial gö-

bələk olan Cicinnoboluz cesattiide yaxĢı səmərə verir. Bu göbələk qarağat, xiyar 

və baĢqa bitkilərin unlu Ģeh xəstəlik törədicilərinin mitsel və konidiilərində para-

zitlik edir. Lakin onun inkiĢafı üçün yüksək rütubət və temperatur tələb olunur, 

buna görə də hiperparazitin örtülü qrunt Ģəraitində tətbiqi səmərəlidir. Qarağat və 

qızılgül kollarını, qabaq fəsiləsi bitkilərini unlu Ģeh xəstəliyinə qarĢı çürümüĢ 

peyin Ģirəsi ilə çiləyirlər. Belə Ģirədə bakteriyalar toplanır və çiləmə zamanı  

sirayətlənmiĢ bitkinin səthinə düĢür, xəstəlik törədicinin mitselinin lizisinə – həll 

olmasına səbəb olur. Fuzarium orobanches Jacz. müxtəlif orabanĢ növlərində pa-

razitlik edir. Qarpız, pomidor, kələm və s. bitkilərin orabanĢları ilə mübarizədə bu 

göbələkdən istifadə olunur. 

Beləliklə, ətraf mühit, insan və istiqanlı heyvanlar üçün təhlükəsiz olan bio-

loji mübarizə üsulunun daha da inkiĢaf etdirilməsi müasir dövrün zəruri məsələlə-

rindəndir. 

 

5.4. KĠMYƏVĠ MÜBARĠZƏ ÜSULU 

 

Fitopatogen orqanizmlərə qarĢı kimyəvi mübarizə üsulunun da imkanla-

rından istifadə edilir. Zərərverən orqanizmlərə qarĢı kimyəvi mübarizədə tətbiq 

olunan preparatlara bütövlükdə pestisidlər deyilir. Pestisidlər kimyəvi tərkibinə 

görə 3 qrupa bölünür: 1) qeyri-üzvi mənĢəlilər (mis kuporosu, dəmir kuporosu, 

misxloroksidi və s.); 2) bitki, bakteriya, göbələk mənĢəlilər (trixodermin, trixote-

tin, fitobakteriomitsin və s.); 3) üzvi mənĢəlilər (ridomil, tilt, bayleton, polikar-

batsin və s.). 3-cü qrupa daxil olanlar müasir pestisidlərin fizioloji cəhətdən ən 

fəal qrupu olub, assortimentin 90%-ni təĢkil edirlər. Tətbiq olunma obyektinə 

görə pestisidlər Ģərti olaraq 16 qrupa bölünürlər. Göbələk xəstəliklərinə qarĢı tət-

biq olunan preparatlara fungisidlər deyilir. Fungi – göbələk, cideo – öldürürəm 

deməkdir. Patogenlərə təsir xarakterinə görə pestisidlər kontakt və sistem olmaqla 

iki qrupa bölünür. Kontakt fungisidlər bitkiyə daxil olmur, məhdud Ģəkildə yar-

pağın bir səthindən digərinə hərəkət edir, xəstəlik törədici ilə əlaqədə olduqda 

təsir edir. Müasir dövrdə tətbiq olunan dərmanların əksəriyyəti - bordo mayesi, 

kükürd preparatları, sineb, polikarbatsin və s. bu qrupa aiddir. Kontakt fungisid-

lərin təsir müddəti bitkinin səthində qalmasından və meteoroloji Ģəraitdən asılıdır. 
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Sistem təsirli fungisidlər və onların parçalanma məhsulları bitkinin bir or-

qanından digərinə asanlıqla yerini dəyiĢir, kök sistemindən bitkinin böyümə ko-

nusuna qədər hərəkət edir. Patogen bitkinin daxilinə sorulduğundan tətbiqi mete-

oroloji Ģəraitdən asılı deyildir. Ridomil, tilt, bayleton, topaz, skor, strobi kimi pre-

paratların səmərəliliyinə çiləmədən 0,5 saat sonra düĢən leysan yağıĢları belə təsir 

göstərmir. 

Xəstəlik törədicilərinə təsir xarakterindən asılı olaraq müdafiə (profilaktiki) 

və müalicə fungisidlərini fərqləndirirlər. Müdafiə fungisidləri əsas etibarilə pato-

genin reproduktiv orqanlarına təsir edir, sirayətlənmə baĢ verənə qədər səmərəli-

dir, xəstəliyin inkiĢafının qarĢısını alır, lakin bitki toxumasına daxil olan törədi-

cini məhv etmək  xüsusiyyətinə malik deyil. Müalicə fungisidləri xəstəlik törədi-

cinin vegetativ, reproduktiv, habelə onların qıĢlama fazalarına təsir edir, bitki 

yoluxandan sonra da onu tələf edir. Patogen bitkiyə daxil olandan sonra preparat 

nə qədər tez çilənərsə, səmərəlilik o qədər böyük olar. ĠĢçi məhlulda kəsafətliyin-

dən asılı olaraq, müdafiə və müalicə təsiri göstərə bilir. 

Ġnfeksiyanın xüsusiyyətindən asılı olaraq, fungisidlər tətbiq olunma obyek-

tinə görə aĢağıdakı qruplara bölünürlər. 

Toxum dərmanları - infeksiya mənbəyi torpaqda və toxumda olduqda xəs-

təliklərdən qorumaq üçün istifadə olunan preparatlardır. Toxumların düzgün dər-

manlanması infeksiya ehtiyatının azalmasına və vegetasiya dövrü çiləmələrin sa-

yının azalmasına səbəb olur. TMTD, vitavaks, dividend star, maksim star, sumi- 

8 fentiuram və s. geniĢ tətbiq olunan ənənəvi və müasir toxum dərmanlarıdır. 

Torpağı dərmaqlamaq üçün tətbiq edilən preparatlar - torpağı zərərsizləĢdir-

mə məqsədilə istifadə olunur. Ġstixana və parniklərdə xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

Torpağa verilən preparatlar yüksək uçuculuğu, qaz və buxar formasında təsir et-

mələri ilə xarakterizə olunur. 

Çoxillik bitkilərin istirahət dövrü dərmanlanmasında tətbiq edilən fungisid-

lər – ağac və kolların nisbi sükunət dövrü erkən yazda tumurcuqlar açılmamıĢ və 

ya payızın sonunda ağaclar yarpaqlarını tökdükdən sonra zərərverici və xəstəlik-

lərin qıĢlama fazalarına qarĢı istifadə olunur. Məsələn, DNOK (dinitroortokrezol 

turĢusu), nitrafen kimi preparatları göstərə bilərik. 

Bitkilərin vegetasiya dövrü tətbiq olunan fungisidlər – bitkilərin böyümə və 

inkiĢafı zamanı istifadə edilir. Bitkilərə infeksiya düĢənə qədər və ya dərhal sonra 

xəstəlik törədicini məhv etmək məqsədilə tətbiq edirlər. Xəstəliyin inkiĢafı və 

meteoroloji Ģəraitdən asılı olaraq, belə çiləmələr vegetasiya dövrü bir neçə dəfə 

təkrarlana bilir. 

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatını kimyasız, pestisidlərsiz təsəvvür etmək 

çətindir. Lakin digər mübarizə üsulları ilə müqayisə etdikdə çatıĢmazlıqları da 

mövcuddur. Bu çoxsaylı kimyəvi çiləmələrin ətraf mühiti çirkləndirməsi, bəzən 
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isə tərkibində pestisid olan çirkli məhsulların istehsalı ilə əlaqədardır. Ona görə 

xəstəlik törədicilərə qarĢı pestisidlərin tətbiqi zamanı sanitar-gigiyenik qaydalara, 

habelə preparatların reqlamentinə ciddi əməl edilməlidir.  

 

5.5. FĠZĠKĠ- MEXANĠKĠ MÜBARĠZƏ ÜSULU 

 

Xəstəlik törədiciləri ilə mübarizədə fiziki-mexaniki mübarizə üsulunun ma-

hiyyəti fiziki mühit Ģəraitinin dəyiĢdirilməsidir. Fiziki-mexaniki üsula səpin və 

əkin materialının termiki zərərsizləĢdirilməsi, torpağın qızdırılması, dənin quru-

dulması və s. kimi tədbirlər daxildir. Bu tədbirlərin təsiri nəticəsində fiziki mühit 

Ģəraiti dəyiĢir və mikroorqanizmlərə öldürücü zərbə vurulur. Müasir dövrdə xəs-

təlik törədiciləri ilə mübarizədə xüsusilə inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə yüksək və aĢağı  

temperatur, radiasiya Ģüalanması, ultrasəs, yüksək tezlikli cərəyan kimi fiziki 

tədbirlərdən istifadə olunur. Bunlardan ən geniĢ yayılanı termik üsuldur. Bu üsul-

la səpin və əkin materialını patogenlərdən azad edirlər. Xüsusilə xəstəlik törədici 

toxumun daxilində olduqda və kontakt təsirli fungisidlərlə təsir etdikdə qızdırma 

üsulu özünü doğruldur. Buğda və arpada toz sürmə xəstəliyini törədən göbələyi  

məhv etmək üçün termiki zərərsizləĢdirmə aparılır. Əvvəlcə toxumları 470C-lik 

suda 2 saat müddətində saxlayır, sonra soyudur və müvafiq kondisiyaya qədər 

qurudulur. Termiki üsuldan bakteriya və virus infeksiyası zamanı daha çox isti-

fadə olunur. Bu üsulla tərəvəz bitkilərinin toxumları, soğanaqlar, tinglər infeksi-

yadan azad edilir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, üsulun tətbiqi çoxlu çətinliklərlə 

bağlıdır: yüksək temperatur mikroorqanizmə məhvedici təsir göstərməklə, toxum 

materialını zədələməməli, onun cücərmə qabiliyyətini aĢağı salmamalıdır. 

Ting materialını virus mənĢəli infeksiyadan azad etmək üçün xüsusi hazır-

lanmıĢ termokameralardan istifadə edilir. K.V.Popkovaya (2005) görə meyvə və 

giləmeyvə bitkilərinin əkin materialını virus infeksiyasından azad etmək üçün 

380C temperaturda termokamerada bitkinin növü və patogendən asılı olaraq 2 

həftədən 5 həftəyə qədər saxlamaq olur. Ġstixana və parnik Ģəraitində torpağın ter-

miki zərərsizləĢdirilməsi geniĢ yayılmıĢdır. Bu məqsədlə torpağı temperaturu 

1000C-dən aĢağı olmayan qaynar buxarla iĢləyirlər. Qızdırmadan 45-60 dəqiqə 

sonra patogen torpaqda məhv olur. Meyvə ağaclarının xəstə budaqlarının budan-

ması, əkinlərin xəstə bitkilərdən təmizlənməsi mexaniki tədbirlərə aiddir. Dənli-

taxıl bitkilərində pas xəstəliklərinin aralıq sahib bitkisi olan zirinc kollarının top-

lanıb kənarlaĢdırılması da mexaniki tədbirlərdəndir. Meyvə bağlarında məhsul 

toplanĢından sonra xüsusilə baxımsız, buraxılmıĢ ağaclarda müəyyən qədər mey-

və məhsulları qalır. Bu gələcəkdə müxtəlif infeksiyalar üçün ehtiyat mənbə 

rolunu oynayır. Ona görə də məhsul toplanıĢından sonra yararsız meyvələrin belə 

ağacda qalmasına yol verilmir. 



140 

 

5.6. SELEKSĠYA - TOXUMÇULUQ  ÜSULU 

 

Bitkilərin xəstəliklərdən qorunmasında ən səmərəli mühafizə üsullarından 

biri də seleksiya-toxumçuluqdur. Digər üsullarla müqayisədə bu müasirdir və 

günümüzün tələbləri əsasında yaradılmıĢdır. Bütün dünyada vüsət alan ekoloji 

təmiz məhsul probleminin həllində kimyəvi dərmanların tətbiqinə əsaslanmayan 

seleksiya iĢlərinin, davamlı sortların yaradılmasının və toxumçuluğun inkiĢaf 

etdirilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Təsadüfi deyildir ki, ölkəmizdə torpaq 

islahatları aparılarkən toxumçuluq təsərrüfatlarına toxunulmamıĢ, əksinə həmin 

təsərrüfatların maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün dövlət səviy-

yəsində iĢlər görülmüĢdür və görülməkdədir. 

Seleksiya iĢlərinin aparılması nəticəsində müəyyən kənd təsərrüfatı bitkiləri 

üzrə xəstəliklərə qarĢı davamlı sortlar yaradılmıĢdır. Akademik C.Ə.Əliyevin rəh-

bərliyi altında yaradılmıĢ yeni yumĢaq və bərk buğda sortları (MirbəĢir-50, Bərə-

kətli-95, Əlincə, Nurlu-99, Qobustan, Azəri, Ruzi) sürmə və pas xəstəliklərinə 

qarĢı yüksək davamlılıq göstərirlər. Belə davamlı sortlar bir sıra tərəvəz, meyvə 

və texniki bitkilər üzrə də alınmıĢdır. 

Son illərdə Az.ET Üzümçülük Ġnstitutunda mərhum M.Amanovun rəh-

bərliyi altında Azərbaycanın yabanı üzümünün öyrənilməsi və davamlı növlərin 

seleksiyada tətbiqi ilə əlaqədar dəyərli iĢlər aparılmıĢdır. 

ADAU-nun “Meyvəçilik, tərəvəzçilik və üzümçülük” kafedrasının əmək-

daĢı, kənd təsərrüfatı elmləri namizədi F.ġərifovun Dövlət qeydiyyatından keçmiĢ 

Nail üzüm sortu da əsas xəstəliklərə qarĢı nisbi davamlılığı ilə seçilir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında qeyd olunduğu kimi infeksion xəstəliklərə qarĢı 

ali bitkilərin davamlılığına genlər vasitəsilə nəzarət edilir. 1905-ci ildə ilk dəfə 

Biffen belə bir fikir söyləmiĢdir ki, buğdanın sarı pas xəstəliyinə qarĢı göstərdiyi  

davamlılıq Mendel qanunlarına müvafiq olaraq irsi ötürülür. 

Müasir baxıĢlara görə davamlılıq tiplərinə görə sortları monogen və ya 

oliqogen (vertikal), poligen davamlılığa (horizontal) ayrılırlar. 

Mono və ya oliqogen davamlılığa məxsus sortlar bir və ya bir neçə davam-

lılıq geninə malikdir. Onların hər biri bitkinin müəyyən fizioloji rasa qeyri həs-

saslığını təyin edir. Bu davamlılığa malik sortlar müvafiq rasa münasibətdə yük-

sək həssas müdafiə reaksiyalarını əmələ gətirirlər. 

Əgər bitkinin patogenləri stabil xassələrə malik olsaydılar, monogen da-

vamlı sortlar kənd təsərrüfatı bitkilərinin mühafizəsini etibarlı surətdə təmin 

edərdilər. Lakin xəstəlik törədiciləri dəyiĢkəndir, nəticədə isə daim yeni fizioloji 

raslar əmələ gəlirlər. Buna görə də monogen davamlı sort, onun davamlılığını  

məhv edən pas əmələ gəldikdən sonra yoluxmağa baĢlayır. Ona görə də monogen 
davamlı sortların ömürü 5-7 il, yəni çox qısa olur. 
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Monogendən fərqli olaraq, poligen tipli davamlılıq patogenin bütün rasla-

rına qarĢı səmərəlidir. Bu davamlılığa malik sortlarda patogenin yayılması geci-

kir, buna görə də xəstəlik yavaĢ inkiĢaf edir. Belə sortlar becərilən əkinlərdə xəs-

təlik epifitopiya həddinə çatmır. Poligen davamlılıq müəyyən dərəcədə ətraf mü-

hit amilləri- temperatur, rütubət və s. asılıdır. Poligen davamlılığın monogendən 

üstünlüyü ondadır ki, patogenin yeni rasları əmələ gələn zaman o itmir. Buna 

görə də horizontal tip davamlılığa malik sortları uzun müddət becərmək müm-

kündür. Poligen davamlı sortların becərilməsində aparılan elmi əsaslandırılmıĢ 

aqrotexniki tədbirlər bütövlükdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin etibarlı müdafiəsini  

təmin edir. 

Sağlam səpin və əkin materialının alınmasını təmin edən toxumçuluğun təĢ-

kili mühüm vəzifədir. Onun vacib elementləri  aĢağıdakılardır: 

-yaxĢı izolə edilmiĢ (1000 m-dən az olmayaraq) kompleks müdafiə tədbir-

ləri həyata keçirilən toxumluq və ya anaclıq sahələrin təĢkili; 

-aĢağıdakıları nəzərə alan toxumçuluq sistemi: toxum və əkin materialla-

rının yoluxmasının qiymətləndirilməsi (fitopatoloji ekspertiza), toxumluq sahə-

lərdə səpin və əkin materialının ikinci yoluxmadan müdafiəsi, onlara normal fi-

topatoloji nəzarət, bu zaman ayrı-ayrı sirayətlənmiĢ bitkilərin əkindən təmizlən-

məsi, kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumluq əkinləri müəyyən dövlət standartla-

rına DÜĠSTƏ üyğun gəlməlidir. 

Beləliklə, kənd təsərrüfatı bitkilərinin təhlükəli xəstəliklərdən mühafizəsin-

də seleksiya-toxum üsulunun əhəmiyyəti Ģəksizdir. 

 

5.7. BĠTKĠ KARANTĠNĠ 

 

Ölkəmizdə aqrar sahədə aparılan radikal islahatlar ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı  

bitkiləri üzrə məhsul istehsalının stabilləĢməsinə səbəb olmuĢdur. Buna görə də 

dövlət səviyyəsində kənd təsərrüfatı istehsalının təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı daim 

müvafiq qərarlar qəbul edilir, bunun üçün hüquqi baza yaradılır. Bu baxımdan 12 

may 2006-cı il tarixli Fitosanitar Nəzarəti Haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu önəmlidir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində fitosanitar 

nəzarətin təĢkilinin və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir, bitki 

mühafizəsi və karantini sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlər arasındakı müna-

sibətləri tənzimləyir. Həmin Qanunun 1.0.2 maddəsində göstərilir ki, bitki karan-

tini – bitki və bitkiçilik məhsullarında karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin 

ölkə ərazisinə daxil olmasının və yayılmasının qarĢısının alınmasına yönəldilmiĢ 

tədbirləri nəzərdə tutan hüquqi rejimdir. Ona görə də ölkənin fitosanitar nəzarəti  

bitki mühafizəsi və karantin sahəsində beynəlxalq standartların, qaydaların və 

tövsiyyələrin tələblərinə uyğun qurulur. Fitosanitar nəzarətin əsas prinsipləri əla-
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qələndirmə, ekvivalentlik, Ģəffaflıq, riskin qiymətləndirilməsi, fitosanitar mühafi-

zənin səviyyəsinin müəyyənləĢdirilməsi və regional Ģəraitə uyğunlaĢmadır. Ġstəni-

lən ölkə üçün karantin obyektlərinin sayı kifayət qədərdir. Ölkənin ərazisində 

bitkilərin olmayan və ya məhdud yayılan xəstəlik törədiciləri karantin obyekti ad-

lanır. Bu nöqteyi nəzərdən göbələklərin, bakteriyaların, virusların və s. bitki xəs-

təlik törədicilərinin kolleksiyaları, onların zərər vurduğu bitki nümunələri, habelə 

bitki herbariləri və kolleksiyaları da karantin obyektləridir. Xarici və daxili karan-

tini fərqləndirirlər. Xəstəliyin ölkə daxilində bir rayondan digərinə, bir təsərrü-

fatdan baĢqasına keçməsinin qarĢısını almağa yönələn tədbirlər daxili karantinin 

vəzifələrinə daxildir. 

Ölkəmiz  üçün bitkilərin xarici karantin obyektləri hesab edilən xəstəlikləri: 

Buğdada hind sürməsi (Neovossia indica Mundcur.), buğdada sarı (selikli) 

bakterioz (Corynebacterium tritici (Hutch) Burkh.), qarğıdalıda bakterioz 

soluxma (Bacterium stewartii (Smith) Bergey), qarğıdalıda cənub helminthospo-

riozu (Cochliobolus heterostrophus Drechsl.), pambıqda antraknoz (Glomerella 

gossypii Edg.), kartofda xərçəng (Synchytrium endobioticum (Schibb.) Pers.), 

meyvə ağaclarında yanıq (Erwinia amylovora (Burill) Com. S.A.B.), sitruslarda 

xərçəng (Xanthomonas citri (Hasse.) Dowson.), sünbülçiçəyi bitkisində sarılıq, 

qərənfildə bakterial (vilt) soluxma (Pseudomonas caryophylli Starr. and Burk-

holder), payızgülü bitkisində askoxitoz (Didymella chrysanthemi (Tossi.) Gar. et 

Gull.), payızgülündə ağ pas (Puccinia horiana Henn.).  

Ölkələr arasında toxum, əkin materialının və bitkiçilik məhsullarının müba-

diləsi xəstəlik törədicilərin yayılma təhlükəsini artırır. Patogenlər canlı bitkilərin, 

toxumların, yumruların daxilində və ya səthində, idxal olunan dən, meyvə, tərə-

vəz və s. bitki məhsullarında, sənayedə istifadə olunan bitki  materialında (pam-

bıq), bitki mənĢəli qablaĢdırma materiallarında və s. daĢınırlar. 

Bir çox patogenlər yeni rayonlara düĢərək, orada əlveriĢli Ģərait tapır, yayı-

lırlar və təsərrüfatlara böyük itkilər vururlar. Dünya kənd təsərrüfatı tarixində 

belə nümunələr çoxdur. Bəzən hansı bir material ilə yeni Ģəraitə düĢmüĢ xəstəlik 

törədici orada bütün məhsulu məhv edir. Yeni xəstəlik törədicilərin bizim ölkə-

mizin ərazisinə gətirilmə ehtimalı daim qüvvədədir, buna beynəlxalq ticarət əla-

qələrinin geniĢlənməsi amili də kömək edir. Buna görə də ölkənin bütün sərhəd 

məntəqələrində, hava və dəniz limanlarında, beynəlxalq  poçtamplarda və s. gəti-

rilən yük dövlət fitosanitar nəzarət xidməti tərəfindən yoxlanılmalı, ekspertizadan 

keçməli və müvafiq sertifikat almalıdır. Son illər ölkəmizdə aparılan iĢlər xarici 

ölkələrdən gələn turistlərin sayının xeyli artmasına səbəb olmuĢdur. Indi hər il 

minlərlə xarici ölkə vətəndaĢları respublikamıza gəlir. Onların özləri ilə götür-

dükləri bitki mənĢəli məhsullar da ciddi ekspertizadan keçməlidir. Bu baxımdan 

müasir dövrdə bitki karantini bir mübarizə üsulu kimi müasir və həyati vacib 

üsullardan biridir. 
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5.8. ĠNTEQRĠR MÜBARĠZƏ ÜSULU 

 

Ġnteqrir bitki mühafizəsi (inteqrated plant protection) anlayıĢı kimyəvi mü-

barizə üsulunun birtərəfli qaydada geniĢlənməsinə ilk cavab reaksiyasının ifadəsi 

kimi keçən əsrin 50-ci illərində baĢ vermiĢdir. Onun baĢ verməsi zamanı diqqət 

mərkəzində istehsalçıların sağlamlığı və ya ətraf mühitin mühafizəsi dayanmırdı. 

Bu gün biz belə hesab edirik ki, təbiətdə qarĢılıqlı bioloji əlaqələrin kifayət qədər 

hesabatının aparılmaması kimyəvi mühafizə vasitələrinin tətbiqini müvəffəqiy-

yətli edə bilməz. 1959-cu ildə ABġ-da kimyəvi və bioloji tədbirlərin (inteqrated 

control concept) inteqrasiyası barədə ilk məqalə dərc edildi. 

1959-cu ildə zərərli heyvanlar və bitkilərlə beynəlxalq bioloji mübarizə təĢ-

kilatı (İnternational organization for Biological Control of Noxious Animals and  

Plants) inteqrir bitki mühafizəsi üzrə ilk beynəlxalq iĢçi qrupunu holland alimi de 

Fluiterin rəhbərliyi altında yaratdı. Təsadüfi deyildir ki, inteqrir mühafizə üzrə ilk 

iĢlər meyvəçilik sahəsində aparıldı, belə ki, kimyəvi mübarizə zamanı ilkin prob-

lemlər, yəni zərərli və faydalı orqanizmlərin formasının dəyiĢməsi, insektisidlərə 

qarĢı rezistentlik məhz burada yaranmıĢdır. 

“Ġnteqrir bitki mühafizəsi” anlayıĢı elə əvvəldən müxtəlif mənalarda iĢlənsə 

də onu iki qaydada baĢa salmağa çalıĢırdılar: 1.Bütöv, ekoloji oriyentasiyalı, 

keyfiyyətcə yeni bitki mühafizəsi; 2.Zərərli orqanizmlərlə mübarizədə kimyəvi və 

qeyri kimyəvi metodların sadə kombinasiyası. Müvafiq olaraq ekoloji qarıĢ-lıqlı 

əlaqələr müxtəlif cür hesablanırdı. Müxtəlif nüanslar “inteqrir bitki müha-fizəsi” 

anlayıĢından seçilirdi: “Ġnteqrir mübarizə” (inteqrated control- İC; zərərverici-

lərin inteqrir menecmenti (inteqrated pest management - İPM)). 

ĠBM-nin ilk definitsiyası FAO-nun iĢçi qrupu tərəfindən 1964-cü ildə belə 

formalaĢmıĢdır: “iqtisadi, ekoloji və toksikoloji yol verilən üsulların çoxĢəkilli 

sistemi olub, zərərli orqanizmlərin sayını iqtisadi zərərlilik həddindən aĢağı saxla-

mağa imkan verir, əsasında və ilk planda düĢüncəli surətdə təbii məhdudlaĢdırıcı 

amillərin istifadəsi və nizamlama mexanizmləri durur”. 

Rusiyada keçən əsrin 70-ci illərində “inteqrir bitki mühafizəsi” bioloji, aq-

rotexniki, kimyəvi, fiziki və bitki mühafizəsində tətbiq edilən digər metodların 

optimal kombinasiyası kimi qəbul edilir və bununla da konkret ekoloji-coğrafi 

zonada müəyyən bitkidə zərərli növlərin sayının nizamlanması ilə həyata keçi -

rilir. Ġnteqrir mübarizə üsuluna Azərbaycanda da yanaĢma təxminən yuxarıdakı 

kimidir. 

Ġnteqrir mübarizəsi AFR-da qəbul olunan “Bitki mühafizəsi haqqında” qa-

nununda aĢağıdakı Ģəkildə əksini tapmıĢdır: “Davamlı sortların becərilməsi və 

bitkiçilik texnologiyalarının istifadəsi bioloji və biotexnoloji tədbirlərin tətbiqinin  

üstünlüyü  və  kombinasiyası ilə  həyata  keçirilir, kimyəvi mühafizə vasitələrinin 



144 

 

istifadəsi imkan daxilində aĢağı salınır”. 

1991-ci ildə Avropa Ġttifaqının definitsiyasında inteqrir bitki mühafizəsinin 

tərifi belə səslənir: bioloji, biotexnoloji, kimyəvi, fiziki, aqrotexniki və seleksiya 

xarakterli tədbirlərin tətbiqi ona yönəldilir ki, zərərli orqanizmlərlə yoluxma aĢağı 

olsun ki, təsərrüfata ziyan dəyməsin  və bu zaman kimyəvi vasitələrin istifadəsi 

ən sonuncu həddə  qədər məhdudlaĢsın. 

Ġngilis dilli ədəbiyyatda ĠBM-nin 70 müxtəlif variantı səsləndirilir və tərif-

lərin hamısı identik deyildir, lakin bütün hallarda, ĠBM sistemli yanaĢma kimi 

baĢa düĢülür və onun daim inkiĢafda olması bildirilir. 1992-ci ildə Rio de Joney-

rada BMT-nin ətraf mühit və inkiĢaf üzrə keçirilən konfransında elan edilmiĢdir 

ki, inteqrir bitki mühafizəsi ümumi bitki mühafizəsinin sonrakı inkiĢafını istiqa-

mətləndirən ümumdünya xəttidir. 

ĠBM-nin bütün definitsiyaları özündə 3 əsas yekunu birləĢdirir və onun 

məqamlarını xarakterizə edir: 

-inteqrir bitki mühafizəsi razılaĢdırılmıĢ kompleks yanaĢma olub, bitkilərin 

becərilməsi zamanı davamlılıq məsələlərinin xüsusi diqqətdə saxlanmasını təmin 

edir; 

-təbii nizamlama mexanizminə kömək edən ekoloji tələblərin və hərəkət-

lərin yerinə yetirilməsini təmin edir; 

-bütün profilaktiki tədbirlərin yerinə yetirilməsi zamanı bitkilərin kimyəvi 

mühafizə vasitələrinin tətbiqini məqsədyönlü və iqtisadi səmərəli edir. 

ĠBM kimyəvi mühafizə vasitələrinin tətbiqini inkar etmir, lakin həmin tət-

biqi tələb olunan minimuma qədər məhdudlaĢdırır. ĠBM –nin mahiyyəti  yeni sis-

tem yanaĢmadır. Hələlik demək olmaz ki, praktikada ĠBM tamamilə realizə edil-

miĢdir. 
İBM – nin əsas yeri və prinsipləri: 

1.ĠBM sistem xarakter daĢıyır və kompleks  yanaĢma tələb edir; 

2.ĠBM iqtisadi və sosial aspektlərin tarazlığı nəzərə alınmaqla ekoloji tə-

ləbləri özündə birləĢdirir. Bu zaman ekoloji təhlükəsizlik və davamlı inkiĢaf 

çərçivəsində təsir təmin edilir; 

3.ĠBM konseptində profilaktiki mübarizə tədbirləri düzünə və terapevtik 

tədbirlərdən üstünlük təĢkil edir; 

4.ĠBM bütün qərarların qəbulu zamanı dərin elmi əsaslandırma tələb edir; 

5.ĠBM elmi əsaslandırılmıĢ sistem kimi texniki tərəqqi və yeni elmi dəyər-

lərdən istifadə edir, habelə yeni informasiyanın realizə edilməsi və təqdimatına 

yüksək tələbkarlıq nümayiĢ etdirir. 
İnteqrir bitki mühafizəsinin elementləri: 

-ĠBM-nin elementləri bitki mühafizəsi üzrə görülən bütün tədbirlərdir;  

abiotik və biotik stress amillərindən dəyən zərər və itkilər; alaq otları, zərərveri-

cilər və xəstəliklərlə mübarizədə düzünə itkilər. 
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İBM-nin profilaktiki tədbirlərinə aşağıdakı elementlər aiddir:  

-zərərli orqanizmlərin gətirilməsinin və yayılmasının qarĢısının alınması  

(daxili və  xarici karantin); 

-aqrosenozlarda, landĢaftlarda faydalı həĢəratların çoxalması və inkiĢafını 

özünizamlayan mexanizmlərin gücləndirilməsi (növbəli əkin, aralıq bitkilər, tor-

pağın becərilməsi); 

-becərilmə yerlərində mədəni bitki növlərinin torpaq iqlim Ģəraitinə olan 

tələbatına əməl edilməsi; 

-növbəli əkinə və aralıq bitkilərin becərilməsinə əməl edilməsi; 

-torpağın əsas və əkinqabağı iĢlənməsi, bu zaman torpaq-iqlim Ģəraiti, onun 

zərərli orqanizmlərə təsiri; 

-balanslaĢdırılmıĢ mineral gübrələrin verilməsi; 

-xəstəlik, zərərverici və baĢqa stress amillərinə qarĢı, yalnız həmin regionda 

becərilən yararlı sortların seçilməsi, sağlam səpin və əkin materialından istifadə 

edilməsi; 

-optimal əkin müddəti, səpin norması, basdırılma dərinliyi, bitkilərin tarlada 

optimal yerləĢdirilməsi; 

-ümumi fitogigiyenanın bütün tələblərinə əməl edilməsi. 
İnteqrir bitki mühafizəsinin düzünə tədbirlərinə aşağıdakılar aiddir: 

-bioloji mübarizə tədbirləri: yırtıcı və parazitoidlərin gətirilməsi, yırtıcı və 

parazitoidlərin kütləvi çoxalması və yayılması, virus, bakteriya və göbələk mən-

Ģəli preparatların tətbiqi, özünü məhv etmə üsulu və baĢqaları; 

-mexaniki və fiziki mübarizə tədbirləri: mexaniki, texniki, elektromaqnit 

Ģüaları ilə iĢləmələri; 

-kimyəvi mübarizə tədbirləri; 

-əkin və materiallarının kimyəvi dərmanlanması; 

-bioloji fəal maddələrin tətbiqi: böyümə maddələri, atraktantlar, repellent-

lər, feromonlar. 

Bütün adları çəkilən ĠBM elementləri texnoloji reqlamentlərə uyğun olaraq 

dəqiq yerinə yetirilməlidir. 
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F  ə s i l  VI 

 

Dənli və dənli-paxlalı bitkilərin xəstəlikləri 

 

6.1. BUĞDA BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Buğdanın bərk və ya iylənən sürməsi – Tilletia caries (DC.) Tul.,  

Tilletia laevis Kuehn. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Tilletiaceae fəsiləsi, Tilletia cinsi 

 Sinonimləri: 

Tilletia caries üçün = T.tritici (Bjerk.) Ç.Winter; Tilletia laevis üçün = 

T.foetida (Wallr.) Ziro. 

Bioloji qrupu:  

Biotrof 

 

Buğdanın bərk və ya iylənən sürməsi dünyanın taxılçılıqla məĢğul olan 

bütün ölkələrində –ABġ, Çin, Hindistan, Kanada, Argentina, Fransada  geniĢ ya-

yılmıĢdır. Rusiyanın Qaratorpaq, Belarus, Ukraynanın qərb vilayətlərində, ġimali 

Qazaxıstanda, Sibir və Uzaq ġərqdə, Orta Asiya, Zaqafqaziya respublikalarında 

bu xəstəliyin yayılması haqqında kifayət qədər ədəbiyyat məlumatları mövcud-

dur. Ukraynanın meĢə-səhra hissəsində və Mərkəzi Qaratorpaq rayonlarında hər 

iki növə birlikdə rast gəlinir. Son illər Azərbaycanın  əksər  rayonlarında (xüsu-

silə Tər-tər, Goranboy, Samux, Göy-göl) xəstəlik yayılma arealını geniĢləndirir. 

T.caries və  T.laevis həyat tsikli və əmələ gətirdikləri simptomlara görə ox-

Ģardırlar. Növlər teliosporların morfologiyasına (T.caries növündə teliosporlar 

tozlu, T.laevis-də hamar) və yayılma zonalarına görə fərqlənirlər. Törədicilər te-

liospor Ģəklində toxumlarda və ya quraqlıq zonalarda torpaqda saxlanılır. Səpin-

dən sonra teliosporlar cücərir və haploid bazidiosporlarla (sporidi) bazidilər for-

malaĢırlar. Bazidisporların mayalanmasından sonra dikariotik infeksion hiflər 

əmələ gəlir. Belə hiflər buğdanın cücərtisinə daxil olur. Törədici bitkinin böyümə 

konusuna çatır və sonrakı müddətlərdə onunla birlikdə inkiĢaf edir. ĠnkiĢaf edən 

patogen çiçək toxumluğuna düĢən zaman göbələyin mitseli toxumalarda yayılır. 

Sirayətlənən bitkilərin buğumaraları qısaldığından adətən sağlamlardan kiçikdir, 
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onların sünbülləri isə boruya çıxma fazasında göy-yaĢıl rəngli olurlar. Ġnfeksiyaya 

uğramıĢ sünbüllər yaĢıl rəngdə uzun müddət qalır, eyni zamanda onlar sağlamlara 

nisbətən daha nazikdirlər. Törədicinin mitseli inkiĢaf etdikcə tünd kipləĢmiĢ fraq-

mentlərə transformasiya olunur, onlardan isə gələcəkdə teliosporlar formalaĢır və 

«sürmə kisələri» əmələ gəlirlər. Xəstəlik sünbüllər əmələ gələn zaman müĢahidə 

edilir. T.caries göbələyi ilə yoluxmuĢ dəni süd yetiĢmə fazasında sıxan zaman on-

dan üçmetilamin iyi verən boztəhər maye ayrılır. Elə buna görə də buğdanın bərk 

sürməsinə eyni zamanda iylənən sürmə də deyilir. Buğda biçilən zaman sürmə 

sorusları dağılır, sporlar sağlam dənlərin səthinə və torpağa tökülürlər. Sələf bit-

kisi buğda olduqda onlar torpağa tökülən teliosporlar vasitəsilə sirayətlənirlər. 

Lakin biçin ilə əkinarası müddət 1,5-2 ay təĢkil etdikdə torpağa tökülən telio-

sporlar mikroorqanizmlər tərəfindən məhv edildiyindən infeksiya mənbəyi ola 

bilmirlər. Ona görə də xəstəliyin baĢlıca infeksiya mənbəyi buğda toxumlarının 

tükcüklərinə iliĢib qalan teliosporlardır. 

T.caries göbələyinin teliosporları ĢaraoxĢar, açıq və ya tünd qəhvəyi rəngli, 

ölçüləri 14-25 x 12,6-21 mkm-dir. Örtüyü torlu, adətən 5 künclüdür. 

T.laevis göbələyinin teliosporları ellipsoidal və ya uzunsov, tünd qəhvəyi  

rəngli, ölçüləri 13,5-22,5 x 12,6-18 mkm-dir. Örtüyü hamardır. 

Torpaqda teliosporların maksimum cücərməsi 40-60%-lik nisbi rütubətdə 

qeydə alınmıĢdır, buğda cücərtilərinin ən güclü yoluxması isə 5-100C tempera-

turda baĢ verir. Nəticədə payızlıq buğda gecikmiĢ əkin müddətlərində və yazlıqlar 

daha erkən səpində güclü surətdə yoluxurlar. 

Xəstəlik törədici buğda növlərinin əksəriyyətində yaĢaya bilir, eyni zaman-

da o tritikale, arpa, çovdar və baĢqa ot bitkilərində qeydə alınmıĢdır. Mühafizə 

tədbirlərinin rəngarəng olmasına baxmayaraq, xəstəlik buğda üçün zərərliliyini  

saxlayır. Xüsusilə fermer təsərrüfatlarında toxumların kimyəvi dərmanlanması  

aparılmayanda zərərlilik daha da güclənir. Bərk sürmə ilə sirayətlənmə nəticəsin-

də məhsuldarlıq və dənin keyfiyyəti aĢağı düĢür. Xəstəliklə yoluxmuĢ bitkilər qıĢ-

da donur və baĢqa xəstəliklərə qarĢı həssaslaĢırlar. Onlarda dənin kütləsi aĢağı 

düĢür, gövdələrin uzunluğu qısalır, sünbülün ölçüləri dəyiĢir, kök sistemi zəif 

inkiĢaf edir. Bununla əlaqədar bərk sürmə nəticəsində dolayı itkilər düzünə itki-

lərdən 5-6 dəfə çoxdur. 

Mübarizə tədbirləri. Buğda bitkisini bərk və ya iylənən sürmə xəstəliyin-

dən qorumaq üçün elə tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, xəstəliyin kütləvi inkiĢa-

fının qarĢısı alınsın. Tədbirlər sistemi ölkənin hər bir regionu üçün xəstəliyin in-

kiĢaf qanunauyğunluqları, bitkinin becərilmə Ģəraiti və intensiv texnologiyanın 

tələbləri nəzərə alınmaqla iĢlənməlidir. Toxum materialının hazırlanmasına ciddi 

fikir verilməlidir. Toxumçuluğun elmi əsaslarla inkiĢaf etdirilməsi elit, superelit 

toxum materiallarının yetiĢdirilməsinə zəmin yaradır. Buğdanın toxum materialı 

hind sürməsi və sarı bakterioz kimi karantin mənĢəli xəstəlik törədicilərdən azad 
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olmalıdır. Təmizləmə, kalibirləĢdirmə, toxumların isti hava ilə qızdırılması sür-

mələrə qarĢı ən əhəmiyyətli tədbirlərdəndir. Toxumların sürmə ilə yoluxmasının 

fitoekspertizasının aparılması, kimyəvi toxum dərman normalarının differen-

sasiya edilməsinə imkan yaradır. Ona görə də aqrotexniki tədbirlər kompleksinə 

əməl edilməklə, xəstəliyə qarĢı davamlı sortlardan istifadə edilməsi ekoloji təmiz 

məhsul alınmasına istiqamətlənir. Xüsusilə növbəli əkin sisteminə ciddi əməl  

edilməli, eyni sahədə təkrar səpinlərə yol verilməməlidir. 

Müasir dövrdə çoxsaylı toxum dərmanları sintez edilmiĢ və istehsalatda tət-

biqə buraxılmıĢdır ki, nəticədə buğda əkinlərinin kütləvi surətdə bərk və ya iylə-

nən sürmə ilə sirayətlənməsinin qarĢısını almaq mümkündür. Toxum materialının 

dərmanlanması səpindən 1,5-2 ay qabaq və ya səpinqabağı da aparıla bilər. Bu 

gün ölkənin pestisid bazarında tətbiq üçün yararlı toxum fungisidləri çoxsaylıdır. 

TMTD (1,5-2,0 kq/ton); vitavaks (3 l/ton); divident (2 kq/ton); premis (1,0-

1,2 kq/t); raksil (0,4-0,5 l/t); skarlet ME (0,5 l/ton). Dərmanlama zamanı bir ton 

toxum 10 l su ilə isladıldıqdan sonra göstərilən preparatlardan biri ilə verilən 

məsarifdə dərmanlanır. Qeyd edilməlidir ki, respublikamızın pestisid bazarının 

çeĢidi daim təzələnir və siyahıya yeni dərmanlar daxil edilir. Gələcəkdə yeni to-

xum fungisidlərinin tətbiqə buraxılması təbii hesab edilməlidir. 

 
Buğdanın gövdə sürməsi – Urocystis tritici Koehn. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Tilletiaceae fəsiləsi, Urocystis cinsi 

Müasir adı:  

Urocystis agropyri (Preuss) J.Schroet. 

Bioloji qrupu:  

Biotrof 

 

Xəstəlik Orta Asiya Türk Respublikalarının, Azərbaycan və Gürcüstanın 

buğda əkinlərində yayılmıĢdır. Ədəbiyyat məlumatlarına görə xəstəliyə mənbə 

xarakterli Stavropol, Krasnodar ölkəsi və Krımın buğda sahələrində də rast gəli-

nir. Bitkilər cücərti fazasında yoluxmağa baĢlayırlar. Mitsel bitki üzrə yayılır, əv-

vəlcə yarpaqlarda, sonra yarpaq qınlarında, az hallarda gövdədə telilər xətt Ģək-

lində (uzunluğu 2 mm-dən bir neçə sm-ə qədər) əmələ gəlir. Belə telilərin içərisi 

qara rəngli teliospor kütləsi ilə doludur. Epidermis partlayan zaman telilər üzə 

çıxır, çılpaqlaĢırlar. Teliosporlar qara qəhvəyi, həlqəvi, 20-45 x12-38 mkm dia-

metrlidir. Bir aylıq istirahət dövründən sonra teliosporların təpəsində 2-4 silindrik 

bazidisporlardan ibarət bazidi inkiĢaf edir. Xəstəlik törədicinin teliosporları tor-

paqda bir ildən çox olmayan müddətdə həyatilik qabiliyyətini saxlayır. Herbari 
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materialında və toxumların səthində bu müddət 4-5 ildir. Buğdanın gövdə sür-

məsi yazda və yayda yarpaqlar üzərində əmələ gəlir. XəstələnmiĢ bitkilər adətən 

böyümədən qalır, bəzən yarpaqlar qıvrılır, sünbül əmələ gəlmir. Hətta formalaĢan 

sünbül belə güclü Ģəkildə əyilir. 

Torpağın aĢağı rütubəti (10-15%) və 10-200C temperatur infeksiya prosesi-

nə əlveriĢli Ģərait yaradır. Sporların cücərməsi üçün optimal Ģərait 18-240C tem-

peratur və 60% nisbi rütubətdir. 

Buğdanın gövdə sürməsi iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən xəstəliklər qrupuna 

aid deyildir. Xəstəliyin zərəri buğda bitkilərinin boyunun qısa olması, az miq-

darda yarpaq əmələ gəlməsi və onların ölçülərinin kiçikliyi ilə xarakterizə olunur. 

Xəstə bitkilər sağlamlara nisbətən 5 dəfə az məhsul verirlər. 

Mübarizə tədbirləri. Buğdanın bərk və ya iylənən sürməsində olduğu 

kimidir.  

 
Buğdanın toz sürməsi –  Ustilago tritici (Pers.) Rostr.  

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Ustilaginaceae fəsiləsi, Ustilago cinsi 

Sinonimləri: 

Ustilago tritici (Pers.) Ġens., U.vavilovii Jacz. 

Bioloji qrupu: 

          Biotrof 

 

Toz sürmə xəstəliyi dünyanın buğda becərilən bütün ölkələrində geniĢ ya-

yılmıĢdır. Ölkəmizin taxılçılıqla məĢğul olan fermer təsərrüfatlarında və digər 

aqrar qurumların sahələrində də toz sürmə kifayət qədər yayılma arealına malik-

dir. Xəstəlik Rusiya Federasiyasında bütün ərazidə əsasən yazlıq yumĢaq buğda 

sortları üçün təhlükə mənbəyidir. Ġsti cənub rayonlarında patogen həm də payızlıq 

buğdalara ciddi zərər vurur. Toz sürmə sünbüllərin əmələ gəlməsi dövrü zühür 

edir. Xəstəliyin nəticəsində sünbülün bütün hissələri dağılır (mil oxu istisna ol-

maqla), yoluxan sünbülcüklər qara spor kütləsinə çevrilir. 

Buğdanın  toz  sürmə  xəstəliyinin törədicisi mitsel formasında toxumun rü- 

Ģeymində saxlanılır. Toxumun cücərməsi ilə eyni zamanda  mitselin fəallaĢması  

baĢ verir və o, bitkinin böyümə nöqtəsinə doğru yayılmağa baĢlayır. Sünbülün 

əmələ gəlməsi dövrü patogen onun bütün formalaĢmıĢ hissələrində oturur. Son-

rakı müddətdə mitseldən teliosporlar əmələ gəlir və sirayətlənmiĢ sünbül dən əvə-

zinə yalnız qara spor kütləsi saxlayır. Küləyin köməyi ilə sporlar qonĢu sağlam 

bitkilərə daĢınır və çiçəkləmə zamanı onları yoluxurlar. Çiçəyin diĢiciyinə düĢən 

teliosporlar cücərirlər. Teliosporlar cücərən zaman haploid bazidi formalaĢdırır, 
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ancaq onun üzərində bazidisporlar (sporidilər) əmələ gəlmir. Mayalanma müxtə-

lif tip iki haploid hüceyrə arasında baĢ verir. MayalanmıĢ hüceyrələr infeksion 

dikariotik hiflərə baĢlanğıc verir ki, onlar da çiçəyin yumurtalığına çatırlar. Usti-

lago tritici göbələyinin teliosporları diyircəkli, zeytuni-qəhvəyi rəngli, tikanlı, 5-9 

mkm diametrlidir. Teliosporların cücərməsi və mitselin böyüməsi üçün optimal 

temperatur 23-250C və nisbi rütubət 60-95% -dir. 7-80C temperatur zamanı bitki 

toxumalarında mitselin böyüməsi dayanır, bu amil də sürmənin payızlıq buğdada 

zəif əmələ gəlməsi ilə izah edilir. 

Xəstəlik törədici Triticum, Hordeum, Secale, Aegilops, Elimus, Agropiron, 

Elytrigia, Haynaldia cinslərini yoluxur. Mühafizə tədbirlərini elmi əsaslarla apar-

madıqda zərər daha yüksək olur. Məhsul itkisi toz sürmə ilə yoluxan sünbüllərin 

miqdarına proporsionaldır. Toz sürməsi çox zərərli xəstəlikdir. SirayətlənmiĢ bit-

kilərdə dən çıxımı kəskin formada aĢağı düĢür. Xəstəliyin ümumi yayılması orta 

hesabla 0,1-1% təĢkil edir. A.E.Drujimin, B.A.Krupnov (2000), V.A.Zaxarenko-

ya (2000) görə mühafizə tədbirləri həyata keçirilməyəndə xəstəliklə yoluxma 

riski müəyyən qədər artır.  

Mübarizə tədbirləri. Buğdanın cırtdan sürməsində olduğu kimidir.  

 
Buğdanın unlu şehi - Blumeria graminis (DC.) Speer 

f. sp. tritici Marchal. 

 
Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Ery-

siphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Blumeria cinsi 

Sinonimləri: 

 Acrosporium monilioides Nees, Erysiphe graminis DC., Oidium monilioi-

des (Nees) Link. 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 
 

Avropa, Asiya, Afrika, Amerika və Avstraliya qitələrində yayılmıĢdır. Xəs-

təlik Rusiyada da, xüsusilə  ġimali Qafqazda və Mərkəzi Qaratorpaq rayonların- 

da, Ukrayna, Belorus, Baltika ölkələri, Gürcüstanın  buğda  əkinlərində təhlükəli-

dir. Azərbaycanın da buğda əkinlərində rast gəlinir və getdikcə yayılma arealı ge-

niĢlənir. 

Unlu Ģeh ən çox yarpaqlarda əmələ gəlir, lakin bitkinin bütün yerüstü hissə-

lərini yoluxa bilir. Gövdə, yarpaq, yarpaq qınları və sünbül xəstəliklə sirayətlənir-

lər. Ağ  unlu  tozlu  örtük  formasında zühür edir, az sonra unlu görkəm alır, təd-

ricən çirkli boz rəngdən, qonur və pasvari-qəhvəyi rəngə qədər dəyiĢən kip mitsel 

yastıcıqlarına çevrilir. Mitsel səhti, budaqlanandır. Böyüyən hiflərin ucunda 3,5- 
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7 mkm diametrli əmziyəoxĢar apressoriyalar əmələ gəlir. Apressoriyalardan qaus-

toriyalar çıxırlar və onlar bitki toxumasının hüceyrələrinə daxil olurlar. Konidida-

Ģıyanlar düz, birhüceyrəli, yüngülcə dartılmıĢdır. Konidilər zəncirdə birhüceyrəli, 

rəngsiz, ellipsoidal, limonaoxĢardır. Kleystotesi ĢarĢəkilli, 110-280 mkm diametr-

li, çıxıntıları bir neçədən çoxsaylıya qədərdir. Çıxıntılar kleystotesinin alt yarısın-

da yerləĢirlər, adətən zəif inkiĢaf edən, mitselli, nazikdivarlı, sadə, nadir budaqla-

nan, adətən kleystotesinin diametrindən qısadır. Asklar (kisələr) 6-30 ədəd, 4-8 

sporludur. Askosporlar ellipsoidal, oval 20-24 x 10-14 mkm ölçülü, zəif rəngli, 

sarıtəhər, nadir halda inkiĢaf edirlər. Göbələk mitsel və konidilərlə payızlıq buğ-

danın cücərtilərində və yerə tökülən dənlərdə, kleystotesilərlə isə bitki qalıqların-

da (yazlıq buğda becərilən rayonlarda) qıĢlayırlar. Yazda və yayda göbələk əvvəl-

cə payızlıq buğdada konidial mərhələdə inkiĢaf edir, oradan isə yazlıq buğdaya 

keçirlər. Boruya çıxma fazasından baĢlayaraq patogen kisə mərhələsini forma-

laĢdırmağa baĢlayır. Avqustdan oktyabra kimi yetiĢmə və askosporların uçuĢu baĢ 

verir. Elə onlar da payızlıqların cücərtiləri və yerə tökülən dənlər üçün infeksiya 

mənbəyi rolunu oynayırlar. 

Havanın +300C-dən yüksək temperaturu unlu Ģehin inkiĢafını ləngidir. Bit-

kilər bir qayda olaraq 0-200C temperaturada və 50-100%-lik nisbi rütubətdə yolu-

xa bilirlər. Konidilər havanın nisbi rütubəti 95-100% olduqda və 3-310C tempe-

raturda (optimal 14-17) cücərirlər. Rütubətli hava yetiĢməni və askosporların uçu-

Ģunu sürətləndirir, quru hava isə bu prosesləri ləngidir. 

Xəstəlik yarpaq səthinin assimilyasiyasının azalmasına və xrolofilin dağıl-

masına səbəb olur. Güclü yoluxma zamanı gövdələrin miqdarı azalır, sünbülləmə 

gecikir, lakin yetiĢmə sürətlənir. S.S.Sanin və baĢqalarının (2002) məlumatlarına 

əsasən xəstəliyin təsirindən məhsul itkisi 10-15%, bəzən 30-35%-ə çatır. 

Mübarizə tədbirləri. Kompleks aqrotexniki tədbirlər, davamlı sortlardan 

istifadə, növbəli əkin sisteminə dönmədən əməl edilməsi səmərəlidir. Vegetasiya 

dövrü xəstəliyin ilkin simptomları görünəndə məhlulun məsarifi 400-500 l/ha ol-

maqla, tilt (0,5 l/ha), bayleton (0,2-0,3 kq/ha), skor (0,1 l/ha) preparatlarından 

istifadə edilir. Son illər unlu Ģeh xəstəliyinə qarĢı yaxın və uzaq xarici ölkələrdə 

triazol qrupuna daxil olan folikur BT 2 komponentli sistem fungisidindən istifadə 

edilir. Bu preparat həm profilaktiki, həm də müalicəvi təsirə  malikdir. Fungisidin 

təsiredici maddəsi tebukonazol 125 qr/l və triadimefondan 100 qr/l ibarətdir. Pre-

parat forması konsentrat emulsiyadır. Təsir mexanizmi ingibirləĢdirmə, biosin-

tez, erqosteroldan ibarətdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Ģəraitində buğdanın unlu Ģeh xəstəliyi-

nə qarĢı kimyəvi preparatlarla xüsusi mübarizə tədbirləri aparılmır, lakin son illər 

istehsala buraxılan sistem təsirli fungisidlərin əksəriyyəti sahələrdə baĢ verən 

kompleks xəstəliklərə təsir etdiyindən həmin xəstəliyin də kütləvi inkiĢafı üçün 

zəmin yaranmır.   
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Buğda yarpaqlarının septoriozu- Septoria tritici 

 Berk. & M.A.Curtis 

 
Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Ceolomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi 

Müasir adı: 

Septoria curtisiana Sacc., S.graminum Desm., Sphaerella graminicola 

Fuckel. 

Bioloji qrupu:          

Nekrotrof 

 

Septoriozun törədicisi hər yerdə geniĢ yayılmıĢdır, lakin Rusiyanın cənub 

əyalətlərində,Ukraynanın cənub-Ģərqində, Moldovada dominantlıq edir. Ölkəmi-

zin də buğda əkinlərində bu xəstəliyə rast gəlinir. 

Xəstəlik törədici bütün vegetasiya müddətində əsasən yarpaqları (nadir hal-

larda yarpaq qınları və gövdə) yoluxur. Yarpağın hər iki tərəfində ləkələr xətli, 

sarıtəhər-qəhvəyi, pasabənzər-qonur və yaĢıltəhər qonur olmaqla, mərkəzdə bə-

zən ağaran, haĢiyəsiz və ya sarı, tünd-məxməri haĢiyəli, ölçüləri 5-10 x 2-5 mm-

dir. Bəzən ləkələr qovuĢurlar. Ləkənin mərkəzində kiçik, ĢarĢəkilli, tünd-qonur 

piknidlər əmələ gəlirlər. Törədici bitki qalıqlarında və cücərtilərdə piknid və mit-

sel halında saxlanılır. Piknidlər  qıĢlayan yarpaqlarda formalaĢırlar. Piknosporlar 

və askosporlar buğda cücərtilərini yoluxan ilkin infeksiya mənbələridir. Piknidlər 

açıq-qəhvəyi, qonur və ya sarı, ĢaraoxĢar, yarımyüklənmiĢ diametri 75-270 mkm-

dir, ağızcığı həlqəvidir. Piknosporlar dar silindrik, düz və ya əyridirlər, yaĢıltəhər, 

3-5, bəzən 5-7 arakəsməlidir. Xəstəlik törədici buğdadan əlavə arpa, çovdar, vələ-

mir və dənli otları da sirayətləndirir. 

Piknosporlar yağıĢ damcıları və hava axını ilə yayılır. Onlar damcı su mühi-

tində optimal temperatur 20-220C olmaqla intensiv cücərirlər. Xəstəliyin inkuba-

siya müddəti 6-9 gündür. Vegetasiya müddətində törədici bir neçə inkubasiya ve-

rir. Xəstəlik tez-tez yağıĢ yağan bölgələrdə daha intensiv inkiĢaf edir. Xəstəlik 

geniĢ yayılmıĢ və zərərlidir. Buğda bitkisi septoriozla yoluxan zaman assimilya-

siya səthi  aĢağı düĢür, sünbüllər inkiĢafdan qalır. B.A.Saninin (2000) məlumatla-

rına əsasən xəstəlik mülayim inkiĢaf edən zaman məhsul itkisi 10-15%, epifito-

tiyada 30-35%-ə çatır. 

Mübarizə tədbirləri. Səpinin optimal müddətlərdə aparılması, balanslaĢdı-

rılmıĢ gübrə normaları, davamlı sortlardan istifadə məsləhət görülür. Xəstəliyin 

yayılması və inkiĢafı nəzərə alınaraq tələb olunduqda vegetasiya dövründə fun-

gisidlərin tətbiqi səmərəli nəticələr verir. 2008-ci ildən baĢlayaraq dünyanın baĢ-

lıca taxılçılıq ölkələrində vegetasiya dövründə septorioz xəstəliyinə qarĢı folukur 
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BT preparatı 1 l/ha məsariflə tətbiq olunur. Septorioza qarĢı hələlik ölkəmizdə 

xüsusi mübarizə tədbirləri aparılmır. 

 
Buğda sünbüllərinin qaralması - Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Cladosporium herbarum (Pers.) Link., Epicoccum purpurascens Ehrenb., 

Botrytis cinerea Pers. göbələkləri də buğda sünbüllərinin qaralması xəstəliyinin 

törədiciləridirlər.  

Bioloji qrupu: 

Saprotrof 

 

Buğdanın becərildiyi bütün zonalarda geniĢ yayılmıĢdır. Daha yüksək yo-

luxma ġimali Qafqazda, ölkəmizin isə dağlıq və dağətəyi rayonlarında qeydə 

alınmıĢdır. 

Xəstəlik buğdanın yetiĢməyə qədərki dövründə baĢlayır. Sünbül pulcuqla-

rında, sünbüldə və dəndə göbələyin spor mərhələsindən ibarət örtük inkiĢaf edir. 

A.alternata göbələyi sünbül pulcuqlarında və dəndə (çox zaman rüĢeym hissəsin-

də) zeytuni konidial örtüyün əmələ gəlməsinə səbəb olur. KonididaĢıyanlar sol-

ğun-qəhvəyi, hamar, uzunluğu 50 mkm, qalınlığı 3-6 mkm-dir. Konidilər çox za-

man uzun, budaqlı zəncirlərdə əmələ gəlir, əks sancaqĢəkilli, yumurtavari və ya 

elliptik, bəzən silindrik boğazlı, solğundan-mülayim qızılı qəhvəyi rəngədək də-

yiĢən, hamar, eninə və uzununa arakəsməlidir. 

C.herbarum sünbül pulcuqlarında zeytuni-qəhvəyi rəngli, məxməri çim for-

malıdır. KonididaĢıyanlar rabitəli, solğun, zeytuni-qəhvəyi, hamar, uzunluğu 250 

mkm, qalınlığı 3-6 mkm-dir. Konidilər uzun, adətən budaqlanan zəncirlərdə, 

elliptik, uzunsov, solğun, zeytuni qəhvəyi rəngli, bir hüceyrəli, bəzən arakəsmə-

lidir. 

B.cinerea sünbül pulcuqlarında boz örtük əmələ gətirir. Hiflər rəngsiz və ya 

boz-zeytuni rəngli, qalınlığı 4-10 mkm-dir. KonididaĢıyanlar qalın örtüklü, bu-

daqlanandır. Konidilər yumurtaĢəkilli, ellipsvari həlqəvi, ölçüləri 9-17,5 x 6,5-10 

mkm-dir. Sklerosiyalar bozumtul ağ, sonra qara, kələ-kötür səthli 2-7 mkm dia-

metrlidir. Patogen yoluxmuĢ bitki qalıqlarında və dəndə mitsel, eləcə də konidi 

formasında saxlanılır. Məhsulun yetiĢməsi dövrü rütubətli hava xəstəliyin sürətli 

inkiĢafını və yayılmasını stimullaĢdıran amillərdəndir. 

Xəstəlik törədiciləri müxtəlif fəsilələrdən olan bitkilərdə qeydə alınmıĢdır. 

Toxumların yoluxması cücərtilərin sağlamlığını aĢağı salan baĢlıca amillərdəndir. 

Mübarizə  tədbirləri. Xəstəliyi  törədən  göbələklər taksonomik  baxımdan 
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müxtəlif taksonlarda birləĢirlər. Hər bir xəstəlik törədici özünəməxsus simptom-

lar əmələ gətirir, məhsuldarlığa bu və ya digər dərəcədə zərər vururlar. Ona görə 

də bu xəstəlik törədicilərin buğda bitkisinə vurduğu zərəri minimuma endirmək 

üçün sahədə yüksək aqrofon yaradılmalıdır. Növbəli əkin, düzgün sələf bitkisi, 

torpağın aqrokimyəvi analizinə uyğun balanslaĢdırılmıĢ mineral gübrələr veril-

məsi, alaqlara qarĢı elmi əsaslarla mübarizə və s. xəstəlik faizini minimuma sal-

mağa zəmin yaradır. Sahələrdə xüsusi olaraq pas xəstəliklərinə qarĢı tilt, bayle-

ton, topsin-M kimi preparatlarla aparılan kimyəvi çiləmələr bu xəstəlik törədi-

cilərin də sporlarına öldürücü təsir göstərir. 

 
Buğdanın askoxitozu - Ascochyta hordei Hara. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi,  Ascochyta cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Askoxitoz xəstəliyi buğdanın patogen mikobiotasında xüsusi yer tutur. 

Xəstəliyin yayılması zona xarakteri daĢımır, törədici üçün əlveriĢli illərdə o yük-

sək sürətlə inkiĢaf edir. Yazlıq buğdaya nisbətən payızlıq buğdaları daha çox sira-

yətlənir. Xəstəlik ölkənin buğda sahələrində qeydə alınmıĢdır. 

Xəstəlik törədici buğda yarpaqlarında askoxitoz ləkəliyi əmələ gətirir. Lə-

kələr ilkin mərhələdə həlqəvi və ya qeyri-düzgün formalı, daha açıq mərkəzli, 

tünd-qəhvəyi haĢiyəli olur. Son nəticədə ləkələr qovuĢur. Yarpaqlar çirkli-boz 

rəng alır və quruyur. Ləkənin mərkəzində patogenin piknidləri əmələ gəlir. Gö-

bələk bitki qalıqlarında piknid və mitsellə qıĢlayır. Ləkələr erkən yazda əvvəlcə 

payızlıq buğdada əmələ gəlir, sonra isə yazlıq buğdaya keçir. Piknidlər ĢarĢəkilli, 

tünd-qonur, substrata yüklənmiĢ və 165 mkm-ə qədər diametrlidir. Konidilər ge-

niĢ uzunsov (1 nadir halda 2) arakəsməli, ölçüləri 15-23 x 4,5-6 mkm-dir. 

Payızlıq buğda bitkilərində askoxitozun məhv olması o vaxt baĢ verir ki, pa-

yızlıqlar payızda kifayət qədər inkiĢaf edə bilmirlər. Yüksək qar örtüyü nəticə-

sində də bitkilər zəifləyir və məhv olurlar. Xəstəlik vegetasiya dövrü kifayət qə-

dər rütubətli və isti yay Ģəraitində inkiĢaf edir.  

Törədiciyə buğdada, arpada və çovdarda rast gəlinir. Əsasən iqtisadi əhə-

miyyət kəsb etmir, baĢqa ləkəlik xəstəlikləri ilə kompleksdə rast gəlinir.  

Mübarizə tədbirləri. Torpaqda dərin Ģum aparılmalı, sirayətlənmiĢ bitki 

qalıqları torpağın profilinə doğru yönəldilməli, yazlıq və payızlıq buğda əkinləri 

bir-birindən 1000-1500 m məsafədə yerləĢdirilməklə təcrid edilməlidir. Zonanın 

xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq səpin müddətinə və səpin normasına əməl edilməli, 
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aqrokimyəvi torpaq analizlərinə uyğun yemləmələr təmin edilməlidir. Növbəli 

əkin sisteminə riayət edilməli və ən yaxĢı sələf kimi yonca bitkisi hesab edilmə-

lidir. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortlardan istifadə məsləhət görülür. 

 
Buğdanın tünd-qonur (helminthosporioz) ləkəliyi- Bipolaris  

sorokiniana (Sacc.) Shoemaker. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Bipolaris cinsi 

Sinonimləri: 

Bipolaris californica (Mackie & G.E. Paxton.) Gornostai, Ophiobolus sati-

vus S. Ito & Kurib. 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Göbələk kosmopolitdir, yabanı və mədəni dənli- taxılların hamısını yoluxur. 

Dənli-taxıllar becərilən bütün ölkələrdə rast gəlinir. 

Göbələk birbaĢa ağızcıqdan və ya epidermisdən cavan yarpaqlara daxil ol-

maqla bitkiləri yoluxdurur. Sağlam və xəstə toxumaları sərhədlənən, aydın, uzun-

sov tünd-qəhvəyi, bəzən uzunluğu 1 sm-ə qədər olan ləkələr əmələ gətirir. Ləkə 

yarpağın yaĢıl toxuması ilə təzad təĢkil edir. Ġlkin infeksiyaya əsas köklərdə rast 

gəlinir. Ġkinci infeksiya inkiĢaf getdikcə bitkinin torpağın səthindən azca yuxarı  

olan hissələrində baĢ verir. Konidilər küləklə yayılırlar. Yarpaqlarda simptomlar 

adətən sünbül bağlama fazasından sonra əmələ gəlir. Bitki toxumasına daxil olan 

mitsel hüceyrəaralarında yayılır. Mitsel tünd zeytuni-qəhvəyi buğumludur. Koni-

didaĢıyanlar ağızcıq vasitəsilə çıxır, onların da rəngi tünd qəhvəyi, tək-tək və ya 

topa halında, dikdurandır. Konidilər tünd-zeytunu və ya zeytuni-qəhvəyi, uzun-

sov-oval, düz və ya azca əyri, 2-13 arakəsməlidir. Onlar iki polyar hüceyrələrlə 

cücərirlər. Həyat tsiklində tam mərhələ nadir hallarda olur. Psevdotesilər tünd-

qəhvəyi, butulkaĢəkilli və ya həlqəvi, 300-400 mkm diametrlidir. Asklar çoxsaylı, 

oxĢəkilli və qısa ayaqcıqlı silindrik, 1-8 askosporludur. Askosporlar ĢarĢəkilli, 

spiral kimi qıvrılmıĢdır. Askların daxilində isə askosporlar 6-14 arakəsməli, 

parıltılı və ya sarıtəhərdir. Göbələk mitsel və konidi formasında bitki qalıqlarında 

saxlanılır. Torpaq və dəndə də qıĢlama mümkündür. Yay dövrü xəstəlik törədici-

nin konidi mərhələsi inkiĢaf edir. 

Buğda yarpaqlarının tünd-qonur ləkəlik xəstəliyi isti və rütubətli hava 

Ģəraitinə malik yerlərdə adətən daha çox yayıla bilir. Göbələyin böyüməsi üçün 

optimal temperatur 27-280C, konidilərin əmələ gəlməsi üçün optimal 16-250C, 

minimal 100C, maksimal temperatur 290C hesab edilir. ĠĢıqlanma spor əmələ gəl-
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məsini sürətləndirir. Göbələyin mitsel və konidiləri temperaturun 32-330C-yə qə-

dər aĢağı düĢməsinə dözürlər. Yerüstü orqanların maksimum yoluxması havanın 

95-97%-lik nisbi rütubətində və 150C-dən yuxarı temperaturda baĢ verir. 

ABġ, Qərbi Avropa ölkələrinin buğda əkinlərində bitkinin süd yetiĢmə 

dövrü xəstəliyin inkiĢafı bəzən 20%-ə çatır. Bhandart et al-ın (2003) məlumatla-

rına əsasən xəstəliyə qarĢı həssas sortlarda yoluxma 24-27%-ə çatır. ġimali Qaza-

xıstan da tünd-qonur ləkəlik xəstəliyinin güclü zərərvermə zonalarına aiddir. 

Ölkəmizdə bu xəstəliyin yayılması və inkiĢafı haqqında məlumatlar epizodik 

xarakterlidir. 

Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexnika, davamlı sortlardan istifadə, dən-

li alaqların məhv edilməsi, optimal səpin norması və səpin müddətləri xəstəliklə 

mübarizədə önəmlidir. Sahələrdə pas xəstəliklərinə qarĢı fungisidlərlə aparılan 

çiləmələr bu xəstəliyin də inkiĢafını ləngidir. Lakin xəstəliklə yoluxma sahədə 

30%-dən çox olarsa, sistem təsirə malik olan bayleton (0,5 kq/ha), tilt (0,5 l/ha) 

preparatlarından biri ilə çiləmə aparılmalıdır. 

 
Buğda sünbüllərinin fuzariozu- Fusarium spp.- Fusarium  

graminearum Schwabe, F. avenaceum Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Fusarium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotroflar. 

 

Son 10-15 illik müddətdə dənlilərin sünbüllərinin fuzariozu geniĢ yayıl-

mıĢdır. Xəstəlik buğda becərilən regionların əksəriyyətində müĢahidə edilir. Ədə-

biyyat məlumatlarına görə patogen müntəzəm olaraq ġimali Qafqazda, Uzaq 

ġərqdə, Ukraynanın cənub qərbində və s. ölkələrdə buğda bitkisinə əsaslı zərər 

vura bilir. Bitkinin sünbül bağlama fazasında hava Ģəraiti isti və rütubətli olduqda 

xəstəliyin yayılması daha da sürətlənir. 

Fusarium cinsinə daxil olan növlər ümumi taksonomik xarakteristikaya 

malikdirlər. Aydın görünən əyri mikrokonidilər (20-70 mkm ölçülü) və makroko-

nidilər müxtəlif sayda arakəsməlidirlər. Bəzi növlər 10 mkm ölçüyə  qədər mikro-

konidilər, 20 mkm-ə qədər diametrli xlamidosporlar verirlər. Onlar qalın örtüklü-

dürlər. Morfoloji əlamətlərin kompleksi növlərin identifikasiyasında əsas kimi 

götürülür. Bütün sünbül verən dənlilər sünbül fuzariozu ilə sirayətlənirlər. Yolux-

madan 7-10 gün sonra sirayətlənmiĢ sünbüllərdə narıncı-çəhrayı rəngli konidilər 

kütləvi formalaĢırlar. Göbələyin mitseli, xlamidosporu, peritesiləri infeksiyaya 

uğramıĢ bitki qalıqlarında, toxumlarda qıĢlaya bilərlər. Həm askosporlar, həm də 
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konidilər çiçəkləmədən dərhal sonra buğda sünbüllərinə düĢə bilirlərsə, xəstəliyi 

törədirlər. Sporlar cücərirlər və tez bir zamanda pulcuqlara və sünbülün baĢqa 

hissələrinə yayılırlar. Konidilər küləklə kifayət qədər böyük məsafələrə yayılır, 

baĢqa dənlilərin sünbülünə düĢür və yenidən onları yoluxurlar. Sünbüllər həssas-

lığını itirənə qədər yoluxma prosesi təkrarlanır. Belə sirayətlənmələr xəstəliyin 

yayılmasını təmin edir. 

Xəstəlik törədiciləri olan göbələklər havanın gündəlik orta temperaturu 20-

240C olduqda və 80-90%-ə yaxın nisbi rütubətdə optimal inkiĢaf edirlər. Havası 

quraq keçən rayonlar üçün iqtisadi və fitopatoloji maraq kəsb etmir. 

Fusarium növləri dənliləri yoluxaraq infeksiyanın inkiĢaf etdiyi zaman 20-

50%-ə qədər məhsul itkisinə səbəb ola bilir. 1000 ədəd dənin kütləsi 15-20% aĢa-

ğı düĢür. Fuzariozlu dənlər yüngüldür, keyfiyyəti pisdir, həyatilik qabiliyyətini  

itirir və ya cücərtilərin çürüməsinə səbəb olur. YoluxmuĢ dənlərdə toksiki meta-

bolitlərin toplanması insan və heyvanların sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Mikotok-

sinlər uzun illər ərzində dəndə saxlanılır. Bu mitotoksinlər hətta qızdırıldıqda belə 

istiqanlılar üçün təhlükə törədir. Dioksivalenol, nivalenol, zearalenon, monilifor-

men kimi mitotoksinlər buna bariz nümunədir. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkində dənli- taxılların və qarğıdalının fasi-

lələrlə (1 ildən az olmayaraq) yerləĢdirilməsi, rayonlaĢdırılmıĢ sortlarla səpin apa-

rılması, xəstəliyə qarĢı tolerant sortlardan istifadə edilməsi, çürümələrin qarĢısını 

almaq üçün toxum materialının dərmanlanması, vegetasiya dövründə fungisidlə-

rin tətbiqi və s. məsləhət görülən tədbirlər kompleksinə daxildir. Buğda əkinlərini  

fuzariozdan kompleks qorumaq üçün əkinlərin folikur BT preparatı ilə 1 l/ha mə-

sariflə çilənməsi önəmlidir. Çiləmə buğdanın çiçəkləmə dövründə iĢçi məhlulun 

məsarifi 400-500 l/ha olmaqla aparılır. Bu xəstəliklə bağlı mübarizədə vinner, fe-

razim, strayk fungisidləri də yüksək bioloji səmərəliklə fərqlənirlər.  
 

Buğdanın pitioz kök çürüməsi - Pythium aristosporu Vanterp., 

P.arrhenomanes Drechsler, P.graminicola Subraman.,  

P.ultimum Trow 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Pythiales sırası, 

Pythiaceae fəsiləsi, Pythium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Saprotrof 

 

Buğdanın pitioz kök çürüməsi xəstəliyi dünyanın bir çox taxıl əkinlərində 

qeydə alınmıĢdır. Təəssüf ki, bu patogenlərin ölkəmizdə mövcudluğu haqqında 

məlumatlar yoxdur. 
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P.aristosporum, P.arrhenomanes, P.graminicola, P.ultimum göbələkləri ca-

van buğda bitkilərinin və cücərtilərin kök sistemini yoluxurlar. Kök çürümə 

xəstəliyinin törədiciləri nazik, tozlu, rəngsiz, 7 mkm-ə qədər diametrli mitselə və 

xlamidosporlara malikdirlər. Anamorf mərhələdə onlar ikiqamçılı sporlar olan 

zoosporangilər əmələ gətirirlər. Telemorf mərhələdə patogenlərdə uzunsov anteri-

dilərlə ĢarĢəkilli ooqonilər görüĢürlər. Mayalanma nəticəsində tək-tək, hamar ör-

tüklü oosporlar formalaĢırlar. Buğdanın yoluxmuĢ köklərində açıq-qəhvəyi ləkə-

lər əmələ gəlir. Gövdənin kök boğazı hissəsində tünd-qonur nekroz (qara ayaq) 

əmələ gəlir, bu da rəngsiz mitsellə örtülür. Ġnfeksiya mənbəyi zoosporlar və 

oosporlardır. Oosporlar torpaqda 10 ilə qədər həyatilik qabiliyyətini saxlayırlar. 

Pythium sp. cinsindən olan xəstəlik törədiciləri torpaq patogenləridir. On-

ların yayılması və zərəri 60C yaxın temperaturda və torpağın maksimum nəmli-

yində də həddindən artıq güclənir. 

Buğdanın cücərtilərini və cücərməkdə olan dənləri yoluxduğundan sahələr-

də seyrəklik əmələ gəlir. Çox zaman xəstəlik mənbə xarakterli olur. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkin, toxumların səpindən əvvəl dərmanlan-

ması məsləhət görülür. 

 
Buğda dənlərinin kiflənməsi - Aspergillus Link spp., Penicillium Link. spp., 

Trichothecium roseum Link, Mucor mucedo Fresen.,  

Rhizopus nigricans Ehrenb. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Moniliaceae fəsiləsi, Aspergillus, Penicillum, Trichothe-

cium cinsləri 

Fungi və ya Mycota aləmi, Zygomycota Ģöbəsi, Zygomycetes sinfi, Muco-

rales sırası, Mucoraceae fəsiləsi, Mucor, Rhizopus cinsləri 

Bioloji qrupu: 

Saprotrof 

 

Xəstəlik hər yerdə geniĢ yayılmıĢdır. Ölkə anbarlarında saxlanan dənlərin 

bir qismi saxlama rejiminə ciddi əməl edilmədikdə kif göbələkləri ilə sirayətlənir-

lər. 

Saprotrof kif göbələkləri toxumların səthi mikobiotasını təĢkil edirlər. Dən 

yetiĢmə dövrü yüksək rütubət və aĢağı temperaturlarda yoluxma baĢ verir. Lakin 

ən çoxu saxlama rejimi pozulduqda xəstəlik inikĢaf edir. A.fumigatus açıq rəng-

lənmiĢ və ya qonurlaĢan mitsel əmələ gətirir. KonididaĢıyanlar təpə hissədə qovu-

ğabənzər ĢiĢkindir, 20-30 mkm diametrlidir. Steriqmalar  bircərgəlidir, armuda-

bənzər qovuğun təpə hissəsində yerləĢir.Konidilər birhüceyrəli, ellipsoidal, ĢarĢə- 
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killi, hamar və ya tikanlı, 2,5-3,0 mkm ölçülüdür. 

A.glaucum göbələyi yumĢaq, sarı-yaĢıl mitsel əmələ gətirir, konididaĢıyan-

lar budaqlanan deyil, təpədə ĢiĢkindir, steriqmalar daĢıyırlar. Belə steriqmalar 

radikal olaraq aralanır, ucunda zəncir Ģəklində düzülmüĢdür. Konidilər ĢarĢəkilli, 

qılçıqlı, yaĢıl, diametri 7-15 mkm-dir.  

P.cyclopium açıq-göydən, yaĢıldan-tündə mitsel əmələ gətirir. KonididaĢı-

yanlar tək-təkdir, nisbətən hamar, bir və ya çoxlu sayda budaqlıdır. Konidilər Ģa-

rabənzərdir. 3,3- 4 mkm diametrli və elliptikdir.  

P.glaucum yaĢıl selikli mitsel verir, konididaĢıyanlar fırçayabənzər, təpədən 

budaqlara bölünən, rəngsiz sporlara malikdir.  

T.roseum sıx torlu örtük əmələ gətirir, konididaĢıyanlar budaqlanan deyil, 

ucunda baĢcıqlı, armudabənzər ikihüceyrəli 12-18 x 8-10 mkm ölçülü sporlar da-

Ģıyırlar.  

M.mucedo qara nöqtəli tünd-qırmızı örtük əmələ gətirir. SporangidaĢıyanlar  

qəhvəyi, topa halında yığılmıĢ, hündürlüyü 4 mm-ə qədərdir. Sporangilər ĢarĢə-

killi, diametrləri 100-200 mkm, sporlar birhüceyrəli, həlqəvi və ya elliptik, boz 

büzüĢüklü örtüklüdür. 

 Kif göbələklərinin sporları dən saxlanan anbarlarda saxlanılır, əlveriĢli Ģə-

raitdə onlar kütləvi surətdə dənləri yoluxa bilirlər. 

Xəstəlik tarlada nadir hallarda inkiĢaf edir. Məhsul yığımı dövründə yalnız 

yüksək rütubət onların inkiĢafını stimullaĢdırır. Kif göbələklərinin fəal inkiĢafının 

qarĢısını almaq üçün dənin saxlanma rejiminə ciddi əməl edilməlidir. 

Kiflər əhəmiyyətli dərəcədə toxumların keyfiyyətinə təsir edir. Bu zaman 

toxumların cücərmə qabiliyyəti aĢağı düĢür, belə dənlərdən alınan bitkilər zəiflə-

yirlər. 

Mübarizə tədbirləri. Saxlama rejiminə ciddi əməl etməklə toxumlar səpin-

qabağı dərmanlanmalıdır. Son illər bu xəstəliklərlə mübarizədə yeni sintez edilən 

toxum dərmanlarından vinsit ekstra adlı 50%-li suspenziya konsentratı səmərə-

lidir. Preparat triazol birləĢmələrindən olub, sistem təsirlidir. Xarici görkəmcə 

qırmızı rəngli mayedir. Məsarif norması 0,7 l/t. Bir ton buğda toxumunu dərman-

lamaq üçün verilən məsarif norması 9 l su ilə qarıĢdırılır və dərmanlama aparılır. 

Müasir toxumçuluq təsərrüfatlarında toxumluq dənləri PS-10, PSġ-5, Mobitoks, 

habelə stasionar KPS-10 maĢın avadanlıqları ilə iĢləyirlər. 

 
Buğdanın qonur pası -Puccinia recondita Rob.  

ex Desm. f. tritici 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Dünyanın buğda becərilən bütün ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. Xəstəliyə 

ölkəmizin buğda əkinlərində rast gəlinir və bəzi illərdə taxılçılığa güclü ziyan  

vurur. Həm payızlıq, həm də yazlıq buğda əkinlərində inkiĢafı haqqında kifayət 

qədər məlumatlar mövcuddur. 

Xəstəliyin törədicisi ikisahibli, tam inkiĢaf tsiklinə malik olan və beĢ tip 

spormərhələsi əmələ gətirən obliqat parazitdir. Həyat tsiklinin vegetativ fazasında 

dikariotik mitsel Ģəklində etsispor, teliospor və uredinospor mövcuddur. Buğda 

bitkilərində və bir sıra yabanı dənlilərdə gedən uredinomərhələdə bir neçə genera-

siya növbələĢir. Onların miqdarı ilin hava Ģəraitindən və bitkilərin vegetasiya 

dövrünün uzunluğundan asılıdır. Uredinalar birhüceyrəlidir, iki-iki haploid nüvə-

ləri vardır. Bitkilərin vegetasiyasının sonuna yaxın epidermislə örtülən qara rəngli  

teleytosporlar telilərlə əmələ gəlirlər. Sonuncular ikihüceyrəlidir, hər hüceyrədə 

iki-iki haploid nüvə vardır. Uredo və teleytosporlar qıĢlamaya uyğunlaĢmıĢlar. 

Yazda teleytosporlar cücərirlər, bu zaman haploid nüvələrin diploid nüvələrə, 

meyoza qovuĢması müĢahidə olunur və böyümə boruları 4 ədəd bir nüvəli hap-

loid bazidilər formalaĢırlar. Bazidisporlar cütləĢmə (birləĢmə) tipinə görə fərqlə-

nirlər. Bazidisporlar aralıq sahib bitkilərini- kiçik və sarı peyğəmbərçiçəyi (Tha-

lictrsem nimus, T.flavum) yoluxur, nəticədə aralıq sahib bitkilərinin yarpaqlarının 

üst tərəfində sarı- narıncı spermasiyalarla spermaqonilər əmələ gəlirlər. Sperma-

siyanı bir spermaqonidən digərinə köçürəndə qarıĢıq mitsel formalaĢır, nəticədə 

anastomozların baĢ verməsindən dikariotik hüceyrələr- etsisporlar əmələ gəlirlər. 

Belə etsisporlar buğdanı yoluxurlar. Göbələk adətən natamam inkiĢaf tsiklinə 

malik olur, əsasən vegetativ çoxalır. Patogen vegetativ həyat tsiklində buğdadan 

əlavə Aegilops, Cesale, Hordeum, Elymus, Agropirum, Bromus cinslərinə aid 

olan bitki növlərini də sirayətlənir. 

Buğda bitkisində qonur pas xəstəliyini törədən fitopatogen göbələk əsasən 

payızlıq buğdanın yarpaqlarında və yabanı dənlilərdə mitsel formasında qıĢlayır. 

Sporların cücərməsi üçün damcı su tələb olunur, buna görə də güclü Ģeh damcı-

ları infeksiyanın inkiĢafına əlveriĢli zəmin yaradır. ƏlveriĢli temperatur Ģəraitində 

(15-250C) infeksiya 6-8 saat müddətində həyata keçir, növbəti uredinospor ge-

nerasiyası 7-10 gündən sonra baĢ verir. Xəstəliyin ən güclü inkiĢafı buğdanın çi-

çəkləməsi dövrü müĢahidə olunur. Uredinosporlar küləklə yayılırlar. 

Buğdanın qonur pası dən istehsalına əhəmiyyətli dərəcədə zərər vurur. Bə-

zən o epifitotiya Ģəklində inkiĢaf edir. Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, 

ölkəmizə qonĢu ġimali Qafqaz regionunda 10 ildə 2-3 dəfə xəstəliyin yayılması  

və inkiĢafı epifitotiya xarakterli olur. 
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Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexnika, aralıq sahib bitkilərinin məhv 

edilməsi, davamlı sortlardan istifadə, növbəli əkinə əməl edilməsi vacibdir. Xəs-

təliyin ilkin simptomları göründükdə ekoloji fungisidlərdən biri ilə çiləmə apar-

maq mümkündür. Son illər 25% tilt k.e., 0,5 l/ha məsariflə xəstəliyin inkiĢafını  

tamamilə dayandıra bilir. Müasir dövrün tələbinə uyğun iki komponentli sistem 

xüsusiyyətlərə malik Folukur BT fungisidi də vegetasiya dövrü 1l/ha məsariflə 

buğda bitkisinin pas mənĢəli xəstəliklərinə qarĢı öldürücü təsir göstərir.   

 
Buğdanın zolaqlı və ya gövdə pası- Puccinia graminis Pers. f.  

tritici Eriks. et Nenn. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Xəstəlik demək olar ki, buğda becərilən bütün ölkələrdə geniĢ yayılmıĢdır. 

Əsasən dağlıq və dağətəyi bölgələrdə böyük zərər vurur. Bu xəstəlik Azərbay-

canda da geniĢ yayılmıĢdır. 

Buğdanın  zolaqlı və ya gövdə pası xəstəliyinin törədicisi Puccinia graminis  

f.tritici göbələyi ikievlidir. Spermaqonial və etsial spormərhələləri zirinc bitkisi-

nin, uredino və teleytospor mərhələləri buğda, arpa və çoxlu sayda baĢqa növlər-

də inkiĢaf edir. 

Zirinc yarpaqlarının üst tərəfində göbələk tək-tək və ya kiçik qruplarla yer-

ləĢən ĢaraoxĢar spermaqonilər əmələ gətirir. Onların diametri 120-130 mkm, rən-

gi tünd-sarıdır. Spermaqonilərdə küllü miqdarda açıq, birhüceyrəli spermasiyalar 

formalaĢır. Spermaqonilərin əmələ gəlməsindən 2-5 gün sonra zirinc yarpaqları-

nın alt tərəfində etsilər inkiĢaf edir. Etsisporlar çox vaxt ĢarĢəkilli, möhtəviyyatı  

sarıdır. Onların örtüyü rəngsiz, təpə hissədə qalındır. Onlar uçuĢaraq cücərirlər, 

buğda dənlərinə düĢür və taxıl bitkilərini sirayətləndirir. Etsisporlar damcı su və 

5-240C temperaturda cücərirlər. Sahib bitkinin üzərində bundan sonra uredino-

sporlarla uredinalar formalaĢırlar. Uredinalar pasabənzər qonur, uzunsov, zolaqlı 

olaraq, gövdələrdə, yarpaq qınlarında, yarpaqlarda, mil oxlarında və sünbül pul-

cuqlarında əmələ gəlirlər. Uredinomərhələdə xəstəliyin inkiĢafı üçün optimal 

temperatur 18-280C-dir. Bitkilərin vegetasiyası dövrü meteoroloji Ģəraitdən asılı 

olaraq bir necə generasiya baĢ verir. 

Buğdanın vegetasiyasının sonuna yaxın yarpaqlarda, xüsusilə yarpaq qınla-

rında teleytosporlarla telioyastıcıqlar inkiĢaf edirlər. Uredinalar formalaĢan yer-

lərdə inkiĢaf edən teliosporlar qara uzun 22 mm-ə qədər zolaqlar əmələ gətirir. 
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Teliosporlar uzun ayaqcıqlar üzərində, ikihüceyrəli, uzunsov-sancaqĢəkilli, təpə 

hissədə qalın örtüklü, qəhvəyi və hamardır. 

Teliosporlar bitki qalıqlarında qıĢlayır, yazda  istirahət mərhələsindən sonra 

cücərirlər. Teliospor hüceyrəsindən bazidisporlarla bazidilər əmələ gəlirlər, onlar 

uçuĢaraq zirinci yoluxur və ilkin infeksiyanı törədirlər. 

Buğda bitkisinin zolaqlı və ya gövdə pası xəstəliyinin törədicisi Puccinia 

graminis f. tritici göbələyi ekoloji amillərə qarĢı çox həssasdır. QıĢlayan telio-

sporlar istirahət dövrünü keçdikdən sonra 9-290C temperatur (optimal 18-220C), 

95-100% nisbi rütubətdə cücərirlər. Onların cücərməsi üçün tələb olunan vaxt te-

liosporların yetiĢmə dərəcəsindən asılıdır. Yetkin teliosporları rütubətli kamera-

ya yerləĢdirdikdən 3-4 saat sonra cücərə bilirlər. 

Xəstəlik çox zərərlidir. Yoluxma nəticəsində gövdənin epidermisində küllü 

miqdarda kəsiklər (1,5 mindən çox) əmələ gəlir. Güclü yoluxma zamanı buğda 

bitkiləri yatırlar. Patogenlə sünbülaltı gövdənin sirayətlənməsi nəticəsində dən 

məhsulu kəskin azalır, dən cılızlaĢır, onun çörək keyfiyyətləri aĢağı düĢür, bəzi  

illərdə xəstəliyin təsirindən məhsul itkisi 60-70%-ə çatır. 

Mübarizə tədbirləri. Buğdanın qonur pasında olduğu kimidir. Lakin bu 

xəstəliyi törədən göbələk inkiĢaf  tsiklində aralıq sahib bitkisindən istifadə etdiyi 

üçün profilaktika olaraq zirinc bitkilərinin buğda əkinləri ətrafında məhv edilməsi  

məcburi xarakter daĢıyır.  

 
Buğdanın sarı pası – Puccinia striiformis West. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Xəstəlik dağlıq və dağətəyi rayonları üçün daha xarakterikdir. M.Seyidov, 

C.Ağayev (2005) göstərirlər ki, 1998-1999-cu vegetasiya illərində sarı pas xəs-

təliyi AbĢeron və Cənubi Muğan bölgələrində bütün qıĢ uzunu inkiĢafda olmuĢ-

dur. Azərbaycan ET Əkinçilik Ġnstitutunda bu xəstəliyə qarĢı yüksək davamlı, 

məhsuldar yumĢaq buğda sortları (Tərəqqi, Azəri, MirbəĢir-128, Əkinçi-84) yara-

dılmıĢdır. 

Xəstəlik dənli bitkilərin əksəriyyətində müĢahidə olunsa da buğda üçün da-

ha təhlükəlidir. Patogen yarpaqlarda, yarpaq qınlarında, bəzən gövdə, mil oxu, 

sünbül pulcuqlarında meydana çıxır. 

Yoluxmanın xarakterik xüsusiyyəti uredino yastıcıqlardan ibarət olan limo-

nu sarı, uzunsov zolaqların, ləkələrin əmələ gəlməsidir. Adətən uredinalar yığıl-
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mıĢ qrup Ģəklində yerləĢirlər və xlorozla müĢayət olunan ləkəyə oxĢayırlar. 

Müəyyən müddət keçdikdən sonra yoluxma yerlərində tünd-qonur və ya demək 

olar ki, epidermisi partlamayan qara telioyastıcıqlar əmələ gəlirlər. 

Göbələyin uredinosporları birhüceyrəli, açıq-sarı rəngli, ĢarĢəkilli, rəngsiz 

tikanlı örtüklü, diametri 15- 20 mkm- dir. Teliosporlar uzunsov-sancaqĢəkilli, iki-

hüceyrəli, qonur, rəngsiz qısa ayaqcıqlı, ölçüləri 30 -57 x 57-24 mkm-dir. Bu xəs-

təlik törədicinin spermaqonial və etsial məhələləri hələlik müəyyən edilməmiĢ-

dir. Göbələyin inkiĢafı və onun qıĢlaması uredino mərhələ ilə həyata keçirilir. 

Yazda xəstəlik əvvəlcə dənlilərin alt, sonra isə üst yarpaqlarında əmələ gə-

lir. Çiçəkləmə anı və ya süd yetiĢmə dövründə yarpaqların əhəmiyyətli bir hissə-

si saralır, quruyur və tökülürlər. Müəyyən yoluxma faizində tarla tamamilə rəngi-

ni dəyiĢir. 

Sarı  pasın törədicisinin  böyümə və inkiĢafı üçün 10-130C temperatur opti-

mal hesab olunur. Uredinosporlar 00C temperaturda belə cücərə bilirlər. 200C-dən 

yuxarı temperaturda göbələyin inkiĢafı zəifləyir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azər-

baycanda aprel və may aylarında, temperatur gündüzlər 20-250C olmasına bax-

mayaraq, gecələr 150-yə, yaxud ondan da aĢağı düĢməsi göbələyin inkiĢafını zəif-

lədə bilmir. Respublikamızın təbii-iqlim Ģəraiti sarı pasın erkən yazdan, hətta pa-

yızdan inkiĢaf etməsi üçün əlveriĢli hesab olunur. 

Xəstəlik xüsusilə sünbüllər üçün təhlükəlidir: dən dolmur, cılız olur, kütləcə 

yüngülləĢir. Elmdə sarı pas xəstəliyinin 60-dan çox rasının mövcudluğu haqqında 

məlumatlar vardır. Ölkəmizdə sarı pasın ras tərkibi haqqında bilgilər yoxdur. 

Mübarizə tədbirləri. Buğdanın qonur pasında olduğu kimidir. 

 
Buğdanın qara ləkəli bakteriozu- Xanthomonas campestris  

pv. undulosa Young. et al. 

 

Təsnifatda yeri: 

 Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Xanthomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Buğda becərilən bir çox ölkələrdə yayılması haqqında məlumatlar mövcud-

dur. Qara ləkəli bakterioz xəstəliyinə Azərbaycanda çox az hallarda (Seyidov M., 

Ağayev C., 2005) dağətəyi və dağlıq bölgələrdə (ġəki-Zaqatala, Quba-Qusar, ġa-

maxı) təsadüf olunur.  

Qara ləkəlik bakteriozu yarpaq, gövdə, sünbüllərdə zühur edir. Yarpaqlarda 

əvvəlcə kiçik sulu ləkələr formalaĢır, tədricən ləkələr iriləĢir, qəhvəyiləĢir, hətta 

qara rəng alır. Gövdələr yoluxan zaman buğumun altında qəhvəyi və ya qara zo-
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laqlar əmələ gəlir, sünbülün altında saman qonurlaĢır. Xəstəliyin xarakterik əla-

məti xüsusilə təpə hissədə sünbül pulcuqlarının qaralmasıdır. Mil oxları nadir  

hallarda  qaralırlar. Xəstəlik güclü inkiĢaf edən zaman bütün sünbül qonurlaĢır, 

buna görə də xəstəliyi çox zaman buğdanın qara bakteriozu adlandırırlar. Bakte-

riya günəĢ Ģüalarına, donmaya və qurumağa çox həssasdır. Bakteriya bitkidən 

bitkiyə yağıĢ, su damcısı, həĢəratlarla, bəzən küləklə yayılırlar. Bitkiyə ağızcıq və 

yara yerlərindən daxil olur. Pulcuq və dənlərdə hüceyrəarası lövhəni həll edir və 

hüceyrəaralarında selik əmələ gətirir. Xəstəlik dənin formalaĢması mərhələsində 

yüksək rütubət Ģəraitində güclü inkiĢaf edir. 

Bitki qalıqları çürüyən zaman bakteriyalar da ölürlər. YoluxmuĢ dənlərlə 

səpin aparanda cücərtilərin bir hissəsi məhv olsa da, digər hissəsi inkiĢafını da-

vam etdirir, eyni zamanda boru sistemində yerləĢən patogen bitkilərin diffuz yo-

luxmasına səbəb olur. 

Xəstəlik törədən bakteriya hərəkətli, kiçik, Qrammənfi və bir polyar qamçı-

lıdır. Bakteriyanın optimal inkiĢafı 25-300C temperaturda baĢ verir və 500C-də 

onlar məhv olurlar. 

Qara ləkəlik bakteriozunun zərərliliyi cücərtilərin seyrəlməsi, yarpaqların 

assimilyasiya səthinin aĢağı düĢməsi, bitkilərin tənəffüsünün güclənməsi ilə sə-

ciyyə edilir. Xəstəlik  güclü inkiĢaf etdiyi illərdə məhsul itkisi 60%-ə qədər ola 

bilir. 

Mübarizə tədbirləri. Alaq otları və bakteriyanın daĢıyıcıları olan həĢərat-

larla mübarizə elmi əsaslarla aparılmalı, aqrotexniki tədbirlər kompleksinə əməl  

edilməlidir. Toxumların səpinqabağı dərmanlanması məsləhət görülür. 

 
Buğdanın bazal bakteriozu- Pseudomonas syringae 

 pv. atrofaciens Young et al. 

 

Təsnifatda yeri: 

 Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Pseudomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 
Xəstəlik bir çox taxılçılıq regionlarında yayılmıĢdır.  

Buğdadan baĢqa digər dənliləri də yoluxa bilir. Yarpaq, sünbül və dənlər 

yoluxurlar. Yarpaqlarda əvvəlcə sulu, sonra qəhvəyi ləkələr əmələ gəlir. Sünbül  

pulcuqları əsasında qonurlaĢır. Dən yoluxan zaman rüĢeym hissəsi qaralır. Xəstə-

lik güclü inikĢaf edən zaman gövdələrdə cırtdanlılıq, örtücü yarpaqlarda quru 

çürümə və sünbül pulcuqlarının tamamilə qaralması müĢahidə olunur. 
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Xəstəliyi törədən Pseudomonas syringae pv. atrofaciens bakteriyası hərə-

kətli, polimorf, Qrammənfi polyar qamçılıdır (lofotrix). Bakteriya 2-370C tempe-

raturda cücərir (25-300C optimal), 480C temperaturda isə 10 dəqiqə müddətində 

məhv olur. 

Yay dövrü aĢağı temperatur və yüksək rütubət zərərliliyi təmin edir. Onun 

güclü inkiĢafı zamanı buğda bitkisi vaxtından əvvəl yarpaqlarının bir hissəsini 

itirir, dənlər cılız olur, onların cücərməsi azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Qara ləkəlikdə olduğu kimidir. 
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BUĞDA BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buğdanın bərk və ya iylənən sürməsi  

Tilletia caries (DC.) Tul. 

agro.se-ua.net 

Tilletia caries (DC.) Tul.- 

teliosporlar 

Buğdanın cırtdan sürməsi  

Tilletia controversa Kuehn.- 

ipmimages.org 

Tilletia controversa Kuehn.- 

teliosporlar 
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Buğdanın gövdə sürməsi   

Urocystis tritici Koehn. 

aqroatlas.ru 

Urocystis tritici Koehn.- 
teliosporlar 

Buğdanın toz sürməsi 

Ustilago tritici (Pers.) Rostr. 

ipmimages.org 

Ustilago tritici (Pers.) Rostr.- 

teliosporlar 
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Buğdanın zolaqlı və ya gövdə pası 

Puccinia graminis Pers. f. tritici 

Eriks. et Nenn.- ipmimages.org 

Zirinc – aralıq sahib bitkisi  

Puccinia graminis f. sp. tritici-

spermaqoni spermasiyalarla  

Zirinc yarpağının hüceyrələrində 

göbələyin etsisporları 
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Puccinia graminis f. sp. tritici - 

uredinosporlar 

Puccinia graminis f. sp. tritici - 

teliosporlar  

Buğdanın qonur pası  

Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. tritici 

fotolar İ.Cəfərov 
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Puccinia recondita Rob. ex  
Desm. f. tritici 
- teliosporlar 

Puccinia recondita Rob. ex  

Desm. f. tritici-  

uredinosporlar 

Buğdanın sarı pası 

Puccinia striiformis West. 

foto İ.Cəfərov 

Puccinia striiformis West.- 
uredinosporlar 
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Buğdanın unlu şehi 

Blumeria graminis (DC.) Speer 

f. sp. tritici Marchal. 

foto İ.Cəfərov 

Blumeria graminis (DC.) Speer 
f. sp. tritici Marchal. - 

konidi sporlar 

Septoria tritici Berk. & M.A.Curtis 
piknid və piknosporlar 

Buğda yarpaqlarının septoriozu 

Septoria tritici Berk. & M.A.Curtis 

ohioline.osu.edu 
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6.2. ARPA BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Arpanın unlu şehi- Blumeria graminis (DC.) Speer f. hordei 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Ery-

siphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Blumeria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Dünyanın bütün arpa becərilən rayonlarında geniĢ yayılmıĢdır. MDB ölkə-

lərində həm yazlıq, həm də payızlıq arpalarda rast gəlinir. Rusiyanın Mərkəzi  

Qaratorpaq, Qərbi Sibir vilayətlərində, habelə Belorus, Moldova, Ukrayna, Qaza-

xıstan, Qırğızıstan üçün daha zərərlidir. Bu xəstəlik son illər ölkəmizin də arpa 

əkinlərində daha tez-tez rast gəlinir. Azərbaycan MEA-nın Qarabağ Elmi-Təd-

qiqat bazasında yaradılan payızlıq Pallidum 596 sortu xəstəliyə qarĢı nisbi da-

vamlılıq göstərir. 

Unlu Ģeh arpanı və Hordeum cinsinə daxil olan baĢqa növləri yoluxur. Xəs-

təlik bitkinin bütün yerüstü orqanlarında əmələ gəlir. Səthi  mitsel və konidi spor-

mərhələsi unlu Ģehin simptomlarının baĢ verməsinə səbəb olur. Konidilər təpə 

hüceyrələrində qısa budaqlanmayan tək-tək və ya cüt konididaĢıyanlar üzərində 

formalaĢırlar. Rəngsiz, birhüceyrəli, ellipsoidal- limoni konidilər zəncir formasın-

da əmələ gəlirlər. Konidilərin ölçüləri 8-10 x 25-30 mkm-dir. Konidial mərhələ-

nin adı Oidium monilioides-dir. Barmağa oxĢar çıxıntılı, uzunluğu 20 mkm-ə qə-

dər olan qaustoriyalar ağızcıq vasitəsilə epidermal hüceyrələrə daxil olur, bundan 

sonra səthi mitsel və konidi spormərhələsi baĢ verir. 

Göbələk – heterotallikdir, təbii populyasiyalarda rast gəlinir. Kleystotesilər 

açıq mitsel hörüklərindən ibarətdir. YetiĢdikdən sonra rəngi tündləĢir, ölçüləri 

135-280 mkm-dir. Çıxıntılar kleystotesinin aĢağı yarısında yerləĢir, nazik divarlı, 

rəngsiz, sadə və ya qeyri-nizamlı budaqlanandır. Kleystotesidə 6-30 ədədə qədər 

kisə yerləĢir, yetkin kisələr silindrikdir, ölçüləri 25-40 x 70-110 mkm-dir. Hər bir 

kisədə 8 rəngsiz, ölçüləri 10-13 x 20-23 mkm olan askospor var. Unlu Ģeh xəstəli-

yinin törədicisi iqlimi yumĢaq olan rayonlarda mitsel və konidi formalarında pa-

yızlıq arpada qıĢlayır. Göbələyin cinsi mərhələsi qıĢlamada əhəmiyyətli rol oyna-

mır. Kleystotesilər dənin yetiĢməsi ərəfəsində yaĢlı yarpaqlarda əmələ gəlir. 

AĢağı temperatur və rütubətlənmə (72 saatdan az olmayaraq) askosporların 

yetiĢməsinə əlveriĢli zəmin yaradır. Cinsi rekombinasiyalar və mutasiyalar pato-

genin populyasiyalarının genetiki Ģaxəliliyini daha da yüksəldir. Bu isə yeni viru-

lent formaların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ġlkin infeksiya mənbəyi konidilər və 
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askosporlardır. Aerogen infeksiya uzaq məsafələrə yayılır. Konidilər geniĢ tem-

peratur diapozonunda (1-300C), damcı su olmadan cücərirlər. Onların cücərməsi 

üçün 100% nisbi rütubət tələb olunur. Kollanma fazasında yüksək dərəcəli yolux-

ma yüksək zərərliliyi təmin edir. 

Xəstəlik nəticəsində yaĢıl yarpağın funksional sahəsi kiçilir, nəticədə dənin 

kütləsi azalır, dəndə zülalın miqdarı dəyiĢir, məhsuldar gövdələrin miqdarı aĢağı  

düĢür. Köklərin böyüməsi gecikir. 10 il ərzində epifitotiyanın tezliyi 2-3 dəfədir. 

Məhsul itkisi bitkilərin yoluxma dərəcəsindən asılı olaraq, 10-36% təĢkil edir. 

Mübarizə tədbirləri. Arpa bitkisinin unlu Ģeh xəstəliyi ilə mübarizədə əhə-

miyyətli məsələ rayonlaĢdırılmıĢ yüksək məhsuldar, müxtəlif xəstəliklərə qarĢı 

qrup davamlılığına malik sortların yaradılması və geniĢ istehsalata buraxılması-

dır. Bununla yanaĢı səpin materialına ciddi diqqət yetirilməli, toxumlar yüksək 

reproduksiyalı olmalı və istənilən infeksiyadan azad edilməlidir. Elit və super-elit 

toxumlarda təmizlik 99,7%-dən az olmamalıdır. Əkinlərin fitosanitar vəziyyətinə 

daim nəzarət edilməlidir. Yüksək aqrotexniki qulluq iĢləri fonunda xəstəliyin il-

kin simptomları görünən zaman 25% tilt k.e. (0,5 l/ha), 90% kumulus i.t. (4 

kq/ha), 22,5% folikur BT (1 l/ha) preparatlarından biri ilə iĢçi məhsulun məsarifi  

400 l/ha olmaqla çiləmə aparılır. Qeyd edilməlidir ki, ölkəmizin arpa əkinlərində 

unlu Ģeh xəstəliyinin yayılması minimum inkiĢaf həddində olduğundan hələlik 

ona qarĢı xüsusi kimyəvi mübarizə tədbirləri aparılmır. 

 
Arpanın qara sürməsi- Ustilago nigra Tapke. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Ustilaginaceae fəsiləsi, Ustilago cinsi 

Müasir adı:  

U.avenae (Pers.) Rostr. 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Xəstəlik bütün dünyada geniĢ yayılmıĢdır. MDB məkanında xəstəliyin əsas 

yayılma yerləri Qafqaz, Qərbi Sibir, Qazaxıstan və Ukraynadır. Bu xəstəliyin 

Azərbaycanda yayılması və məhsuldarlığa 8-12% ziyan vurması haqqında ədə-

biyyat məlumatları mövcuddur. 

Ustilago nigra göbələyinin teliosporları zeytuni- qəhvəyi rəngli, həlqəvi və 

ya oval, 5,5-7,5 x 6-8 mkm diametrli, qılçıqlarla örtülüdür. Cücərən zaman telio-

sporlar 4 oval bazidisporlarla bazidilər əmələ gətirirlər. Hiflərin qovuĢması, sonra 

sporidilərin mayalanması ilə dikariotik mitsel  formalaĢır.  Belə  dikariotik  mitsel 

patogenin infeksion strukturudur. Göbələk asanlıqla Ustilago hordei ilə çarpazla-
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nır. Patogen toxumların səthində teliosporlarla və ya arpanın toxumlarının pərdəsi 

altında mitsellə qıĢlayır. Cücərən teliosporlardan çıxan hiflər toxumun pərdəsi 

altında istirahət strukturudur. Onlar toxumlar cücərən zaman böyüməyə baĢlayır-

lar. Ġnfeksion hiflər bitkiyə daxil olur, hüceyrəarası və hüceyrələrdə bitki ilə birgə 

inkiĢaf edir və böyümə nöqtəsinə çatır. Sünbüllər əmələ gələn zaman mitsel sün-

bülün bütün hissələrinə soxulur və tezliklə orada budaqlanır. Sünbülün yoluxmuĢ 

hissələri tünd Ģokalad-qəhvəyi rəngli toz kimi spor kütləsinə çevrilir. Xəstə sün-

büllər demək olar ki, sağlamlarla eyni vaxtda formalaĢırlar. Teliosporlar küləklə 

yayılırlar. Quru torpaq və 15-210C temperatur infeksiyanın inkiĢafı üçün ən əlve-

riĢli amillərdəndir. 

Aqrotexniki tədbirlər kompleksinə əməl edilmədikdə, dərmanlanmamıĢ to-

xumlarla səpin apardıqda lokal epifitotiyalar coğrafi ərazinin yerləĢdiyi iqlim 

qurĢağından asılı olmayaraq inkiĢaf edə bilir. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortlar ol-

madığından digər kimyəvi tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir. 

Mübarizə tədbirləri. Arpa bitkisinin qara çürüməsi ilə mübarizədə yüksək 

aqrofon yaradılması ilə yanaĢı toxumların dərmanlanması əhəmiyyətli tədbirlər-

dəndir. Bir çox ölkələrdə bu xəstəliyə qarĢı toxumları yarımquru üsulla formalin 

məhlulu ilə dərmanlayırlar. Bunun üçün toxumlar su ilə yaxĢı isladılır və 4 saat 

müddətində su keçirməyən parça (brezent) altında saxlanılır. Formalinlə dərman-

lanmıĢ toxumların son saxlama həddi 5 gündür, hətta bu halda toxumlar hər gün 

qarıĢdırılır. Belə dərmanlama aparılmıĢ toxumlar uzun müddət saxlandıqda cücər-

mə qabiliyyətini itirirlər. Bununla yanaĢı digər toxum dərmanlarından da istifadə 

etmək olar: tərki-bində iki təsiredici maddə tebukonazol 60 qr/l + tiabendazol 80 

qr/l olan vial TT (0,4; 0,5 l/t), bunker 0,5 l/t, vitaras 2-3 l/t və s. müasir toxum 

dərmanlarıdır. 

 
Arpanın bərk və ya daş sürməsi- Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Ustilaginaceae fəsiləsi, Ustilago cinsi  

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

 Arpanın bu xəstəliyinə dünyanın bütün taxılçılıq rayonlarında rast gəlinir. 

MDB məkanında da geniĢ yayılmıĢdır. Bərk və ya daĢ sürmənin epifitotiyası lo-

kal xarakter daĢıyır və istənilən aqroklimatik zonada meydana çıxa bilir. Bunun 

üçün aqrotexniki normaların pozulması kifayətdir. M.Seyidov, C.Ağayev (2005) 

məlumatlarına əsasən hazırda Azərbaycanda xəstəliyin ayrı-ayrı ekoloji-coğrafi 

zonalarda müəyyən sortlara uyğunlaĢmıĢ bir çox fizioloji rasları mövcuddur. 
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Bərk və ya daĢ sürmə xəstəliyinin törədicisinin xarakterik xüsusiyyəti sün-

bülün mil oxundan baĢqa bütün hissələrinin nazik parıltılı pərdə ilə örtülən qara 

qonur spor kütləsinə çevirməkdir. Xəstə sünbüllər sağlamlardan sonra əmələ gə-

lirlər. Spor kütləsi bəzən arpanın yuxarı yarpaqlarında uzunsov zolaqlar Ģəklində 

inkiĢaf edirlər. Xəstə sünbüllər yetiĢmə dövründə daha yaxĢı seçilirlər. Telio-

sporlar ĢarĢəkilli, bəzən uzunsov, 3,6-7,2 mkm diametrli, hamar örtüklü və zey-

tuni-qəhvəyi rənglidir. Teliosporlar cücərən zaman dörd hüceyrəli bazidilər for-

malaĢdırır. Bazidilərdə isə ovaldan uzunsova qədər müxtəlif formalı dörd bazi-

disporlar vardır. Teliosporların cücərməsi zamanı əmələ gələn feromonlar anas-

tomozların formalaĢmasını stimullaĢdırır. Anastomozlar sporidilərin arasında 

əmələ gəlir. Mayalanmadan sonra infeksion dikariotik mitselin əmələ gəlməsi baĢ 

verir. Sürmə sünbülləri biçin zamanı dağılır və  dənləri  zibilləyirlər. Teliosporlar 

dənin səthində qıĢlayırlar. Onlar torpaqda müvafiq nəmlik olduqda arpa toxumları  

ilə birgə cücərirlər. Ġnfeksiya hifi bitki toxumasına daxil olur və orada inkiĢaf 

edir. Kollanma fazasında mitselin böyümə nöqtəsinə daxil olması baĢ verir. Çiçə-

yin formalaĢması dövrünə yaxın mitsel sünbülün bütün hissələrinə soxulur, onları 

qara teliospor kütləsinə çevirir. Teliosporlar parıltılı nazik pərdə ilə örtüldüyün-

dən yalnız biçin zamanı mexaniki zədələnmələrdən dağılırlar. 

Ġnfeksiya torpağın yüksək rütubəti nəzərə alınmaqla 14-250C temperatur 

diapazonunda (optimal 20-240C) inkiĢaf edə bilir. Teliosporlar 25-300C tempera-

turda 16 saat, 200C-də 24 saat, 5-100C isə 3 gün sonra cücərirlər. 

Məhsul itkisi xəstəliyin yayılmasından asılıdır. 0,7-4,7%-lik yayılmada 

məhsul itkisi 22,3-31,6%-ə çatır. Azərbaycanlı tədqiqatçılar göstərirlər ki, xəs-

təliyə qarĢı mübarizə tədbirləri görülməsə, onun vurduğu ziyan 8-20%, bəzən də 

artıq ola bilər. 

Mübarizə tədbirləri. Buğdanın qara sürməsində olduğu kimidir.  

 
Arpanın toz sürməsi - Ustilago nuda (C.N.Jensen) Rostr. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Ustilaginaceae fəsiləsi, Ustilago cinsi 

Sinonimləri: 

Ustilago nuda var. hordei C.N. Jensen, Ustilago tritici f.sp. hordei Boerema 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Xəstəliyə arpa becərilən bütün regionlarda rast gəlinir. Patogen MDB məka-

nında geniĢ yayıldığından, demək olar ki, hər il məhsuldarlıq üçün real təhlükələr 

yaranır. Bəzi illərdə Rusiya Federasiyası, Belorus, Qazaxıstan, Ukrayna kimi öl-
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kələrdə lokal epifitotiyalar formasında inkiĢaf edir. Bu xəstəlik hazırda ölkəmizdə 

də geniĢ yayılmıĢdır. 

Toz sürmə xəstəliyinin simptomları sünbülləmə dövrü asan görünür. Arpa-

nın sünbülü teliosporlardan ibarət olan tünd-qəhvəyi qara toz kütləsinə çevrilir. 

Bəzi xəstə sünbüllər, hətta sağlamlardan hündür ola bilirlər. YoluxmuĢ sünbüllə-

rin  əksəriyyəti  sağlamlardan erkən əmələ gəlirlər və əvvəlcə teliosporun qara toz 

kütləsi nazik membranla örtülüdür. Sünbül bağlamadan dərhal sonra membranda 

kəsiklər əmələ gəlir, sporlar küləklə dağılırlar. Bir neçə gün müddətində sünbülün 

mil oxu çılpaqlaĢır, bəzən isə onlar saxlanılır. Ġnfeksiyaya uğramıĢ toxumlar cü-

cərmə qabiliyyətini itirir və xarici görkəmcə sağlam kimi görünürlər. Ustilago 

nuda göbələyinin mitseli sahibin toxumasında inkiĢaf edir, əvvəlcə o rəngsizdir. 

Sünbül bağlama dövrünə yaxın mitsel hifləri qalınlaĢır və teliospora çevrilirlər. 

Teliosporlar tünd-qəhvəyi, oval, tikanlarla örtülü, 3,6-9,0 mkm diametrlidir. On-

lar cücərən zaman bazidiləri formalaĢdırır. Mayalanmadan sonra əmələ gələn in-

feksion dikariotik mitsel istirahət mitseli formasında arpanın infeksiyaya uğramıĢ 

toxumlarının rüĢeymində saxlanılır. Ġnfeksiya uğramıĢ toxumlar cücərən zaman 

göbələyin hifləri hüceyrəaralarında inkiĢaf edir, bitki ilə birgə yaĢayır və sünbülə 

düĢür. Adətən mitsel sünbülün bütün hissələrinə, mil oxu istisna olmaqla keçir və 

sünbül bağlamanın baĢlanğıcına yaxın yoluxan orqanı qara toz kütləsinə çevrilir. 

Teliosporlar küləklə yayılırlar. 

Xəstəliyin inkiĢafına rütubətli soyuq hava və mülayim temperatur (16-200C) 

əlveriĢli Ģərait yaradır. Belə Ģərait arpanın çiçəkləməsini daha uzun müddətli edir. 

Çiçəkləmə dövrü yağan güclü yağıĢ toxumların sirayətlənməsini 10 dəfə yük-

səldir. Xəstəliyin təsirindən məhsul itkisi patogenin yayılma xarakterindən və 

faizindən asılıdır. Orta məhsul itkisi 20% və daha çox ola bilir. Ukraynada orta 

itkilər 14%-ə qədər kimi hesablanmıĢdır. 

Mübarizə tədbirləri. Arpanın qara sürməsində olduğu kimidir. 

 
Arpanın cırtdan pası- Puccinia hordei G.H. Otth. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Dünyanın arpa becərilən bütün regionlarında qeydə alınmıĢdır. MDB məka-

nında həm yazlıq, həm də payızlıq arpada təsadüf edilir. M.Seyidov, C.Ağayevin 

(2005) məlumatlarına görə Azərbaycanın AbĢeron və Cənubi Muğan bölgəsində 

geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərdəndir. 
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Puccinia hordei göbələyi tam inkiĢaf tsiklinə malikdir. BeĢ tip spormərhə-

ləsi əmələ gətirir: teliosporlar, bazi-bazidiosporlar, spermasiyalar, etsisporlar və 

uredinosporlar. Teliosporlar ikihüceyrəli, ellipsoidal və ya sancaqĢəkilli, 16-23 x 

35-50 mkm ölçülü, azca dartılı arakəsməlidir. Telilər çox zaman arpa yarpaqları-

nın alt səthində əmələ gəlirlər. Teliosporlar patogenin qıĢlama mərhələsidir. Yaz-

da teliosporlar cücərirlər, bu zaman haploid nüvələrin diploidə keçməsi müĢahidə 

olunur. Bunun ardınca meyoz bar verir, böyümə boruları əmələ gəlir. Bazidio-

sporlar aralıq sahib bitkini- qaranquĢotunu (Ornithogalum umbellatum L.) yolu-

xur və haploid spermaqonilər, etsilər əmələ gəlirlər. Spermasiyalar bitkini yoluxa 

bilmirlər. Spermasiyanı bir spermaqonidən digərinə köçürəndə qarıĢıq mitsel baĢ 

verir, nəticədə anastomozlar əmələ gəlir və dikariotik hüceyrələr- etsisporlar 

meydana çıxır. Elə etsisporlar da arpanı yoluxurlar. Uredinalar adətən yarpaqların 

üst səthində, bəzən yarpaq qınlarında səliqəsiz yerləĢir, tək-tək, həlqəvi, tozlanan, 

açıq sarı və ya qəhvəyi-qonurdur. Uredinosporlar birhüceyrəli, Ģarabənzər (21-30 

x 18-22 mkm) simkarion təĢkil edən iki haploid nüvəlidir. Xəstəlik törədici əsa-

sən mitsel formasında payızlıq arpanın yarpaqlarında, bəzən isə yabanı dənlilər-

də qıĢlayır. 

Sporların cücərməsi üçün damcı su tələb olunur, buna görə də infeksiyanın 

inkiĢafına Ģehin mövcudluğu əlveriĢli Ģərait yaradır. ƏlveriĢli mühit amilləri Ģə-

raitində- temperatur 15-250C infeksiya 6-8 saat müddətində həyata keçirilir. Növ-

bəti uredinospor generasiyası 7-10 gündən sonra əmələ gəlir. Uredinosporlar kü-

ləklə yayılırlar. Epifitotiya illərində məhsuldarlığa kəskin zərbə vurulur. Məhsul  

itkisi belə rayonlarda 10-20% və daha çox olur. 

Mübarizə tədbirləri. Sahələrdə yüksək aqrofon yaradılmalıdır. Aralıq sa-

hib bitkiləri məhv edilməli, bitkilərin normal böyüməsi və inkiĢafını təmin edən 

tədbirlər kompleksi həyata keçirilməlidir. Xəstəliyin kütləvi inkiĢaf etdiyi illərdə 

tilt (0,5 l/ha) məsariflə çiləmə aparılır. 

 
Arpanın zolaqlı və ya gövdə pası- Puccinia graminis Pers. f. secalis  

Erikss et Henn. f. tritici Erikss et Henn. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Xəstəliyə arpa becərilən bölgələrin əksəriyyətində rast gəlinir. Ədəbiyyat 

məlumatlarında göstərilir ki, bəzi illərdə xəstəliyin epifitotiya Ģəklində inkiĢafı  

məhsuldarlıq üçün də real təhlükə törədir. 
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Xəstəliyin törədicisi bəzi illərdə gövdə, yarpaq qınları, yarpaq və sünbül  

pulcuqlarında müvafiq simptomlar əmələ gətirir. Əvvəlcə pasaoxĢar qonur uzun-

sov tozlanan yastıcıqlar- uredinalar formalaĢır. Sonra onlar qovuĢur və uzun zo-

laqlar əmələ gətirir. Epidermisin dağılması nəticəsində zolaqların ətrafında haĢiyə 

qeydə alınır. Vegetasiyanın sonunda uredino formalaĢan orqanlarda və onlara ya-

xın toxuma sahələrində qara, qabarıq, ölçüləri 22 mm-ə qədər olan telilər yerlə-

Ģir. Xəstəlik törədicinin bioloji inkiĢaf xüsusiyyətləri və morfoloji əlamətləri buğ-

danın zolaqlı və ya gövdə pasında olduğu kimidir. 

Xəstəliyin teliosporları bitki qalıqlarında qıĢlayır. QıĢlayan teliosporlar yaz-

da cücərirlər. Cücərmə üçün geniĢ temperatur həddi göstərilir 9-290C (optimal 

18-220C). Havanın yüksək nisbi rütubəti 95-100% ekoloji amillər içərisində həl-

ledicidir. Teliosporların cücərməsi buğdada olduğu kimi onların yetiĢmə dərəcə-

sindən asılıdır. 

Xəstəlik güclü inkiĢaf edən zaman bitkilərin quraqlığa davamlılığı kəskin 

azalır, fotosintez prosesi pozulur, cılız dənlər formalaĢır. Bəzən məhsul itkisi 20-

25%-ə çatır. 

Mübarizə tədbirləri. Buğdanın cırtdan pasında olduğu kimidir. 

 
Arpanın septoriozu- Septoria nodorum (Berk.) Berk. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Ceolomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Dünyanın bütün ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. Ölkəmizin arpa əkinlərində 

də rast gəlinir. 

Ġlkin infeksiya mənbəyi bitki qalıqları, toxumlar və payızlıq arpadır. Xəstə-

liyin ilkin əlamətləri yazda yarpaq ayasında, yarpaq qınlarında qəhvəyi ləkələr 

Ģəklində zühur edir. Müəyyən zamandan sonra yarpaq damarları boyunca xloroz-

lu haĢiyəli, 1-2 sm uzunluqda oval qırmızı-qəhvəyi ləkələr Ģəklində əmələ gəlir-

lər. Ləkənin səthində tünd-qəhvəyi piknidlər dağınıq vəziyyətdədir. SirayətlənmiĢ 

gövdə buğumları qəhvəyi olur, quruyurlar və tünd piknidlərlə örtülürlər. Piknidlər 

eyni zamanda toxumların səthində də inkiĢaf edə bilirlər. Onlar qəhvəyi, ĢarĢə-

killi, 66-150 mkm diametrli, yoluxmuĢ toxumanın epidermisinə yarım yüklənmiĢ 

vəziyyətdədir. Piknosporla rəngsiz, 1-3 arakəsməli, uclarında həlqələnmiĢdir. 

Piknosporlar rütubətli dövrdə əmələ gəlir. Damcı su ilə yayılır və bütün vegeta-

siya müddətində yoluxmalara səbəb olur. Mövsümün axırında yoluxmuĢ yarpaq-

larda piknidlərin ardınca kisə mərhələsi- psevdotesilər meydana çıxırlar. Psevdo-
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tesilər tünd-qəhvəyi, qara olmaqla sahibin toxumasına yüklənmiĢdir. Onlar ĢarĢə-

killi (160-300 mkm diametrli) və qısa konik ağızcıqlıdır. Asklar silindrik- san-

caqĢəkilli, 8 askosporludur. Askosporlar küləklə yayılırlar. Böyümə boruları 

(həm piknosporlar, həm də askospor) yarpaq toxumasına ağızcıqla keçir və sahi-

bin toxumasını dağıdır. S.nodorum göbələyinin arpadan ayrılmıĢ izolyatları yalnız 

arpanı yoluxur. 

Arpanın yoluxması üçün 6 saatlıq nəmlik tələb olunur. Sporların cücərməsi  

və bitkiləri yoluxması üçün optimal temperatur 15-250C-dir. Lakin xəstəlik geniĢ 

temperatur diapazonunda 5-350C inkiĢaf edir. Ġnkubasiya dövrü hava Ģəraitindən 

asılıdır və 10-20 gün təĢkil edir. Rütubətli və küləkli hava epifitotiyanın əmələ 

gəlməsinə səbəb olur. 

Septoriozla yoluxma yarpaqların vaxtından əvvəl qurumasına səbəb olur, bu 

nöqteyi - nəzərdən arpa bitkisində gedən bir çox fizioloji proseslər pozulur. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə müxtəlif tədbirlər komplek-

sinin həyata keçirilməsi vacibdir. Davamlı sort, qidalı torpaq, yaxĢı aqrotexniki 

fonda becərilmiĢ bitki, eləcə də müxtəlif xəstəliklərə qarĢı toxum materialının sə-

pindən əvvəl dərmanlanması septorioza qarĢı profilaktiki əhəmiyyət daĢıyır. Bü-

tün bunlarla yanaĢı unlu Ģeh, pas, sünbüllərdə fuzarioz kimi xəstəliklərlə müba-

rizədə tətbiq edilən bəzi fungisidlər (folikur BT, 1 l/ha; tilt 0,5 l/ha; skor 0,2 l/ha) 

septorioza da öldürücü təsir göstərir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizin dənli-taxıl əkinlərində o cümlədən, arpa 

sahələrində septorioz xəstəliyinin epifitotiya, yəni kütləvi Ģəkildə inkiĢafı müĢahi-

də edilməmiĢdir. 

 
Arpanın tünd-qonur ləkəliyi - Bipolaris sorokiniana 

 (Sacc.) Shoemaker 

 

Təsnifatda yeri:  

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Bipolaris cinsi 

Bioloji qrupu:  

Nekrotrof 

 

Dünyanın arpa becərilən bütün rayonlarında rast gəlinir. Xəstəlik MDB mə-

kanında da geniĢ yayılmıĢdır. Bu xəstəlik ölkəmizin arpa əkinlərində epizodik xa-

rakter daĢıyır. 

Ġnfeksiya mənbəyi bitki qalıqları, toxumlar, torpaq, payızlıq arpa və dənli 

otlardır. Yarpaqlardan əlavə kökləri, sünbül və dənləri də sirayətlənir. Tünd-qo-

nur ləkəliyin simptomları sahib bitkinin genotipindən, bitkinin inkiĢaf fazasın-

dan, ətraf mühit Ģəraitindən asılıdır. Xəstəliyin ilkin əlamətləri yazda cücərtilərdə 
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oval qəhvəyi ləkələr formasında əmələ gəlir. Ləkələr xlorotik haĢiyəlidir, onlar 

yarpaq və yarpaq qınlarında bitkinin inkiĢafının bütün mərhələlərində inki-Ģaf 

edirlər. YaĢlı bitkilərdə ləkələr həlqəvi, uzunsov, damarlarla məhdudlaĢan tünd-

qəhvəyidir. Xəstəlik güclü inkiĢaf edən zaman ləkələr qovuĢur və bütün yar-pağı  

əhatə edirlər. Yarpaqların Ģiddətli yoluxması zamanı və göbələk üçün əlveriĢli 

Ģəraitdə, sünbül və dənlər də sirayətlənir. Patogenin mitseli tünd zeytunidən qəh-

vəyiyə qədər rənglidir. KonididaĢıyanlar (50-150 x 6,0 -8,5 mkm) tək-tək və ya 

qrup halındadır. Konidilər (30-134 x 12-30) zeytuni qəhvəyi, uzunsov-yumurta-

ya oxĢar, 3-10 eninə arakəsməli və uclarında diyircəklidir. Göbələk toksinlər  

əmələ gətirir. Əsas toksini isə helmintosporol adlanır. 

Təbiətdə cinsi mərhələsinə çox nadir hallarda rast gəlinir. Hordeum, Triti-

cum, Secale, Avenae, Panicum, Sorghum, Zea cinslərinin növlərini yoluxur. 

Uzun müddətli (16 saatdan çox) isti (200C-dən yuxarı) və rütubətli hava 

epifitotiyanın inkiĢafına səbəb olur. Xəstəliyin inkubasiya müddəti ətraf mühit 

Ģəraitindən asılıdır və 3-6 gün təĢkil edir.  

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, B.sorokiniana ġimali Qafqaz regio-

nu üçün xüsusilə təhlükəlidir. Qazaxıstanda xəstəliyin güclü inkiĢafı zamanı məh-

sul itkisi 25-45%, Rusiyada 41,4%-dir. 

Mübarizə tədbirləri. Toxumların kontakt və sistem fungisidlərlə dərman-

lanması (vitaros 2-3 l/ha; bunker l/ha) vacibdir, çünki ilkin infeksiya mənbəyi si-

rayətlənmiĢ toxumlardır. Aqrotexniki tədbirlərə əməl edilməsi, bitki qalıqlarının 

məhv edilməsi, növbəli əkin və s. səmərəlidir. Davamlı sortlardan istifadə ekoloji 

təmiz məhsul almağa yönəlir. 

 
Arpanın alternariozu- Alternaria spp., A.alternata Fr. Keissler,  

A. tenuissima Simmons və başqaları 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Arpanın alternariozuna hər yerdə yüksək tezliklə rast gəlinir. MDB ölkələ-

rinin arpa əkinlərində əsasən A.alternata geniĢ yayılmıĢdır. 

Alternaria cinsinin növləri arpanın qara ruĢeym xəstəliyinin törədiciləri 

hesab edilir və rüĢeym zonasında epidermisin örtüyünün qaralması Ģəklində zü-

hur edir. Cinsin növlərində zeytuni sadə, bəzən budaqlanan ilkin konididaĢıyan-

lara rast gəlinir. Konidilər sadə və ya budaqlanan zəncirlərdə açıq-qəhvəyidən 

tünd qəhvəyiyədək rəngli, əks yumurtaĢəkillidir. Konidilər 3-10 eninə, 1-5 uzunu- 
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na arakəsməlidir. 

Törədici yarpaq və toxumların, nadir hallarda isə müxtəlif fəsilələrə daxil 

olan bitkilərin gövdə, kök sisteminin parazitidir. Patogenin inkiĢafı üçün əlveriĢli 

Ģərait havanın yüksək nisbi rütubəti və 20-250C temperaturun mövcud olmasıdır.  

Tədqiqatçıların əksəriyyəti o cümlədən  F.B.Hannibal (2004) hesab edirlər 

ki, dənli taxılların toxumlarının Alternaria cinsinin növləri ilə yoluxması məhsul  

itkisinə səbəb olmur, səpin keyfiyyətlərinə əhəmiyyətli təsir göstərmir. Lakin 

Alternaria növlərinin çoxu kənd təsərrüfatı məhsullarını, o cümlədən arpa dən-

lərini metabolitləri ilə çirkləndirir. Bu metabolitlər bitkilər, heyvanlar və insanlar 

üçün toksikidir. Ən böyük təhlükəni A.alternata, A.tenuissima törədir, belə ki, bu 

növlər alternarial, tenyazon turĢusu və s. metabolitləri buraxırlar. 

Mübarizə tədbirləri. Ölkəmizin arpa əkinlərində alternarioz xəstəliyi küt-

ləvi Ģəkildə qeydə alınmamıĢdır. Ona görə də xəstəliyə qarĢı xüsusi mübarizə 

tədbirləri aparılmır. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortlardan istifadə, növbəli əkin siste-

minə əmələ edilməsi, torpağın aqrokimyəvi analizinə uyğun balanslaĢdırılmıĢ 

gübrə normaları və digər aqrotexniki tədbirlər kompleksi bitkilərin alternarioza 

qarĢı davamlılığını yüksəldir. 
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ARPA BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arpanın qara sürməsi 

Ustilago nigra Tapke. 

tightrope.it (solda), mkk.szie.hu (sağda) 

Arpanın bərk və ya daş sürməsi 

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. 

superstock.com 

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.- 

teliosporlar 
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Arpanın cırtdan pası  

Puccinia hordei G.H. Otth. 

ipmimages.org 

Puccinia hordei G.H.Otth.- 
uredino və teleytosporlar 

Arpanın unlu şehi 

Blumeria graminis (DC.) Speer  f. hordei 

agroteh-garant.ru 

Blumeria graminis (DC.) Speer  

 f. hordei- konidi sporlar 
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Arpanın septoriozu 

Septoria nodorum (Berk.) Berk. 

agroteh-garant.ru 

Septoria nodorum (Berk.) Berk.- 

sporlar 

Arpanın alternariozu 

Alternaria spp., A. alternata Fr. 

Keissler, A. tenuissima Simmons 

agroatlas.ru 

Alternaria tenuissima Simmons.- 

sporlar 
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6.3. QARĞIDALI BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Qarğıdalı qıcalarının fuzariozu- Fusarium  

verticillioides (Sacc.) 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomyce tes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Moniliaceae fəsiləsi, Fusarium cinsi 

Sinonimləri: 

F.moniliforme J.Sheld., Gibberella moniliformis Wineland. 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Qıcaların fuzariozu qarğıdalının ən geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərindən biridir. 

Rütubət çox olan rayonlarda xüsusilə təhlükəlidir. V.Q.ĠvaĢenko, N.P.ġipilova, 

E.F.Sotçenko (2000) məlumatlarına əsasən belə ərazilərdə qarğıdalı əkinlərinin 

50-60%-ə qədəri xəstəliklə yoluxurlar. ġimali Qafqaz, Rusiyanın Avropa hissə-

sinin Mərkəzi vilayətlərində, habelə Ukrayna, Gürcüstan və s. ölkələrdə xəstəli-

yin geniĢ yayılması qeyd olunur. Azərbaycanın ġəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz və 

Lənkəran-Astara zonalarında becərilən qarğıdalı əkinləri də xəstəliklə mülayim 

dərəcədə yoluxurlar. 

Qarğıdalının süd yetiĢmə fazasının sonu, mum yetiĢmənin əvvəllərində qı-

caların səthində solğun çəhrayı örtük əmələ gəlir. Belə örtük sıx olduqda dənlər 

dağılırlar. Qıcada 15-30 yarım dağılmıĢ dənciklər ola bilir. Örtük göbələyin mit-

seli və mikrokonidilərindən ibarətdir. Mikrokonidilərin ölçüləri 4,3-19 x 1,5-4,5 

mkm-dir. Mikrokonidilər nadir hallarda əmələ gəlir. Onlar düz və ya qısa olub, 

əyilmiĢ vəziyyətdədir, uzunluğu 30-58, eni 2,7-3,6 mkm, 3 və ya 5 arakəsməli-

dir. Ġnfeksiya mənbəyi sirayətlənmiĢ toxumlar və məhsul toplanıĢından sonra sa-

hədəki qarğıdalı qalıqlarıdır. Yazda mikrokonidilərin cücərməsi və bitkiləri yo-

luxması müĢahidə edilir. Yığımdan sonrakı bitki qalıqlarında göbələyin kisə mər-

hələsi- Gibberella fujikuroi inkiĢaf edə bilir. Bu halda askosporlar da infeksiya 

mənbəyi rolunu oynaya bilirlər. HəĢəratlar tərəfindən zədələnən dənciklər xəstə-

liklə yoluxmaya çox həssasdırlar. 

Göbələyin inkiĢafı üçün optimal temperatur 300C, minimal 10-140C, mak-

simal 35-390C-dir. Qarğıdalının yetiĢməsi və məhsul toplanıĢı dövrü yüksək rütu-

bət sirayətlənmiĢ qıcaların miqdarını yüksəldir. 

Qıcaların fuzariozu məhsulun aĢağı düĢməsinə və onun keyfiyyətinin pisləĢ-

məsinə səbəb olur. Xəstəlik saxlanma dövrü areasiya pis olduqda və yüksək rü-

tubət Ģəraitində inkiĢafını davam etdirir. F.moniliforme göbələyi mikotoksinlər  
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buraxa bilir. Belə mikotoksinlər fitonizin kimi məlumdurlar. J.P.Rheede və baĢ-

qalarının (2002) məlumatlarına əsasən bu toksinlər insan və heyvanlar üçün kan-

serogendir. 
Mübarizə tədbirləri. Vegetasiya dövrü bitkinin normal böyüməsini və in-

kiĢafını təmin edən aqrotexniki tədbirlər kompleksi həyata keçirilməlidir. Opti-

mal səpin müddəti və toxumun basdırılma dərinliyi, balanslaĢdırılmıĢ gübrə doza-

ları, cərgə və bitkiaralarının iĢlənməsi əhəmiyyətlidir. Xəstə qıcalar çıxdaĢ edil-

məli, məhsul toplanıĢından sonra infeksiya mənbəyi hesab edilən bitki qalıqları 

sahədən təmizlənməli, dərin Ģumlama aparılmalıdır. Qıcaların dənlərinin həĢərat-

larla yoluxmasının qarĢısı alınmalı, düzgün saxlama rejiminə əməl edilməlidir. 

Dənlər saxlanmaya qoyulana qədər mitotoksinlərin mövcudluğuna nəzarət edil-

məlidir.  

 
Qarğıdalı cücərtilərinin fuzariozu - Fusarium spp. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Fusarium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Xəstəlik hər yerdə geniĢ yayılmıĢdır. 

Cücərməkdə olan dənciyin səthində göbələyin çəhrayı və ya ağ rəngli ör-

tüyü qeyd olunur. Bitkilər torpağın səthinə çıxandan dərhal sonra cücərti qonurla-

Ģır və ölür. Hətta cücərti yaĢayırsa belə, zəif kök sisteminə malik olduğundan 

xəstə bitkilər böyümədən qalır, yarpaqlar quruyurlar və s. Xəstəliyin törədiciləri- 

müxtəlif kif göbələkləridir. Bir çoxu Fusarium cinsinə aiddirlər. Onlar torpaqda, 

bitki qalıqlarında və toxumlarda saxlanılırlar. 

Toxumların cücərməsi dövrü aĢağı temperatur, yüksək rütubət və torpaq 

turĢuluğu xəstəliyin inkiĢafını gücləndirir. Xəstəliyin inkiĢafına eyni zamanda 

toxumların dərinə basdırılması əhəmiyyətli təsir göstərir. Əkinlərin həddindən 

artıq bitki sıxlığına malik olması kök cücərmə ilə güclü yoluxmasını surətləndirən 

amillərdəndir. 

Xəstəliyin zərəri ən çoxu toxumların yoluxma dərəcəsindən asılıdır. Sirayət-

lənmiĢ toxumların sayı çox olduqda cücərmə dövrü xəstə bitkilərin də faizi yük-

sək olur. Toxumların zəif yoluxma dərəcəsində onların cücərməsi 14%, güclüdə 

40% aĢağı düĢür. Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, Krasnodar Ģəhəri ətrafı  

əkinlərdə yoluxma 40% təĢkil edir. Xəstəlik xüsusilə yazı uzun və havası rütu-

bətli zonalarda zərərlidir. 

Mübarizə tədbirləri. Səpindən  əvvəl  toxumlar  dərmanlanmalıdır. Bu  za- 



187 

 

man müasir çeĢidli toxum dərmanlarından istifadə edilməsi məqsədə uyğundur: 

50%-li pentatiuram i.t.- 2 kq/t, 75%-li vitavaks 200 i.t. – 2,5 kq/t, 19,5%-li baytan 

universal i.t.- 3 kq/t və s. Səpin optimal müddətdə və elit toxumlarla aparılmalı, 

toxumun basdırılma dərinliyinə ciddi fikir verilməlidir. Toxumun tez bir zamanda 

cücərməsini təmin edən aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilməlidir. Xəstəliyə qar-

Ģı davamlı hibridlər istifadə olunması məsləhət görülür. 

 
Qarğıdalı gövdələri, qıcaları və yarpaqlarının helmintosporiozu- 

Helminthosporium maydis Y.Nisik. & C.Miyake 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomyce tes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Helminthosporium cinsi 

Sinonimləri: 

Bipolaris maydis (Y.Nisik. & C.Miyake) Shoemaker, Drechslera maydis 

(Y.Nisik. & C.Miyake) Subram. & B.L.Jain. 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Ġlk dəfə cənub helminthosporiozu epifitotiya formasında 1969-cu ildə ABġ-

da rast gəlinmiĢdir. Törədicinin populyasiyasında qarğıdalı üçün spesifik olan 

yeni ras formalaĢmıĢdır. Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, xəstəlik mənbə 

Ģəklində 1977-1980-ci illərdə ġimali Osetiyada, 1985-1989-cu illərdə isə Krasno-

dar diyarında, Stavropolda, Kabardin-Balkar və s. yerlərdə qeydə alınmıĢdır. 

Qarğıdalının cücərti, yarpaq, yarpaq qınları, qıca və dənləri yoluxurlar. 

YaĢlı bitkilərin yarpaqlarında boztəhər-kürən və ya samanı-sarı tünd qəhvəyi  

mərkəzli ellips formalı yarpaq damarları ilə məhdudlaĢan uzunsov ləkələr əmələ 

gəlir. Ləkələrin uzunluğu 4 sm-ə, eni isə 6 mm-ə qədərdir. Ləkələr qovuĢurlar və 

böyük ölü toxuma sahəsi yaranır. Yarpaq qınlarında ləkələr qəhvəyi çalarlı, məx-

məri haĢiyəli və uzunluğu 50 mm-ə qədərdir. Qıcalarda tünd haĢiyəli qəhvəyi mil 

Ģəkilli ləkələr formalaĢır. Toxumlar rüĢeym hissəsindən qaralır və cücərmə qabi-

liyyətini itirirlər. Yarpaqların ləkəliyi və qıcaların cürüməsi xəstəliyin baĢ vermə-

sinin əsas formalarıdır. Qarğıdalıdan əlavə sorqo da sirayətlənir. SirayətlənmiĢ 

toxumlar və bitki qalıqları əsas infeksiya mənbəyidir. Konidilər ellips formalı, 

əyri, açıq zeytunidən qonur rəngə qədər, ölçüləri 25-115 x 8,5-20,6 mkm-dir. Ko-

nidilər uzaq məntəqələrə küləklə yayılırlar. Göbələyin həyat tsiklində C.hete-

rostrophus adlanan cinsi mərhələdə də mövcuddur. 

Göbələk  geniĢ temperatur  diapozonunda 10- 360C inkiĢaf  edir.  Xəstəliyin 

inkiĢafı üçün optimal temperatur 25-310C hesab edilir. Yoluxma havanın 90-

100%-lik nisbi rütubətində həyata keçir. Xəstəlik illik yağıntıların miqdarı 800 
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mm-dən çox olan qarğıdalı becərilən rayonlarda intensiv inkiĢaf edir. Yüksək 

temperatur və rütubət zamanı çıxıĢ 10-14 gün müddətində məhv olur. 

Xəstəlik karantin obyektidir, ölkəmizin qarğıdalı tarlalarında rast gəlinmə-

miĢdir. Bu baxımdan qarğıdalı plantasiyalarına fitosanitar nəzarətin gücləndiril-

məsi vacibdir.  

Mübarizə tədbirləri. Məhsul toplanıĢından sonra torpağın səthində qalan 

bitki qalıqları məhv edilməli, növbəli əkinə əməl edilməli, infeksiyanın toplanma 

yeri olan alaqlarla mübarizə aparılmalı, toxumlar dərmanlanmalıdır. Karantin təd-

birlərinin yüksək səviyyədə idarə olunması ölkəmizə bu törədicinin gətirilməsinin 

qarĢısını ala bilər. 

 
Qarğıdalının niqrosporiozu- Nigrospora oryzae 

 (Berk. & Broome) Petch. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi,  Nigrospora cinsi 

Bioloji qrupu: 

Saprotrof 

 

Qarğıdalının niqrosporiozu kifayət qədər geniĢ yayılmıĢdır, lakin əmələ 

gəlmə intensivliyi illər üzrə dəyiĢir. Xəstəlik ölkəmizdə də qeydə alınmıĢdır. 

Patogen cücərtiləri və yaĢlı bitkiləri yoluxur. Gövdəciyin aĢağı hissəsi qo-

nurlaĢır, yumĢalır, bitki yatır və çürüyür.Vegetasiyanın sonrakı  mərhələlərində 

niqrosporiozun ilkin simptomları belədir: qıca və mil oxunun aĢağı hissəsində 

dənlərin səthində patogenin qara spor kütləsi formalaĢır, sonra qıcalarda və rep-

roduktiv tumurcuqlarda külli miqdarda dağınıq qara örtük əmələ gəlir. Xəstəliyin 

güclü inkiĢafı zamanı qıcalar inkiĢafdan qalır və kütləcə yüngüldürlər. Dənciklər  

qıcada inkiĢafdan qalmıĢ, yüngülcə boztəhər rənglidir. Göbələk yumĢaq bozumtul 

mitsel əmələ gətirir. Mitseldə sadə və ya qeyri-düzgün budaqlanan, arakəsməli, 

solğun-zeytuni konididaĢıyanlar formalaĢırlar. Belə konididaĢıyanlar təpə hissə-

dən azacıq ĢiĢkindir. KonididaĢıyanlar təpə hissəsində tək-tək ĢarĢəkilli və ya 

yüngülcə elliptik konidilər əmələ gəlirlər. Onlar qalın örtüklü və qara rənglidir-

lər. Konidilərin diametri 12-15 mkm-dir. 

Vegetasiya dövrü konidilər külək, yağıĢ suyu və həĢəratlarla yayılırlar. On-

lar zəifləmiĢ və ya dənciyin məhv olmuĢ hissəsinə düĢərək cücərirlər, səthi mitsel 

əmələ gətirirlər və mitsellə də qonĢu toxumalara yayılırlar. Yoluxma üçün ən həs-

sas faza qıcaların yetiĢməsi dövrüdür. Konidilər il ərzində həyatilik qabiliyyətini  

toplandıqları yerlərdə - qıcalarda, mil oxlarında, bükülən qabıqlarda saxlayır. On- 

lar gələn il infeksiya mənbəyi rolunu oynayırlar. N.oryzae  göbələyi  qarğıdalıdan 
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əlavə çəltik və sorqonu da sirayətlənir. 

Cücərtilər əlveriĢsiz yaz Ģəraitində yoluxurlar (temperaturun kəskin dəyiĢ-

məsi, donmalar, quraqlıq və s.). Lakin xəstəliyin ən güclü inkiĢafı qıcaların yetiĢ-

məsi dövrü rütubətli hava və mülayim temperatur Ģəraitində baĢ verir. Göbələyin 

inkiĢafı üçün optimal temperatur 20-250C-dir. Lakin göbələk geniĢ temperatur 

diapozonunda (3-400C) mövcudluğunu saxlaya bilir. Çiçəkləmə fazasında, qıca-

ların yetiĢməsi zamanı inkubasiya müddəti 4-5 gün, süd yetiĢmə fazasında 5-7 

gündür. 

Xəstəliyin zərəri kifayət qədər böyükdür. Güclü yoluxmuĢ qıcaların təsər-

rüfat qiyməti yoxdur, saxlanma zamanı tezliklə dağılırlar. Toxumlar cücərən za-

man güclü kiflənirlər, cücərmə faizi kəskin aĢağı düĢür, adətən cücərtilər torpağın 

səthinə çıxmadan məhv olurlar. 

Mübarizə tədbirləri. Davamlı sortlardan istifadə, sağlam əkin materialı və 

yüksək becərmə aqrotexnikası vacibdir. 

 
Qarğıdalının ağ çürüməsi – Sclerotinia  sclerotiorum  

(Lib.) de Bary 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Helotiales sırası, Sclerotiniaceae fəsiləsi, Sclerotinia cinsi 

Sinonimləri: 

Peziza sclerotiorum Lib., Sclerotinia libertiana Fuckel., Whetzelinia sclera-

tiorum (Lib.)  

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik Azərbaycanda olduğu kimi Qafqazın dağətəyi rayonlarında, Ku-

banda və s. zonalarda rast gəlinir. Havası rütubətli rayonlarda, xüsusilə torpaq 

həddindən artıq rütubətləndikdə xəstəlik zərərli təsirini daha da stimullaĢdırır. 

Qarğıdalının gövdəsinin aĢağı hissəsində ləkələr əmələ gəlir. Belə ləkələr 

patogenin mitselindən ibarət ağ örtüklə örtülür. Tədricən toxuma çürüyür, yolux-

ma yerlərində göbələyin sklerosiyaları əmələ gəlir. Onlar tünd qəhvəyi rəngli, 

qeyri-düzgün formalı, diametri 5 mm-ə qədərdir. Sklerosiyalar  torpaqda  və  bitki 

qalıqlarında saxlanılır. Rütubətli Ģərait zamanı sklerosiyalarda apotesilər baĢ ve-

rirlər, hansı ki, daxilində kisələr askosporlarla əmələ gəlirlər. Askosporlar bitkilə-

rin yoluxma mənbəyidir. 

Xəstəliyin inkiĢafına yağmurlu hava və yüksək rütubət önəm verir. 

Qarğıdalı gövdələrinin yoluxması nəticəsində bitkilər zəif inkiĢaf edir, nəti-

cədə məhsuldarlıq 10%-ə qədər aĢağı düĢür. 
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Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə rayonlaĢdırılmıĢ hibrid və 

sortlardan istifadə önəmlidir. Lakin bu hibrid və sortlar xəstəliyə qarĢı davamlılıq 

göstərməlidirlər. Yüksək aqrofon yaradılmalı, balanslaĢdırılmıĢ gübrə normala-

rından istifadə edilməlidir. Səpin torpağın temperaturu müsbət 9-120C çatdıqda 

aparılmalı, növbəli əkin dövriyyəsinə əməl edilməlidir. Cərgə və bitki aralarının 

daim iĢlənməsi, havalanmanın düzgün təĢkil edilməsi, eləcə də baĢlıca xəstəlik və 

zərərvericilərin daĢıyıcıları olan alaq otlarına qarĢı müntəzəm mübarizə tədbirləri 

aparılmalıdır.  

 
Qarğıdalının septoriozu - Septoria maydis var. mojor Panas. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi,  

Pycnidiales sırası,  Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

ġimali Qafqazın, Ukrayna və Belorusun qarğıdalı əkinlərində rast gəlinir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, Rusiyada törədicinin 2 növü tapıl-

mıĢdır: S.maydis və S.zeae. 

S.maydis göbələyi yarpağın damarları boyunca tünd haĢiyəli uzunsov lə-

kələr əmələ gətirir. YoluxmuĢ toxumanın epidermisi altında ĢarĢəkilli piknidlər 

inkiĢaf edirlər. Onların diametri 100 mkm-a yaxındır. Konidilər (piknosporlar) si-

lindrik, 3 və ya daha çox arakəsməli, ucları əyri, rəngsizdirlər. 

Külli miqdarda yağan yağıĢlar xəstəliyin inkiĢafına əhəmiyyətli təsir gös-

tərir. Yarpaqların yoluxması nəticəsində bir sıra bioloji proseslərin pozulduğu 

qeyd edilir. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə nisbətən davamlı sort və hib-

ridlərdən istifadə, əhəmiyyətli aqrotexniki tədbirlər kompleksinə daxildir. Xəstə-

liyə qarĢı immun sortlar yoxdur. Sahənin bitki qalıqlarından təmizlənməsi, mün-

təzəm olaraq alaq otlarına qarĢı mübarizə və optimal gübrə normalarının veril-

məsi zəruri tədbirlərdəndir. 

 
Qarğıdalının toz sürməsi - Sorosporium reilianum 

 (Kuehn.) McAlp. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Ustilaginaceae fəsiləsi, Sorosporium cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Toz sürmə-qarğıdalı becərilən cənub rayonlarda yayılmıĢdır. Kuban, ġimali  

Osetiya, Stavropol diyarı əkinlərində sürətli inkiĢafı qeydə alınmıĢdır. Ədəbiyyat 

məlumatlarına görə Moldovada xəstəliyin yayılması 1980-1990-cı illərdə 1,6-

30% təĢkil etmiĢdir. Bu xəstəlik dünya üzrə qarğıdalı əkinlərinin 23%-ni təĢkil  

edən ABġ əkinlərində, Braziliya, Hindistan, Argentina kimi əsas qarğıdalı be-

cərilən ölkələrdə tez-tez kütləvi surətdə inkiĢaf edir.  

Qarğıdalının toz sürmə xəstəliyi uzun illərdir ki, ölkəmizin qarğıdalı plan-

tasiyalarında da geniĢ yayılmıĢ və ciddi ziyan vurur. Xəstəlik xüsusilə yay ayları 

nisbətən mülayim keçən ġəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Gəncə-Qazax, eləcə də 

dağlıq və dağətəyi rayonlarda yayılmıĢdır. 

Toz sürmə qarğıdalının hamaĢçiçəklərini, süpürgə və qıcalarını yoluxur. 

Sirayətlənən süpürgələr qara tozlanan kütləyə, qıcalar qara konusĢəkilli spor küt-

ləsinə çevrilir. Sporlar qarğıdalının lifləri arasında yetiĢməyə qədər saxlanılırlar. 

YoluxmuĢ bitkilər böyümədən qalır, çox kollanırlar, adətən cırtdanlaĢırlar. Xəs-

təlik törədicinin infeksiya mənbəyi uzun müddət torpaqda saxlanılan teliospor-

lardır. Teliosporlar eyni zamanda dənciklərin səthində də qalaraq infeksiya mən-

bəyi kimi iĢtirak edirlər. Onlar Ģar və ya ellipsĢəkilli, kiçik tikanlıdır. QıĢlamadan 

sonra teliosporlar dikariotik mitselə cücərirlər. Qarğıdalının cücərtiləri bitkinin 

inkiĢafının erkən mərhələsində patogenə həssasdırlar. Dikariotik mitsel cücərtiyə 

daxil olur. Tədricən gövdə üzrə hərəkət edərək qıca və süpürgəyə çatır və onları 

sürmə yumaqlarına çevirir. Sporlar yetiĢdikdən sonra sürmə topasından üzülürlər, 

torpağa çökürlər və ya qıcalara, dənciklərə düĢürlər. Xəstəliyin törədicisi ilk dəfə 

Misirdə sorqo üzərində tapılmıĢ, sonra Ġtaliyada qarğıdalıda aĢkar edildikdən son-

ra təsvir edilmiĢdir. Ölkəmizdə qarğıdalının toz sürməsinin yayılması haqqında 

da ədəbiyyat məlumatları mövcuddur. 

Toz sürmə xəstəliyi törədicisinin ekoloji-coğrafi populyasiyaları patogenli-

yinə və hidrotermiki amillərə tələbatına görə fərqlənirlər. Yoluxma dərəcəsi bir 

çox hallarda qarğıdalının səpin müddətindən asılıdır. Optimal səpin müddətlərin-

də xəstəliyin inkiĢafı gec səpinlərə nisbətən 3-4 dəfə kiçikdir. Göbələk əsasən 

yüksək temperatur Ģəraitində yoluxma verir. Xəstəliyin inkiĢafı üçün optimal 

temperatur 28-300C-dir, lakin yay aylarında arabir düĢən yağıĢlar patogenin daha 

Ģiddətli inkiĢafına münbit Ģərait yaradır. Buna görə də xəstəlik cənub rayonları 

üçün xarakterikdir. Xəstəlik törədici 4-5 il müddətində həyatiliyini saxlaya bilir. 

Qarğıdalı əkinləri ardıcıl eyni sahələrdə olduqda xəstəliyin zərəri artır. Bit-

kinin istehsalat əkinlərində yoluxma 10-25% olduqda, məhsul itkisi 1,1-40% təĢ-

kil edir. Xəstəlik gizli inkiĢaf edərək düzünə və dolayı itkilərə səbəb olur. 
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Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexnika, növbəli əkinə əməl edilməsi  

xəstəliklə mübarizədə əsas vasitələrdəndir. Optimal müddətlərdə səpin aparılması 

zəruridir. Eyni sahəyə qarğıdalının 3-4 ildən sonra qaytarılması məsləhət görülür. 

Adətən toxumların dərmanlanması bitkiləri qismən xəstəlikdən azad edir. Son 

illər ölkəmizin pestisid bazarına daxil olan 50%-li pentatiuram i.t.- 2 kq/t, 75%-li 

vitavaks 200 i.t.–2,5 kq/t, 19,5%-li baytan universal i.t.-3 kq/t və s. kimi prepa-

ratlar yüksək səmərəlilik göstərir.  

 
Qarğıdalının qovuqlu sürməsi - Ustilago zeae (Beckm.) Ung. 

 

Təsnifatda yeri:  

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Ustilaginaceae fəsiləsi, Ustilago cinsi 

Sinonimi: 

U.maydis (DC.) Cda.  

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Xəstəlik praktiki olaraq qarğıdalı becərilən bütün rayonlarda rast gəlinir. 

Ədəbiyyatlarda göstərilir ki, qovuqlu sürmənin ilkin mənbələri keçmiĢ Sovet 

Ġttifaqının iki qarğıdalı becərən Qafqaz və Moldova əraziləridir. Bu yerlərdən 

xəstəlik törədici toxum vasitəsilə Ukrayna, Belorus və Rusiya ərazilərinə daĢın-

mıĢdır. Azərbaycanda bu xəstəliyə həm kiçik fermer təsərrüfatlarında, həm də 

sənaye əhəmiyyətli əkinlərdə rast gəlinir. Patogen getdikcə yayılma arealını ge-

niĢləndirir. 

Qarğıdalının qovuqlu sürməsi bitkinin bütün hissələrində, ən çoxu isə gövdə 

və qıcalarda patoloji törəmələr (hall, ĢiĢlər) əmələ gətirir. Adətən  birinci  törəmə-

lər, qovuqlar, kök boğazında, sonra yarpaq və gövdələrdə, daha sonra süpürgə və 

qıcalarda formalaĢırlar. Yarpaqlar yoluxan zaman qovuqlar Ģtrixli qırıĢlar  qrupu 

Ģəklində müĢahidə olunur. Süpürgələrdə ayrı-ayrı çiçəklər yoluxurlar və kiçik öl-

çülü kisəĢəkilli qovuqlar əmələ gətirirlər. Gövdə və qıcalarda iri törəmələr- qo-

vuqlar formalaĢırlar. Belə qovuqların diametri bəzən 30 sm-ə çatır. Törəmələrdə- 

qovuqlarda göbələyin teliosporları formalaĢırlar. 1 sm3 qovuq toxumasında 370 

mln. spor əmələ gələ bilir. Teliosporlar ĢarĢəkilli, tünd-qəhvəyi, 8-15 x 7-10 mkm 

ölçülü kiçik tikanlıdır. Onlar cücərirlər və bu zaman dikariotik mitsel və ya spo-

ridi əmələ gətirirlər. Qovuqların əmələ gəlməsi təxminən iki həftə müddətində 

baĢ verir. Törəmələrdə- qovuqlarda yetiĢən sporlar cücərmə qabiliyyətinə malik 

olmaqla, bitkinin bütün vegetasiya dövrü yoluxma verə bilir.  

Ustilago zeae göbələyi bitkidə diffuz olaraq yayıla bilmir. Buna görə də hər 

bir qovuq yalnız yoluxma yerində əmələ gəlir. Bu patogenin bir xüsusiyyəti də 



193 

 

ondan ibarətdir ki, yalnız vegetativ hüceyrələri yoluxdurur. Qıcanın dənində peri-

karpiyanın xarici örtüyü sirayətlənir, mitsel rüĢeymə daxil ola bilmir. Cavan yu-

murtalıqlar yoluxan zaman atrofiyaya uğrayırlar. Süpürgələrdə sürmə qovuqları 

tozcuğun ayaqcığında və çiçək yanlığında baĢ verir. Bu zaman tozcuğun örtüyü 

də sirayətlənir.   

Quru teliosporlar həyatilik qabiliyyətlərini dörd ilə qədər saxlaya bilir. Təbii 

Ģəraitdə onlar yağıĢ və əkin suları ilə daim islandığından tezliklə cücərmə qabiliy-

yətini itirirlər. Lakin torpaqdakı kəltən yumrularının tərkibində olan teliosporlar 

su ilə pis islandığından payız, qıĢ və yaz müddətində məhv olmurlar. Yazda tor-

paq iĢlənərkən (Ģumlama, malalama, diskləmə) kəltənlər dağılır, sporlar küləklə 

yayılaraq qarğıdalı bitkilərinin ilkin yoluxmasına səbəb olurlar. Çox nadir hal-

larda təsadüfən toxumun səthində qıĢlayan teliosporlar ilkin infeksiya kimi təq-

dim oluna bilirlər.  

Xəstəliyə qarĢı bitkilərin yüksək həssaslığı, süpürgələmədən süd yetiĢmə 

fazasına qədər olan müddətdir. Bu dövrdə qarğıdalı bitkiləri qovuqlu sürmə xəs-

təliyinin törədicisi Ustilago zeae göbələyinə qarĢı həssas münasibət göstərirlər. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində qovuqlu sürmənin tez-tez epifitotiya Ģəklində ya-

yılması da bu səbəblə izah olunur.  

Qovuqlu sürmənin inkiĢaf dərəcəsi torpağın rütubətindən asılıdır. 60%-dən 

aĢağı və ondan yuxarı torpaq rütubətində bitkilərin yoluxması daim yüksək olur. 

Teliosporların cücərməsi üçün minimal temperatur 0-50C, optimal 20-300C-

dir. Törəmələrin əmələ gəlməsi prosesi 210C-dən aĢağı temperaturda dayanır. Te-

liosporlar yüksək temperaturda daha yaxĢı cücərirlər. Torpaqda sporlar 3 ilə qə-

dər saxlana bilirlər. Gec səpinlərdə də qarğıdalının yoluxması sürətlənir. Qarğı-

dalının vegetasiyası dövrü uzun müddətli güclü rütubət onun qovuqlu sürmə ilə 

sirayətlənməsini məhdudlaĢdırır, əksinə yüksək temperatur və rütubətin bitkilər 

üçün qeyri-bərabər təminatı yoluxmanı gücləndirir. Sıx əkinlər də qovuqlu sürmə 

ilə sirayətlənməni stimullaĢdıran amilləndəndir. 

Qarğıdalının gövdə və qıcaları yoluxan zaman xəstəlik daha zərərlidir. Bu 

halda məhsuldarlıq 25-30%-ə qədər azalır, məhsulun azalması eyni zamanda yo-

luxma müddəti, bitkinin hansı orqanının yoluxması, qovuqların miqdarından 

asılıdır. 

Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexnika, dərin Ģum, bitki qalıqlarının sa-

hədən kənarlaĢdırılması və toxumların dərmanlanması önəmli tədbirlərdəndir. 

Torpağın qovuqlu sürmə və bir çox digər xəstəlik törədicilərdən bioloji təmiz-

lənməsinə nail olmaq üçün qarğıdalı əvvəlki əkin yerinə 3-4 ildən sonra qaytarıl-

malıdır. Lakin qovuqlu və toz sürmə xəstəliyinin inkiĢafı ümumi sahə üzrə 30%-i 

ötərsə qarğıdalı əvvəlki əkin yerinə 5-6 ildən sonra əkilməlidir. Qarğıdalıdan yük-

sək məhsul alınmasını təmin etmək üçün bitkilərin bütün vegetasiya dövrü nor-

mal nəmliklə təminatı vacibdir. Su və hava rejimlərini yaxĢılaĢdırmaq, səpinə qə-
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dər alaq ehtiyatlarını məhv etmək üçün erkən yazda iki kultivasiyanın aparılması  

vacibdir. Toxum materialını xəstəlikdən qorumaq üçün toxumlar dərmanlanma-

lıdır. Səpinə 2-3 ay qalmıĢ 2 kq 80%-li TMTD 5 l suda qarıĢdırılır, iĢçi məhlul  

hazırlanır və  bir ton toxum hesabı ilə dərmanlanır. Əgər bu iĢ birbaĢa səpindən 

əvvəl yerinə yetirilsə preparatın məsarifi 0,5 kq/t artırılır.  
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QARĞIDALI BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qarğıdalının toz sürməsi - Sorosporium 

reilianum (Kuehn.) McAlp. 

agroteh-garant.ru 

Sorosporium reilianum (Kuehn.) 

 McAlp.- teliosporlar 

Qarğıdalının qovuqlu sürməsi – Ustilago zeae (Beckm.) Ung. 

agroteh-garant.ru 
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Ustilago zeae (Beckm.) Ung.- 

teliosporlar 

Ustilago zeae (Beckm.) Ung.- 

sporangilər 

Qarğıdalı qıcalarının fuzariozu 

Fusarium verticillioides (Sacc.) 

agroteh-garant.ru 

Fusarium verticillioides (Sacc.) –  
konidi sporlar 
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Qarğıdalı gövdələri, qıcaları 

helmintosporiozu- Helminthosporium 

maydis Y.Nisik. & C.Miyake  

agroteh-garant.ru 

Helminthosporium maydis Y.Nisik.  
& C.Miyake - sporlar 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)  

de Bary - spoorlar 

Qarğıdalının ağ çürüməsi  

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

agroteh-garant.ru 
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6.4. ÇƏLTĠK BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Çəltiyin askoxitozu –Ascochyta oryzae Catt. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Ascochyta cinsi 

Sinonimi: 

Phomopsis oryzae-sativae Punith. 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə çəltik becərilən bütün zonalarda geniĢ yayıl-

mıĢdır. V.F.Peresıpkinə (1987) görə, xəstəlik ən çoxu Uzaq ġərqdə zərər vurur. 

YoluxmuĢ yarpaqlarda kiçik tünd haĢiyəli boztəhər ləkələr əmələ gəlir. 

Ləkələrdə epidermisin altında çoxsaylı qara nöqtələr-piknidlər müĢahidə edilir. 

Piknidlər ĢarĢəkilli, substrata yüklənmiĢ vəziyyətdədir. Piknosporlar rəngsiz və ya 

sarıtəhər, uclarında əyilmiĢ, bir arakəsməli və ölçüləri 16-21x4-5 mkm-dir. Ġn-

feksiyaya uğramıĢ toxumlarda və bitki qalıqlarında qıĢlayır. Vegetasiya dövrü 

xəstəliyin yayılması piknosporlar vasitəsilə həyata keçirilir. 

Askoxitozun yayılmasına rütubətli hava stimuləedici təsir göstərir. Havanın 

gündəlik orta temperaturu 16-180C, nisbi rütubət 80%-ə yaxın olduqda patogen 

intensiv inkiĢaf edir. 

Xəstəlik epifitotiya həddində yayıldıqda məhsul itkisi 10% və daha artıq ola 

bilir. Toxumlar yüksək rütubətli və ya nəm olduqda patogen intensiv inkiĢaf edir 

və adətən cücərtilərin əmələ gəlməsini ləngidir, sahədə seyrəklik əmələ gəlir. 

Mübarizə tədbirləri. Torpaqda dondurma Ģumu aparmaqla bitki qalıqlarını 

dərinə salmalı (10-15 sm-dən aĢağı olmayaraq), yağıntılardan sonrakı yoluxmuĢ 

bitki qalıqlarını məhv etmək məsləhət görülür. Yüksək aqrotexniki tədbirlər kom-

pleksi fonunda xəstəliyin inkiĢafı əhəmiyyətli dərəcədə aĢağı düĢür. 

 
Çəltiyin diplodiozu - Diplodiella oryzae I.Miyake 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi,  

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Diplodiella cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 
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Z.N.Eqorova, Q.Ġ.Ostenyakin (1983) məlumatlarına əsasən Yaponiya ilə 

sərhəd rayonlarında, əsasən Uzaq ġərqdə qeydə alınmıĢdır. Diplodiella oryzae  

göbələyi Yaponiyada sənaye əhəmiyyətli çəltik plantasiyalarına əsaslı zərər 

vurur. 

Göbələk çəltiyin yarpaq və pulcuqlarında inkiĢaf edir. Parazit kimi payız 

dövrü yarpaqlarda inkiĢaf edir, yay dövrü isə onu köklərdən ayırmaq mümkün-

dür. Piknidlər demək olar ki, səthi, Ģarabənzər, ĢiĢkin Ģarabənzər, əmzikĢəkilli tə-

pəli, deĢikli, tünd qonur və qalın divarlıdır. Piknidlərin diametri 120-200 mkm, 

hündürlüyü isə 120-180 mkm-dir. Konidilər ellipsvari və ya uzunsov, qonur, bir 

eninə arakəsməli, 9-13 x 5-3 mkm ölçülüdür. 

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən xəstəlik törədici rütubətə daha çox meyil-

lidir. Patogen 80-90%-lik nisbi rütubətdə və 18-200C temperaturada daha inten-

siv inkiĢaf edir.  

Xəstəlik nəticəsində yarpaqlar saralırlar, toxumların cücərməsi aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Azərbaycan üçün xarici karantin obyektidir. Bununla 

bərabər ədəbiyyatlarda xəstəliklə mübarizədə davamlı sortlardan istifadə, yüksək 

səviyyəli aqrotexnika məsləhət görülür. 

 
Çəltiyin fuzariozu - Fusarium graminearum Schwabe. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Fusarium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 
L.L.Drofeyeva, T.P.Sizova, R.A.ġapovalovanın (1993), L.B.BerdıĢin 

(2004) məlumatlarına əsasən xəstəlik Rostov vilayəti, Krasnodar diyarı, Dağıstan, 

Uzaq ġərq və Orta Asiya Türk Respublikalarında qeydə alınmıĢdır. Azərbaycan-

da xəstəliyin yayılması haqqında məlumatlar mövcud deyildir. 

Sünbül pulcuqlarının səthində ləkələr əvvəlcə ağımtıl, sonra sarı, çəhrayı və 

ya al qırmızıdır. SirayətlənmiĢ dənlər yüngül, cılız, dağılan olmaqla, qırmızı və 

ya qonur ləkəlidir. Gövdə buğumları çürüyür, qaralır və dağılırlar. Gövdələr solu-

xur, sınır və bitki yatır. Pulcuqlarda sporodoxilər görünə bilir, konidilər toplanır, 

göy-qara peritesilər də formalaĢırlar. Peritesilər eyni zamanda yoluxmuĢ gövdələ-

rin buğumlarında müĢahidə olunurlar. Onlar səthidirlər, qruplarda formalaĢır, 

oval, 140-250 mkm diametrlidir. Kisələr 60-85 x 8-11 mkm ölçülü, sancaqĢəkilli-

dir. Kisəsporlar açıq qonur, əyri, hər iki ucda burmalı, üç arakəsməli, 19-24 x 3-4 

mkm ölçülüdür. Makrokonidilər çəlləkĢəkilli konidiogen hüceyrələrdə inkiĢaf 

edirlər, hiflərdə və ya çox dəfə  budaqlanan konididaĢıyanlarda formalaĢırlar.YaĢ- 
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lı bitkilərdə sporodoxilər də formalaĢa bilirlər. 

Makrokonidilər oraqĢəkilli, 3-7 arakəsməli, 25-5x 3-4 mkm ölçülü, yaxĢı  

inkiĢaf etmiĢ hüceyrə-ayaqcıqlıdır. Mikrokonidiləri yoxdur. Xlamidosporlar tək-

tək, ya zəncirdə, ya da topa Ģəklində, ĢarĢəkilli, qalın divarlı, al qırmızı rəngdən 

solğun-qəhvəyiyədəkdir, diametri 10-12 mkm-dir. Ġlkin inokulyumun mənbəyi  

kisə və askosporları özündə saxlayan bitki qalıqları, eləcə də qıĢlamıĢ konidilər 

və sirayətlənmiĢ toxumlardır. Göbələk toxumlarda 13 aydan çox saxlana bilir. 

Havanın yüksək temperaturu (25-300C) və 85%-dən çox nisbi rütubət infek-

siyanın yayılmasına və inkiĢafına əlveriĢli Ģərait yaradır. 

Çəltiyin xəstəliyə yoluxmuĢ toxumları ilə səpin aparılarkən cücərtilərin 

alınması 2-3 dəfə aĢağı düĢür. Bəzi mənbələrə görə patogen toxumları zibilləyən 

mitotoksinlər buraxır. 

Mübarizə tədbirləri. Mübarizə tədbirləri sistemində davamlı sortların ya-

radılması və növbəli əkin sisteminə əməl edilməsi vacibdir. Çəltik bitkilərinin ən 

yaxĢı sələfləri çoxillik paxlalı otlar, xaççiçəkli bitkilər və dənli-paxlalı bitkilərdir. 

Toxum materialının keyfiyyətinə fikir verilməli, sağlam toxumlarla səpin aparıl-

malıdır. Səpinqabağı toxumların dərmanlanması məsləhət görülür. Pentatiuram 

(1,5 kq/t), vitavaks (1 kq/t), baytan universal (2 kq/t), panoram (2 kq/t), 40%-li 

formalin məhlulu (30 l/t) səmərəli nəticələr verir. 

 
Çəltiyin fomozu - Phoma oryzae Cooke & Massee 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Phoma cinsi 

Sinonimləri: 

Phyllosticta oryzae (Hori) Hori, P.oryzae (Cooke & Massee) I. Miya.  

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Çəltik becərilən bütün zonalarda yayılmıĢdır. Ölkəmizin Lənkəran rayonu-

nun çəltik sahələrində də qeydə alınmıĢdır. 

Poaceae fəsiləsi növlərini sirayətlənir. Gövdə, yarpaq qınları, yarpaqlar, 

sünbül pulcuqlarını yoluxur. 

Xəstəlik dənin yetiĢmə dövrü baĢ verir. Sirayətlənən orqanlarda açıqyaĢıl-

dan qara rəngə qədər, piknidlərlə örtülü ləkələr əmələ gəlir. Yarpaqlar sərt, kobud 

olur, mərkəzi damar boyunca qıvrılır. Piknidlər ĢarĢəkilli, 80-100 mkm diametrli-

dir. Piknosporlar rəngsiz, oval və ya yumurtavari, 2 x 3 mkm ölçülüdür. Bitkilərin 

yoluxması piknosporlarla baĢ verir. Vegetasiya arası dövr göbələk piknid forma-

sında sirayətlənmiĢ bitki qalıqlarında saxlanılır. 
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Xəstəliyin inkiĢafına rütubətli hava əlveriĢli zəmin yaradır. YağıĢ damcıları 

piknosporların yayılmasında önəmli rol oynayırlar. 

Xəstəlik iqtisadi əhəmiyyət kəsb etmir. 

Mübarizə  tədbirləri. Məhsul toplanıĢından sonrakı bitki qalıqları məhv 

edilməli, aqrotexniki tədbirlər kompleksi həyata keçirilməlidir. 
 

Çəltiyin fillostiktozu - Phyllosticta oryzaecola Hara. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi,  

Sphaeropsidales və ya Pycnidiales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Phyllosticta 

cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

 Yaponiya, Ġran, Çin, Vyetnam kimi sənaye əhəmiyyətli çəltik plantasiyaları 

olan ölkələrdə geniĢ yayılmıĢdır. Rusiyada yalnız Primorski diyarında qeydə alın-

mıĢdır. 

Xəstəlik bitkilər süpürgə fazasına girməzdən əvvəl yarpaqlarda və süpürgə-

ləmədən 2-3 həftə sonra sünbül pulcuqlarında zühur edir. Yarpaqların ucu 3-5 sm 

ölçülərə çatana qədər ağtəhər, quru, yarımparıltılı olur. Sünbül pulcuqlarında lə-

kələr uzunsov, tünd-qəhvəyi, piknidlər çoxsaylı olurlar. Müəyyən müddətdən 

sonra ləkələr ağımsovlaĢır. Piknidlər yüklənmiĢ, açıq-qəhvəyidir. 

Xəstəlik rütubətli havada optimal inkiĢaf edir. 16-180C temperatur patoge-

nin yüksək sürətlə yayılmasını təmin edir. YağıĢ damcıları piknosporların qonĢu 

sahələrə keçməsinə və yayılmasına zəmin yaradır. 

Süpürgələr güclü yoluxan zaman dən cılızlaĢır, erkən yoluxmada isə toxum 

formalaĢmaya bilir. 

Mübarizə tədbirləri. SirayətlənmiĢ bitki qalıqlarının məhv edilməsi və to-

xumların dərmanlanması zəruridir. Çəltiyin fuzarioz xəstəliyi ilə mübarizədə 

məsləhət görülən preparatların burada da tətbiqinə icazə verilir. 

 
Çəltiyin septoriozu – Septoria oryzae Catt. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Ceolomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 
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Çəltik becərilən bütün ölkələrdə yayılmıĢdır. 

Ləkələr yarpaqlarda, yarpaq qınlarında, sünbül pulcuqlarında və toxumlarda 

qonurtəhər-boz, sıx piknidlərlə örtülüdür. Güclü yoluxma zamanı ayrı-ayrı yar-

paqlar, bəzən isə bütün bitkilər quruyur. Piknidlər çoxsaylı, qara, ağızcıqlı, 80-

120 mkm diametrlidir. Konidilər silindrik, düz və ya əyri, 3-4 arakəsməlidir. Pa-

togen bitki qalıqlarında və toxumlarda qıĢlayır. Vegetasiya dövrü sirayətlənmə 

konidilərlə həyata keçirilir. 

Xəstəliyin inkiĢafına rütubətli küləkli hava, yayda arabir yağan yağıĢlar əl-

veriĢli Ģərait yaradır. 

Xəstəlik güclü inkiĢaf edən zaman məhsul itkisi 10%-ə qədər ola bilir. 

Mübarizə tədbirləri. Bitki qalıqlarının toplanması, torpağın qıĢ Ģumu, sə-

pindən əvvəl toxumların dərmanlanması əhəmiyyətlidir. 

 

Çəltiyin bərk sürməsi - Tilletia horrida Takah. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Tilletiaceae fəsiləsi, Tilletia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Bütün çəltik becərilən zonalarda rast gəlinir. Çəltiyin vətəni Cənub ġərqi 

Asiyanın tropik və subtropik  qurĢağında (Çin, Hindistan, Yaponiya) xəstəliyin 

yayılması 5-6 ildə bir dəfə epifitotiya xarakteri daĢıyır. KeçmiĢ SSRĠ ərazisində 

Primorski diyarında və Özbəkistanın Sırdar vilayətində dənciklərin tək-tək yolux-

ması qeydə alınmıĢdır. 

Xəstəlik tarlada məhsulun yetiĢmə dövrü meydana çıxır. Adətən bir neçə   

sünbülcük yoluxur. Toxum əvəzinə sürmə kisələri əmələ gəlir. Sürmə kisələrinin 

içərisi qara spor kütləsi ilə doludur. Sporlar tünd-qəhvəyi, həlqəvi, 21,7-31 x 26-

35 mkm ölçülü, bəzən qısa ayaqcıqlı, tikanlarla əhatəlidir. Məhsul toplanıĢı və 

taxıl döyümü zamanı sporlar sağlam dənləri çirkləndirir. Gələn ilin yazında spor-

lar promitselə cücərir, təpəsində isə çoxsaylı sapaoxĢar sporidilər yerləĢirlər. Belə 

sporidilər havada yayılırlar və çiçəkləmə dövrü yumurtalıqları yoluxurlar. 

Sporlar dənin saxlanması zamanı 3 il müddətində həyatilik qabiliyyətini  

saxlayırlar. Yüngül qumsal torpaqlar, tez-tez yağan zəif yağıĢlar, havanın yüksək 

nisbi  rütubəti (85% və daha artıq), 25- 300C temperatur, birtərəfli qaydada azotlu 

gübrələrdən istifadə xəstəliyin inkiĢafına əlveriĢli Ģərait yaradır. 

Cənub ġərqi Asiya ölkələri istisna olmaqla iqtisadi əhəmiyyət kəsb etmir.  
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Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexnika, toxumluq sahələrin təcrid edil-

məsi, sortlara ayırma, təmizlənmə, toxumların dərmanlanması vacib tədbirlər 

kompleksidir. 

 
Çəltiyin bakterial yanığı – Xanthomonas oryzae Dowson. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi,  

Xanthomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən Yaponiya, Çin, Hindistan və baĢqa Asiya 

ölkələrində yayılmıĢdır. Ölkəmiz üçün xarici karantin obyektidir. 

Xəstəlik çəltiyin alt yarpaqlarında orta damar boyunca yağlıtəhər ləkələr 

formasında meydana çıxır. Müəyyən zaman keçəndən sonra belə ləkələr saralır 

və tünd Ģəffaf görkəm alır. Sonra qeyd edilən ləkələr üst yarpaqlarda, gövdə və 

sünbüllərdə də müĢahidə edilir. Sünbül pulcuqlarında və dəndə xəstəlik dağınıq 

ləkələr Ģəklində zühur edir. Ekssudat damcısının quruması nəticəsində ləkələrdə 

sarı dənciklər görünür. Ləkə tədricən böyüyür və quruyur. 

Bakteriyanın inkiĢafı üçün optimal temperatur 25-300C-dir, onlar 530C-də 

məhv olurlar. Ġnfeksiya mənbəyi sirayətlənmiĢ toxumlar və bitkinin yoluxmuĢ, 

yalnız cücərmiĢ qalıqlarıdır. 

Xəstəlik nəticəsində toxumların cücərməsi aĢağı düĢür, əkinlərdə güclü sey-

rəklik əmələ gəlir, nəticədə məhsuldarlıq 10%-ə qədər azalır. 

Mübarizə tədbirləri. YoluxmuĢ toxum materialının ölkəyə gətirilməsinin 

qarĢısını almaq üçün ciddi karantin tədbirləri həyata keçirilməlidir. 
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ÇƏLTĠK BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çəltiyin askoxitozu 

Ascochyta oryzae Catt. 

agroatlas.ru 

Çəltiyin fuzariozu 

Fusarium graminearum Schwabe. 

agroatlas.ru 

Fusarium graminearum  
Schwabe. - konidi sporlar 

Çəltiyin diplodiozu  

Diplodiella oryzae I.Miyake 

agroatlas.ru 
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Çəltiyin fillostiktozu 

Phyllosticta oryzaecola Hara. 

himagro.com.ua 

Çəltiyin septoriozu 

Septoria oryzae Catt. 

agroatlas.ru 

Çəltiyin bərk sürməsi 

Tilletia horrida Takah. 

agroatlas.ru 

Tilletia horrida Takah.-  
teliosporlar 
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6.5. DƏNLĠ - PAXLALI BĠTKĠLƏRĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Dənli-paxlalı bitkilərin unlu şehi – Erysiphe 

 communis f. sp. pisi (H.A.Dietr.) Jacz. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Ery-

siphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Erysiphe cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Dənli-paxlalı bitkilərin unlu Ģeh xəstəliyi Avropa ölkələrində, ABġ, Kana-

da, Hindistan, Yeni Zelandiya və Yaponiyada geniĢ yayılmıĢdır. MDB məka-

nında xəstəliyə Rusiya, Ukrayna, Belorus və s. ölkələrin sənaye əhəmiyyətli əkin-

lərində rast gəlinir. Ölkəmizdə dənli paxlalı bitkilərdə xəstəlik geniĢ yayılaraq, 

əkinlərə əhəmiyyətli zərər vurur. 

Xəstəlik yarpaq və paxlalarda baĢ verir. Göbələk ağ torlu örtük əmələ 

gətirir. Müəyyən müddətdən sonra örtük boz rəng alır. Yarpaqlar qıvrılır və məhv 

olur. SirayətlənmiĢ cavan paxlalar toxum vermirlər, gec yoluxmada isə qın mey-

vələrdə dərin yaralar əmələ gəlir. Vegetasiya dövrü göbələk konidi (anamorf) və 

kisə (teliomorf) spor mərhələlərini əmələ gətirir. Konidi mərhələsi birhüceyrəli, 

rəngsiz, elliptik konidilərlə təmsil olunur. Onların ölçüləri 28-44x17-18 mkm-dir. 

Vegetasiyanın sonunda kisə mərhələsi baĢ verir. O, sarıtəhər və ya tünd- qonur 

kleystotesilərdən ibarətdir. Meyvə bədəni- kleystotesilər ĢarĢəkilli, 160 mkm dia-

metrli, çoxsaylı çıxıntılıdır (10-28 ədəd). Çıxıntılar  rəngsiz, radikal yerləĢmiĢ, 

küt uc budaqlarına malikdir. Kisələr ellipsoidal, 4-6 askosporludur. Askosporlar 

birhüceyrəlidir, rəngsizdir, ölçüləri 16-22 x 9-12 mkm-dir. 

Ġnfeksiya mənbəyi- göbələyin kisə mərhələsindən ibarət olan yoluxmuĢ 

bitki qalıqlarıdır. Vegetasiya dövründə göbələk konidilərlə yayılır. Konidilərin 

yayılmasında külək, damcı su və həĢəratlar iĢtirak edirlər. Xəstəlik törədici no-

xuddan əlavə vika  (Vicia cativa L.), yemli paxlaları (Vicia fabae L.) və lərgəni  

(Lathyris pratensis L.) də  yoluxur.  

Konidilərin cücərməsi üçün optimal temperatur 18-220C, nisbi nəmlik 60-

80%-dir. Bu Ģəraitdə xəstəlik törədicinin inkubasiya müddəti 4-5 gündür. Azər-

baycan Ģəraitində xəstəlik adətən may ayının sonu, iyun ayının I ongünlüyündə 

əmələ gəlir. Quru, isti hava xəstəliyin Ģiddətli inkiĢafında önəmli rol oynayır. 

Güclü yağıĢlar xəstəliyin inkiĢafını dayandırır. 

Güclü (90-100%) yoluxma zamanı dən məhsulu 5 dəfəyədək aĢağı düĢür. 

Dənlərin tərkibində zülal və proteinlərin miqdarı azalır. 
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Mübarizə tədbirləri. Noxud da daxil olmaqla digər dənli- paxlalıların da-

vamlı sortlarından istifadə etmək, erkən səpin, fosfor və kalium gübrələrinin tor-

pağın aqrokimyəvi analizinə uyğun verilməsi, bitki qalıqlarının məhv edilməsi və 

s. önəmli tədbirlər kompleksidir. Bununla yanaĢı xəstəliyin ilkin simptomları gö-

ründükdə və 10-14 günlük intervalla tiovit djet –2 kq/ha, panç 0,01 l/ha, valsaton 

0,2 kq/ha, kumulus 4 kq/ha preparatlarından biri ilə iĢçi məhlulun məsarifi 400 

l/ha olmaqla çiləmələr aparılmalıdır. Xəstəlik törədicidə tətbiq edilən sistem təsir-

li fungisidlərə qarĢı əmələ gələ biləcək davamlılığın qarĢısını almaq üçün sistem 

və kontakt təsirli dərmanların növbələĢdirilməsi məqsədə uyğundur. 

 
Noxudun alternariozu - Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Kosmopolitdir. Rusiya və digər MDB ölkələrində göbələyin yayılması no-

xudun becərilmə arealı ilə üst-üstə düĢür. Ölkəmizdə də bu xəstəlik qeydə alın-

mıĢdır. 

Göbələyin parazitlik keyfiyyətləri adətən zəifləmiĢ və ya zədələnmiĢ bitki-

lərdə özünü biruzə verir. Mikroorqanizm məhv olmuĢ bitki qalıqlarında inkiĢaf 

edir, məxməri zeytuni örtük əmələ gətirir. Belə örtük göbələyin mitsel və koni-

dilərindən ibarətdir. Konidilər zeytuni, qara qonur, əkssancaqĢəkilli, 3-6 eninə və 

1 uzununa arakəsməlidir. Onlar dağılan zəncirlər əmələ gətirə bilirlər.Vegetasiya 

dövrü göbələk konidilərlə yayılır.  

Ġnfeksiya mənbəyi-toxumlar və sirayətlənən bitki qalıqlarıdır. Göbələk 

müxtəlif fəsilələrə daxil olan geniĢ əhatəli bitkiləri yoluxur. 

Xəstəlik törədici geniĢ temperatur 18-280C həddində və yüksək rütubətdə 

inkiĢaf edir. Spor əmələ gətirmə üçün optimal temperatur 20-240C, havanın nisbi 

rütubətinin 70%-dən yuxarı olmasıdır. 

Noxud bitkisinə əhəmiyyətli zərər vura bilmir, lakin toxumların cücərmə 

qabiliyyəti azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexnika, əkin materialının saxlanma Ģə-

raitinə əməl edilməsi, bitki qalıqlarının məhv edilməsi zəruri tədbirlərdəndir. Sə-

pinə bir neçə ay qalmıĢ toxumlar TMTD (3 kq/t) preparatı ilə dərmanlanır. Əgər 

dərmanlama bir baĢa səpinqabağı aparılırsa preparatın məsarifi 0,5-1,0 kq/t hesa-

bı ilə artırılır. 
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Noxudun yalançı unlu şehi - Peronospora pisi Syd. 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Peronosporaceae fəsiləsi, Peronospora cinsi 

Müasir adı: 

Peronospora viciae f.sp. pisi Boerema & Verh. 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Peronosporoz və ya yalançı unlu Ģeh xəstəliyi Avropa, Hindistan, ġimali  

Amerika, Afrika və Yeni Zellandiyada geniĢ yayılmıĢdır. MDB məkanında bit-

kinin becərildiyi bütün rayonlarda (Orta Asiyanın bəzi ölkələri istisna olmaqla) 

rast gəlinir. Azərbaycanda noxud əkinlərinə zərər vuran ən geniĢ yayılmıĢ xəstə-

liklərdəndir. 

Xəstəlik 2 formada əmələ gəlir, diffuz və ya ümumi, lokal və  ya yerli. Yo-

luxma nəticəsində yarpaqlarda, yarpaqyanlığı və kasayarpaqlarda sarıtəhər və ya 

qəhvəyi ləkələr meydana çıxır. Yarpağın alt tərəfində göbələyin konidi spormər-

hələsindən ibarət olan boztəhər- bənövĢəyi örtük inkiĢaf edir. Paxlalarda sirayət-

lənmiĢ toxuma solğunlaĢır, sonra tünd qəhvəyi çalara malik olur. Xəstəliyin dif-

fuz formasının xarakterik əlaməti bitkilərin cırtdanlaĢması və tədricən rəngini 

dəyiĢməsidir. Adətən belə bitkilər paxla əmələ gətirmədən quruyurlar. 

KonididaĢıyanlar qəhvəyi-bənövĢəyi, dixotamik budaqlanandır, konidilər 

sarıtəhər, ellipsoidal, ölçüləri 18-28 x 17-22 mkm-dir. Göbələk eyni zamanda cin-

si spormərhələsində inkiĢaf edir və anteridi ilə ooqoninin mayalanması nəticəsin-

də formalaĢan oosporlar verir. Onlar ĢarĢəkilli, sarıtəhər-qəhvəyi, qalın büzməli  

örtüklü, 30-35 mkm ölçülüdür. Ġnfeksiyanın ilkin mənbəyi sirayətlənmiĢ bitki 

qalıqlarıdır. Patogen məhz oosporlarla bitki qalıqlarında qıĢlayır və gələn il ilkin 

infeksiyanı törədir. Bütün vegetasiya müddətində xəstəlik törədici konidilərlə ya-

yılır. Əkin noxudundan (Pisum sativum L.) əlavə Pisum elatius Bieb. də yoluxur. 

Peronosporozun inkiĢafına rütubətli soyuq hava (orta gündəlik temperatur 

15-170C) zəmin yaradır. Eyni zamanda soyuq gecələr və Ģeh də xəstəliyin inki-

Ģafına müsbət təsir edən amillərdəndir. 

D.S.MakaĢova (1973) göstərir ki, xəstəlik güclü inkiĢaf edən zaman dən 

məhsulunun itkisi 25-75%, yaĢıl kütlə 15-20% və daha çox ola bilir. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkin dövriyyəsinə əməl edilməli, paxlalı 

bitkilər əvvəlki əkin yerinə 3-4 ildən sonra qaytarılmalı, erkən müddətli səpinlər, 

toxumların dərmanlanması önəmlidir. Toxumluq sahədə xəstəliyin ilkin simptom-

ları göründükdə moniko bordo 4,0 kq/ha, kurzat 1,8 kq/ha, iteral 0,2 kq/ha, rido-

mil qold MS 2,0  kq/ha preparatlarından biri ilə çiləmə aparılır. Sonrakı çiləmələr 
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xəstəliyin inkiĢafı və meteoroloji Ģərait nəzərə alınmaqla təkrar edilir. 

 
Noxudun askoxitozu 

Solğun ləkəli askoxitoz – Ascochyta pisi Lib. 

Tünd ləkəli askoxitoz- Ascochyta pinodes L.K.Jones 

 

Təsərrüfatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Ascochyta cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Askoxitoz noxud becərilən hər yerdə yayılmıĢdır. O, Avropa ölkələrində, 

ABġ və Kanadanın ġərq hissəsində, Yaponiya, Marokko, Cənubi Afrika, Yeni 

Zellandiya, Avstraliya kimi ölkələrdə böyük zərər vurur. Rusiya Federasiyasının 

Qaratorpaq zonasında, cənub vilayətlərində və Sibirdə xəstəlik geniĢ yayılmıĢ və 

ciddi itkilərə səbəb olur. Azərbaycanda becərilən noxud əkinlərində xəstəliyin hər 

iki formasına rast gəlinir. 

Solğun askoxitoz xəstəliyinin törədicisi Ascochyta pisi  əsasən  paxla  və to-

xumları, az miqdarda isə gövdə və yarpaqları yoluxur. Paxla, gövdə və yarpaq-

larda ləkələr əmələ gəlir. Tünd ləkəli askoxitozun törədicisi Ascochyta pinodes 

bitkinin bütün orqanlarını yoluxur. Göbələk yarpaqlarda qabarıq, müxtəlifĢəkilli, 

ölçülü, formalı tünd qəhvəyi ləkələr əmələ gətirir. Ləkənin kənarında tünd çalar 

yoxdur, mərkəzi tünddür.Gövdələr üçün kiçik, nöqtəli və ya uzunsov yaralar 

xarakterikdir. Paxlalarda ləkələr tünd-qəhvəyi, qabarıq və ya ĢiĢkindir. Kök boğa-

zının sirayətlənməsi qonurlaĢma və toxumaların çürüməsi ilə müĢayət olunur. Hər 

iki növ üçün ləkənin mərkəzində çoxsaylı piknidlərin müĢahidə edilməsi təbiidir. 

Piknidlər ĢarĢəkilli, yastı, tünd-qonur, ölçüləri 143-287 mkm-ə qədərdir. Pikno-

sporlar rəngsiz, uzunsov (A.pisi), silindrik (A.pinodes), əyilmiĢ uclu, ikihüceyrəli-

dir. A.pisi göbələyində piknosporların ölçüləri 9,6-19 x 3,3-6,0 mkm, A.pinodes –

də isə 10-21x 2,7-6,1 mkm-dir. A.pinodes kisə mərhələsini tünd qonur psevdotesi 

kisələrlə əmələ gətirir. Kisələr sancaqĢəkilli və ya silindrikdir. Hər kisədə adətən 

8 ədəd rəngsiz həlqəli- elliptik ikihüceyrəli askosporlar yerləĢirlər. Ġnfeksiyanın 

əsas mənbəyi-xəstə toxumlar və sirayətlənmiĢ bitki qalıqlarıdır. Vegetasiya dövrü 

patogenlər piknosporlarla yayılırlar. Xəstəlik törədicilər noxuddan əlavə lərgə 

(Lathyrus pratensis L.), nut (Cicer arietinum L.), vika (Vicia sativa L.), mərci-

mək (Lens esculenta Moench.), lobya (Phaseolus vulgaris L. Sav.) və digər pax-

lalıları yoluxurlar. 

Bitkilərin sirayətlənməsi 40C-dən yuxarı temperaturda və 90%-dən yüksək 

rütubətdə baĢ verir. Askoxitozun güclü inkiĢafı kifayət qədər yağıĢlar yağanda və 
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20-250C temperaturada baĢ verir. Xəstəliyin inkubasiya dövrü ekoloji amillər və 

törədicinin növü nəzərə alınmaqla 2-4 gündür. Rütubətli və quru havalar növbə-

ləĢən zaman xəstəliyin inkiĢafı ləngiyir, 350C-dən yuxarı temperaturda isə tama-

milə dayanır. Xəstəlik rütubəti yüksək olan rayonlarda daha intensiv inkiĢaf edir. 

Xəstəliklə digər dənli paxlalı bitkilər yoluxsa da noxuda daha ciddi ziyan 

vurur. Zərərlilik toxumların cücərmə qabiliyyətinin aĢağı düĢməsi, cücərtilərin 

yatması, məhsuldarlığın aĢağı düĢməsi, yaĢıl noxudun dad keyfiyyətlərinin pis-

ləĢməsi ilə xarakterizə edilir. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkin dövriyyəsinə əməl edilməli və noxud 

əvvəlki yerinə 3-4 ildən sonra qaytarılmalıdır. Toxum materialı vaxtında yığıl-

malı, payızda dərin Ģum aparılmalıdır. Davamlı sortlar yetiĢdirilməlidir. Səpin 

sağlam toxumlarla və optimal müddətlərdə aparılmalıdır. Səpindən əvvəl toxum-

lar dərmanlanmalıdır. Dərmanlama zamanı bunker (60 qr/l tebukonazol), vial (60 

qr/l dinikamazol- M+ 80 qr/l tiabenazol), vitaros (198 qr/l, karboksin + 198 qr/l 

tiram), TMTD (400 qr/l tiram) tipli müasir toxum fungisidlərindən istifadə etmək 

yüksək bioloji səmərəliliyi təmin edir. Vegetasiya dövrü toxumluq məqsədilə 

becərilən noxud sahələri fungisidlərdən biri ilə -bakır WP 5 kq/ha, dikotan M-45 

4,7 kq/ha, ridozeb 6 kq/ha dərmanlanmalıdır. 

 
Noxudun pası - Uromyces pisi (Pers.) de Bary, U. fabae (Pers.) 

DB. f. pisi-sativae Hirats. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Uromyces cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Xəstəlik Avropa, ġimali və Cənubi Amerika, Asiya ölkələrində, habelə 

Avstraliyada, Yeni Zelandiyada, Rusiya, Belorus və Ukraynada geniĢ yayılmıĢ-

dır. Xəstəlik Azərbaycanın da noxud becərilən rayonlarında- Naxçıvan MR, 

Cəlilabad, Biləsuvar və s. geniĢ yayılmıĢdır. 

Noxudun yarpaq və gövdəsində uredinosporlu dağınıq çəhrayı-qəhvəyi yas-

tıcıqlar əmələ gəlirlər. Yayın sonuna yaxın həmin orqanlarda telilərlə  teliospor-

lardan ibarət tünd- qəhvəyi ləkələr formalaĢırlar. Güclü yoluxma zamanı yarpaq-

lar quruyur və tökülür, paxlalar inkiĢafdan qalır. U.pisi ikievli göbələkdir. Aralıq 

sahib  bitkisi südləyən (Euphorbia) bitkisidir. Südləyən  bitkisində xəstəlik törə-

dicinin yaz mərhələsi spermaqoni və etsimərhələlər inkiĢaf edirlər. Uredinospor-

lar birhüceyrəli, Ģəffaf- çəhrayı, ĢarĢəkilli, 21-25 mkm diametrli, azsaylı ziyilcik-

lərlə örtülüdür. Teliosporlar tünd-qonur, birhüceyrəli, 20-31 x 14-22 mkm ölçülü, 



211 

 

qısa, rəngsiz, düĢən ayaqcıqlı və kiçik əmziklidir. U.fabae f. pisi-sativae göbələyi 

birevlidir. Törədicinin bütün inkiĢaf mərhələləri noxudun üzərində əmələ gəlir. 

Uredinalar Ģəffaf qəhvəyidir. Uredinosporlar dairəvi, tək-tək, tikanlı, Ģəffaf qəh-

vəyi və  ölçüləri 21-30 x18 x 26 mkm-dir. Telilər tünd qonur, demək olar ki, qa-

radır. Teliosporlar birhüceyrəli, həlqəvi, hamar, rəngsiz ayaqcıqdadır. Ölçüləri 

25-40 x18-28 mkm-dir. Patogenlər noxudda bir neçə nəsil uredinosporlar verirlər. 

Sporların yayılması küləyin köməyi ilə baĢ verir. Ġnfeksiya mənbəyi- yoluxmuĢ 

bitki qalıqları və südləyəndir. Törədici toxumlarla ötürülmür. 

Noxudun pas xəstəliyinin törədiciləri soya, acı paxla, çöl noxudu və s. bit-

kiləri də yoluxur.Pas xəstəliyinin inkiĢafına tez-tez düĢən yağıĢlar, Ģeh və havanın 

temperaturunun 20-250C olması müsbət təsir göstərir. Quru və çox isti hava xəs-

təliyin inkiĢafını ləngidir. 

Xəstəliyin zərəri fizioloji və biokimyəvi proseslərin, xüsusilə də fotosinte-

zin bitkidə pozulması ilə səciyyələnir. Xəstəliyin təsirindən bəzən məhsul itkisi 

25-30%-ə çatır. 

Mübarizə tədbirləri. Dərin Ģum, erkən səpin, aralıq sahib bitkilərinin məhv 

edilməsi, tezyetiĢən sortların əkilməsi, fungisidlərin tətbiqi önəmlidir. Toxumluq 

sahələrdə mis tərkibli fungisidlərin (bordo məhlulu, misxloroksidi, moniko bordo, 

bakır) tətbiqi pas xəstəliyi ilə mübarizədə yüksək bioloji səmərəliliyi təmin edir. 

 
Lobyanın antraknozu – Colletotrichum lindemuthianum Br. et Cav. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Colletotrichum cinsi 

Biologi qrupu: 

Nekrotrof 

 

Antraknoz xəstəliyi lobya becərilən bütün rayonlarda geniĢ yayılmıĢdır. 

Ġran, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Çexiya və digər ölkələrin sənaye əhəmiyyətli  

plantasiyalarında yayılan xəstəlik həm faraĢ lobyaya, həm toxum materialına 

ciddi zərər vurur. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində geniĢ yayılan bu xəstəlik daim 

məhsuldarlığı kəskin zərbə altında qoyur. 

Göbələk  bitkinin bütün  yerüstü  hissələrini yoluxmaq xüsusiyyətinə malik- 

dir. Sirayətlənmə cücərtilərdən baĢlayır, paxla və toxumlarla qurtarır. Cücərtilər-

də antraknoz qırmızıtəhər- qəhvəyi, çox vaxt ləpələrdə konsentrik ləkələrin əmələ 

gəlməsi ilə meydana çıxır. Rütubətli havada ləkələrin səthində xəstəlik törədici-

nin konidi spormərhələsindən ibarət olan çəhrayı örtük əmələ gəlir. Patogenin ko-

nidiləri rəngsiz, birhüceyrəli, yüngülcə əyridirlər. Filqə ləpələrdən infeksiya ləpə-

altı  hissəyə keçir və orada da  bir az  uzunsov və yüngülcə basıq aktraknoz ləkəsi 
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verir. YoluxmuĢ gövdəcik çürüyə bilir və bu zaman bitki ölür. 

YaĢlı bitkilərin gövdələrində ləkə tünd, demək olar ki, qara, basıq və yaxĢı  

görünən sporludur. Quru havada ləkə quruyur və onların səthində uzunsov yarıq-

lar əmələ gəlir, rütubətli havada isə yoluxmuĢ sahələr asanlıqla çürüyür və gövdə-

lər sınırlar. 

Xəstəliyin yarpaqlarda əlaməti onun alt tərəfində daha yaxĢı görünür. Əv-

vəlcə damarın ayrı-ayrı sahələri, sonra ona yaxın yarpaq parenxim toxuması qa-

ralır. NekrozlaĢmıĢ toxuma asanlıqla kəsilir, yarpaq deĢilir. Erkən yoluxmada 

yarpaq cırtdan forma alır.  

Paxlalarda xəstəliyin simptomları daha aydın və xarakterikdir. Onlarda lə-

kələr həlqəvi, basıq, bir az qabarıq və bərk məxməri haĢiyəlidir. Xarakterik çəh-

rayı və ya sarıtəhər-narıncı yastıcıqlarla örtülüdür. Belə yastıcıqlar göbələyin 

konidi spormərhələsindən ibarətdir. Güclü yoluxan zaman ləkələr qovuĢa bilir, 

qeyri- düzgün forma alır. Ġnfeksiya paxlanın sapından toxumlara da keçir. 

Xüsusilə tünd rəngli qabığı olan toxumlarda antraknozun əlamətləri heç də 

həmiĢə aydın deyil. ġəffaf rənglənmiĢ toxumlarda sarıtəhər və ya qəhvəyi ləkələr 

görünür. Bəzən belə ləkələr toxumun yarısını əhatə edir. 

Göbələyin inkiĢafı üçün ortimal temperatur 200C-yə yaxın temperatur, 70-

80%-lik nisbi rütubətdir. Antraknozun təkrar yoluxmalarını konidilər təmin edir-

lər. ƏlveriĢli  Ģəraitdə, yəni optimal temperatur və nisbi rütubətdə bir generasiya-

nın baĢa çatmasına 4-6 gün tələb olunur. Temperatur aĢağı düĢdükdə və yuxarı  

qalxdıqda inkubasiya dövrü uzanır. 

Göbələk əsas etibarı ilə mitsel formasında bitki qalıqlarında və yoluxmuĢ 

toxumlarda saxlanılır. Antraknozun törədicisi asanlıqla və güclü surətdə bitkinin 

cavan toxumalarını yoluxur, ona görə də uzun vegetasiya dövrü tələb edən gec-

yetiĢən sortlar xəstəliklə daha güclü surətdə yoluxurlar. Xəstəliyin təsirindən 

məhsuldarlıq 25-30% aĢağı düĢür, toxumların cücərmə qabiliyyəti pisləĢir və s. 

Mübarizə tədbirləri. Sağlam bitkilərdən alınan toxum materialından isti-

fadə edilməli, toxumlar dərmanlanmalı, davamlı sortlar becərilməlidir. Bitki qa-

lıqları dərin Ģum altına salınmalı, növbəli əkinə əməl edilməli, dozalı fosfor-

kalium gübrələrindən istifadə olunmalıdır. Xəstəliyin ilkin simptomları görün-

dükdə akrobat MS 0,8 kq/ha, antrakol 1,0 kq/ha, penkoseb 1,2 kq/ha preparatla-

rından biri ilə çiləmə aparılır. 

 
Lobyanın bakteriozu və ya bakterial qonur ləkəliyi- 

Xanthomonas phaseoli (E.T.Sm.) Dowson. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae  fəsiləsi,  

Xanthomonas cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Lobyanın bakterial ləkəliyi çox geniĢ yayılmıĢdır. Ona dünyanın lobya 

becərilən bütün ölkələrində rast gəlinir. Xəstəliyin zərərliliyi Ģimaldan cənub isti-

qamətinə getdikcə daha da güclənir. Ən müxtəlif bakteriozlara cənub ölkələrində 

rast gəlinir. 

Lobya bir neçə bakteriozlarla yoluxur, lakin onların içərisində ən geniĢ ya-

yılanı və zərərlisi bakterial qonur ləkəlikdir. Xəstəlik  bitkinin inkiĢafının müxtə-

lif fazalarında ayrı-ayrı orqanlarda əmələ gəlir. Cücərtilərdə bakterioz dağınıq, 

əvvəlcə sarıyabənzər, sonra filqə yarpaqlarda qonur ləkə Ģəklindədir.Bəzən infek-

siya filqə yarpaqlardan cücərtinin böyümə nöqtəsinə keçir, belə olduqda bitki 

məhv olur. YaĢlı bitkilərin yarpaqlarında ləkələr əvvəlcə kiçik, suluqlu və yağlıtə-

hərdir. Müəyyən zaman kəsiyindən sonra onlar iriləĢir, səpələnir və bəzən yarpaq 

ayasının böyük hissəsini tutur. Böyüdükcə ləkə qonurlaĢır, quruyur, kövrəkləĢir 

və asanlıqla ovxalanır, nəticədə yarpaqlarda kəsiklər əmələ gəlir. ġəffaf yaĢıl 

yarpaqlara malik sortlarda sağlam və xəstə toxumaarası sərhəddə eni 2-3 mm-ə 

yaxın olan xlorotik (sarıtəhər-yaĢıl) zona meydana çıxır. Tünd yarpaqlara malik 

sortlarda belə simptomlar yoxdur. 

Paxlalarda ləkə əvvəlcə kiçik, suluqlu, sonra böyüyən və bakteriya ekssu-

datından ibarət kiçik damcılıdır. Quru havada ekssudat quruyur. Paxlalar adətən 

öz ölçülərinin yarısına çatan mərhələdə sirayətlənirlər, bakterioz ləkəsi əsasən 

kürək tikiĢinin uzunluğu boyunca yerləĢirlər. YoluxmuĢ paxlaların toxumları da 

xəstələnirlər. Erkən yoluxmada onlar cılız, kiçik və cücərmə qabiliyyətsizdir. 

Belə toxumlarla səpin keçirdikdə xəstə cücərtilər alınır. 

Torpaqda Xanthomonas phaseoli uzun müddət yaĢaya bilir. Xəstəliyin inki-

Ģafı üçün optimal temperatur 25-300C-dir. Güclü yağan yağıĢlar, havanın tempe-

raturunun 17-180C-dən aĢağı olmaması bitkilərin kütləvi yoluxması üçün ən eti-

barlı zəmindir. Xəstəlik törədici yağıĢ damcıları, xüsusilə küləklə fəal yayılır. 

Ekssudat Ģəklində yoluxmuĢ yarpaqlardan çıxan bakteriyalar yayıla bilirlər, bu 

nöqteyi nəzərdən həĢəratların rolu əhəmiyyətlidir. 

Bakteriozun zərəri cücərtilərin məhv olması, yaĢlı bitkilərin sıradan çıxma-

sı, gövdənin sınması, yarpaqların yoluxması nəticəsində bitkilərin məhsuldarlı-

ğının aĢağı düĢməsi ilə xarakterizə edilir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə orta yo-

luxmada məhsul 15-20%, güclüdə isə müvafiq olaraq 40-50%-ə qədər aĢağı 

düĢür. 

Bakteriyanın infeksiyası toxumlarda bir neçə il, bitki qalıqlarında isə onla-

rın cücərməsinə qədər saxlanılır. 

Mübarizə tədbirləri. Sağlam bitkilərdən alınan toxum materialından isti-

fadə edilməlidir. Səpindən əvvəl toxumlar fentiuramla (3-4 kq/t) dərmanlanmalı, 
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səpin müddətinə və növbəti əkinə əməl edilməldidir. Çiçəkləmədən əvvəl bitki-

lərin mineral gübrələrlə yemləndirilməsi müsbət amildir. 

 
Noxudun bakterial yanığı – Pseudomonas syringae 

 pv. pisi (Sackett.) Young et al. 

 

Təsnifatda yeri:  

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Pseudomonas cinsi 

Sinonimləri:  

Pseudomonas pisi Sackett., Bacterium pisi (Sackett.) E.F.Smith., Phytomo-

nas pisi (Sackett) Bergey et al. 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Noxudun bakterial yanıq xəstəliyi ABġ, Kanada, Uruqvay, Ġngiltərə, Ġrlan-

diya, Macarıstan, Rumıniya, Avstraliya və baĢqa ölkələrdə geniĢ yayılmıĢdır. 

MDB məkanında xəstəlik Rusiya Federasiyasının Moskva, Yaroslavl, Kirov, 

Voronej, Rostov, Samara və s. vilayətlərində, habelə Belorus, Qazaxıstan, Mol-

dova, Ukraynada da qeydə alınmıĢdır. 

Noxudda bakterial yanıq xəstəliyini törədən bakteriya ölkəmizin bütün 

bölgələrində, xüsusilə Naxçıvan MR, Cəlilabad, Masallı və AbĢeron yarımadasın-

da daha geniĢ yayılmıĢdır. 

Bakterioz noxudun damar (boru) xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Patogen bitkinin bütün yerüstü hissələrini (gövdə, saplaq, yarpaq, yarpaqyanlığı, 

paxla) yoluxur. Yarpaq, gövdə və paxlalarda tünd  mərkəzli qəhvəyi  həlqəvi 

ləkələr formalaĢır. Belə ləkələr geniĢ haĢiyə ilə əhatəlidir. Toxumlarda ləkə sarı, 

həlqəvi, zəif basıqdır. Bakteriya boru yığınına daxil olur və soluxma törədir. Ġsti  

havalar uzun müddətli Ģeh və ya yağıĢlarla müĢayət olunduqda zərərlilik daha da  

yüksəlir. Pseudomonas syringae bakteriyasının hüceyrələri adətən 0,6-0,8 x 1,1-

3,2 mkm ölçülü düz çubuqludur. Monotrix qamçı hesabına hərəkətlidir. Qram-

mənfidir. Patogen istirahət mərhələsinə malik deyil. Kartof aqarında koloniyaları 

həlqəvi, boztəhər ağ rənglidir. Böyümə üçün optimal temperatur 27-280C, maksi-

mal 37,5 və minimal 70C-dir. Ġlkin infeksiya yoluxmuĢ bitki qalıqlarında və no-

xud toxumlarında gələcək mövsümə qədər yaĢayır. 

Ġnfeksiyanın yayılması üçün yüksək temperatur (25-300C) və 90%-lik hava-

nın nisbi rütubəti tələb olunur. 

Patogen  noxuddan  əlavə digər paxlalı bitkiləri də yoluxur. Bakterial yanıq 

xəstəliyinin zərəri yarpaq ayalarının və paxlalıların saplarının ölməsi ilə ifadə edi-

lir. Bu assimilyasiya səthinin kəskin azalmasına və bitkinin məhsuldarlığının düĢ-
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məsinə səbəb olur. V.Rojkovan (1986) göstərir ki, Qazaxıstanın Kokçetan vila-

yətində bitkilərin yoluxması 35%-ə çatır.Moldovada güclü yoluxma zamanı məh-

suldarlıq 70%-ə qədər aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Davamlı sortların becərilməsi, optimal aqrotexnika, 

növbəli əkin dövriyyəsinə əməl edilməli, bitki qalıqlarının ciddi surətdə məhv 

edilməsi, toxum materialının təmizlənməsi və s. önəmli tədbirlər hesab edilir. 

Bundan əlavə səpin qabağı toxumlar dərmanlanmalıdır: TMTD 400- 10 l/h; taçı-

qaren – 6l/t; vitoros -3 l/t və s. Toxumluq noxud sahələrində xəstəliyin ilkin simp-

tomları göründükdə kontakt təsirə malik mis tərkibli fungisidlərdən (1%-li bordo 

məhlulu, 0,5%-li monika bordo) biri ilə çiləmə aparılır. ĠĢçi məhlulun məsarifi  

400 l/ha. 

 
Lobyanın adi və ya yaşıl mozaikası – Bean yellow mosaic virus 

 

Bu xəstəlik üçün damar yaxınlığında mozaik rəng dəyiĢməsi xarakterikdir. 

Yarpaqlar bu zaman bərabər qaydada inkiĢaf edə bilmir, yarpaq ayası deforma-

siyaya uğrayır, onun ayrı-ayrı hissələri qovuğa oxĢar qabarır, ətrafları aĢağıya 

doğru qıvrılır. Bitki böyümədən qalır, kökləri zəif inkiĢaf edir. Erkən güclü yo-

luxma zamanı kol cırtdanlaĢır, çiçəkləyir və meyvə vermir. Xəstəliyin simptom-

ları yüksək temperatur (22-280C və yuxarı) və havanın aĢağı nisbi rütubətində 

daha ağır olur. 

Bean mosaic virus xəstə bitkilərdən alınmıĢ toxumlarla ötürülür. Virus bit-

kidən bitkiyə müxtəlif mənənə növləri ilə (kartof, Ģaftalı və s. baĢqa) yayılır. Lob-

yadan baĢqa virus noxud, acı paxla, paxla, yonca və s. bitkiləri də sirayətlənə 

bilir. 

Mübarizə tədbirləri. Bu xəstəliklə mübarizədə bitkilərin böyümə və inki-

Ģafını dinamikləĢdirən tədbirlər kompleksinə üstünlük verilməli, növbəli əkin 

sisteminə əməl edilməli, bitki qalıqları sahədən kənarlaĢdırılaraq məhv edilməli-

dir. Virusun daĢıyıcıları olan mənənələrlə mübarizədə insektisidlərə üstünlük 

verilməlidir. Bu baxımdan BĠ 58 (1 l/ha), karbofos (1,5 l/ha) səmərəli nəticələr 

verir. 
Lobyanın sarı mozaikası-  Bean yellow sliple virus 

 

Yarpaqlarda sarı, tezliklə yayılan ləkələrin əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. 

Bitkiyə baxdıqda xloroz olduğu kimi qəbul edilir. Yarpaqlar kövrəkləĢir, əyilir. 

Paxlalar deformasiyaya uğrayır. 

Fiziki və baĢqa xassələrinə görə bu virus yaĢıl mozaika virusundan az fərq-

lənir. Ġnaktivasiya temperaturu 50-600C hər iki virus üçün eynidir. Lakin onların 

yayılma xarakterləri fərqlidir. Sarı mozaika  xəstəliyini törədən virusun təbiətdə 

rezervatoru paxlalı otlardır (yonca, xəĢəmbül) və s. 
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Mübarizə tədbirləri. Sağlam bitkilərdən alınan toxum materialından isti-

fadə edilməlidir. Virusların daĢıyıcıları olan mənənələrlə vaxtında mübarizə təĢkil  

edilməlidir. Davamlı və zəif yoluxan sortlardan istifadə edilməli, alaq otları məhv 

edilməlidir. Bitkilərin böyüməsini sürətləndirmək üçün balanslaĢdırılmıĢ gübrə 

dozalarının tətbiqi önəmlidir. 
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DƏNLĠ - PAXLALI BĠTKĠLƏRĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dənli-paxlalı bitkilərin unlu şehi 

Erysiphe communis f. pisi (H.A.Dietr.) 

Jacz.  agroteh-garant.ru 

Erysiphe communis f. pisi  

(H.A.Dietr.) Jacz.- kleystotesi 

Noxudun alternariozu  

Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 

agroteh-garant.ru 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl.- 

konidilər 
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Noxudun yalançı unlu şehi 

Peronospora pisi Syd. 

agroteh-garant.ru 

Peronospora pisi Syd.- 

konididaşıyanlar və konidilər 

Solğun ləkəli askoxitoz 

Ascochyta pisi Lib. 

dwpicture.com.au 

Ascochyta pisi Lib.-  
konidilər 
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Tünd ləkəli askoxitoz 

 Ascochyta pinodes L.K. Jones 

inra.fr 

 Ascochyta pinodes L.K. Jones-  
piknosporlar 

Noxudun pası 

Uromyces pisi (Pers.) de Bary,  

U. fabae (Pers.) DB. f. pisi-sativae 

Hirats. - bioimages.org.uk 

Uromyces pisi (Pers.) de Bary- 

teliosporlar 
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Lobyanın antraknozu  

Colletotrichum lindemuthianum Br. et 

Cav. - egetablemdonline.ppath.cornell.edu 

Colletotrichum lindemuthianum 

Br. et Cav. - sporlar 

Lobyanın bakteriozu və ya bakterial 

qonur ləkəliyi- Xanthomonas phaseoli 

(E.T.Sm.) Dowson. 

vegetablemdonline.ppath.cornell.edu 

Noxudun bakterial yanığı  

Pseudomonas syringae pv. pisi  

(Sackett.) Young et al. 

agroteh-garant.ru 
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6.6. YONCA BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 
 

Yoncanın unlu şehi - Erysiphe communis  Grev. f. sp.  

medicaginis Dietr. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Erysiphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Erysiphe cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Xəstəlik dünyanın isti və cənub rayonlarında geniĢ yayılmıĢdır. Ona Yaxın 

ġərqdən tutmuĢ Cənub ġərqi Asiya ölkələri də daxil olmaqla hər yerdə rast gəli-

nir. Patogen MDB ölkələri çərçivəsində Orta Asiya Türk Respublikalarında daha 

geniĢ yayılma arealına malikdir. Ölkəmizin Naxçıvan MR, Mil-Qarabağ, Aran 

rayonlarında ən geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərdən biridir. 

Xəstəlik iyunun sonu-iyulun əvvəllərində əmələ gəlir. Yayın sonu və pa-

yızda xəstəlik maksimum inkiĢafa çatır. Yarpağın hər iki tərəfində və gövdədə 

mitsel və konididaĢıyanlardan ibarət asanlıqla silinən ağ, unlu örtük əmələ gəlir. 

Göbələk kleystotesilərlə bitki qalıqlarında qıĢlayır. Yazda kleystotesilərdən asko-

sporlar ətrafa tullanır və ilkin infeksiyanı törədir. Vegetasiya dövrü xəstəlik koni-

dilərlə həyata keçirilir. KonididaĢıyanlar düz, demək olar ki, silindrikdir. Koni-

dilər tək-tək, ellipsoidal-silindrik, ölçüləri 24-55 x 13,5-22 mkm-dir. Kleystotesi-

lər dağınıqdır, 80-150 mkm diametrli, çıxıntıları aĢağı hissədə çoxsaylı, sadədir. 

Kisələr (3-13) qısa ayaqcıqlı, 40-85x 25-55 mkm ölçülü, 2-6 sporludur. Kisəspor-

ları ellipsoidal, yumurtaya bənzərdir. 

Unlu Ģeh xəstəliyinin güclü inkiĢafı ən isti dövrlərdən sonra müĢahidə edilir, 

bu isə bitkilərin davamlılığının aĢağı düĢməsi ilə izah olunur. Xəstəlik törədicinin 

inkubasiya müddəti 2-4 gündür. 

Xəstəliyin inkiĢafına quru isti iqlim stimuləedici təsir göstərir. Törədici 25-

300C temperaturda daha fəal inkiĢaf edir. Yazda tez-tez yağan qısa müddətli ya-

ğıĢlar isti havalarla növbələĢdikdə xəstəliyin inkiĢafı intensivləĢir. 

Xəstəlik ot və toxum məhsulunun itkilərinə səbəb olur. Ədəbiyyatlarda 

verilən məlumatlara görə xəstəliyin inkiĢafı üçün əlveriĢli illərdə toxum məhsulu 

25-30% azala bilir. Xəstəliyin daha bir zərəri yarpaqların assimilyasiya səthinin 

azalması və onların vaxtından əvvəl quruması ilə xarakterizə edilir. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortların yaradılması və ra-

yonlaĢdırılması zəruridir. Əkin üçün sağlam toxumlardan istifadə edilməli, cavan 

və yaĢlı yonca əkinləri bir-birindən təcrid edilməlidir. Səpindən 30 gün əvvəl to-
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xumlar TMTD (3-4 kq/t hesabı) ilə dərmanlanmalıdır. Toxumluq sahədə xəstə-

liyin ilkin simptomları göründükdə fungisidlərdən istifadə etməklə çiləmə aparıl-

malıdır. Son illər toxumluq yonca sahələrində kumulus 4 kq/ha, skor 0,1 l/ha, 

tiovit djes 4 kq/ha preparatlarının növbəli tətbiqi toxum məhsulunu unlu Ģehdən 

tam mühafizə edir. ĠĢçi məhlulun məsarifi 400 l/ha. 

 
Yoncanın peronosporozu və ya yalançı unlu şehi –  

Peronospora aestivalis Syd. 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası,  

Peronosporaceae  fəsiləsi, Peronospora cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Ədəbiyyat məlumatlarının təhlili göstərir ki, yoncanın peronosporoz və ya 

yalançı Ģeh xəstəliyi geniĢ yayılmıĢdır. Xəstəlik törədiciyə müxtəlif torpaq-iqlim 

Ģəraitlərinə malik olan Baltikyanı ölkələr (Latviya, Litva, Estoniya), Rusiya Fe-

derasiyasının əksər vilayətlərində, Orta Asiya Türk Respublikalarında, o cümlə-

dən Azərbaycanda rast gəlinir. Ölkəmizin Quba-Xaçmaz, ġəki-Zaqatala, Lənkə-

ran-Astara, habelə dağlıq və dağətəyi rayonlarında xəstəlik qeydə alınmıĢdır.  

Yarpaqların səthində olan ləkələr Ģəffaf-yaĢıl, sonra solğunlaĢan, dağınıqdır. 

Onların alt tərəfində konididaĢıyanlardan və konidilərdən ibarət boztəhər-bənöv-

Ģəyi örtük inkiĢaf edir. Diffuz yoluxma zamanı parazit bütün orqanlara yayılır, 

yarpaqlar Ģəffaf-sarıtəhər görkəm alır, lentĢəkilli uzanır, qıvrılır, alt tərəfində kül-

li miqdarda örtük var, bitkilər böyümədən və inkiĢafdan qalır, buğumaraları qısa-

lır. KonididaĢıyanlar bir neçə dəfə dixotamik və ya ağacabənzər budaqlanan, öl-

çüləri 200-510 x 4-12 mkm-dir, uc budaqları düz bucaq altında yerləĢir, qısa və 

düzdür. Konidilər sarıtəhər-qəhvəyi, geniĢ-ellipsoidal, 12-37x 9-27 mkm, təpədə 

əmziklidir. Ooqonilər həlqəvi, 33-35 mkm diametrlidir. Oosporlar Ģarabənzər, 

sarıtəhər-qəhvəyi, hamar və ya kələ-kötür örtüklü, 20-31 mkm diametrlidir. QıĢ 

dövrü göbələk qıĢlayan gövdə və yarpaqlarda oospor, habelə kök boğazının qıĢla-

yan tumurcuqlarında və toxumlarda mitsel formasında qıĢlayır. Vegetasiya dövrü 

göbələk konidilərlə yayılır, ilkin yoluxmanı cücərən oosporlar həyata keçirir. Ən 

güclü yoluxmalar yazda qeydə alınır. Ġyulun baĢlanğıcından avqustun ortalarına 

qədər yüksək temperatur və nəmliyin çatıĢmaması nəticəsində xəstəliyin inkiĢafı  

dayanır, payızda törədici üçün əlveriĢli Ģərait yarandıqda xəstəlik müəyyən qədər 

bərpa olunur. 

Peronosporoz  xəstəliyinin inkiĢafı üçün ən yaxĢı Ģərait mülayim temperatur 
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və yüksək rütubətdir. Bir həftə müddətində havanın gündəlik orta temperaturu 

18-200C və nisbi rütubət 48-53% olduqda törədici daha intensiv inkiĢafa malik 

olur. Temperaturun yüksəlməsi və ya rütubətin aĢağı düĢməsi ilə göbələyin 

inkiĢafı gecikir. 

Peronosporozdan əsasən yoncanın yaz biçimləri əziyyət çəkir. Ġlin ayrı 

vaxtlarında xəstəlik törədici geniĢ yayılma imkanlarına malik deyil, bu vaxt yal-

nız ayrı-ayrı yarpaqlar yoluxurlar. Xəstəlik əsasən birinci il yonca bitkiləri üçün 

xarakterikdir. Xəstəlik nəticəsində bitkilərin böyüməsi və inkiĢafı dayanır, bəzən 

diffuz yoluxma nəticəsində bitkilər tam məhv olur. Peronosporozla orta dərəcəli 

yoluxmada toxum məhsulu 40,7% aĢağı düĢür, yaĢıl kütlədə proteinin miqdarı  

11,5%, güclü yoluxmada isə 15% azalır (Manutova, 1990). 

Mübarizə tədbirləri. Aqrotexniki tədbirlərə əməl edilməli, diffuz yolux-

muĢ bitkilər sahələrdən çıxarılmalı, yazda tez biçin, müxtəlif yaĢlı yonca sahə-

lərinin təcrid edilməsi, növbəli əkində dənlilərdən sonra yerləĢdirmə önəmlidir. 

Toxumluq sahələrdə fungisidlərlə çiləmələr aparılmalıdır. Mis tərkibli preparatlar 

yalançı unlu Ģehlə mübarizədə yüksək bioloji səmərəliliyi təmin edir. 1%-li bordo 

məhlulu (mis kuporosu üzrə 4 kq), monika bordo (5 kq/ha), ridomil qold (1,5 

kq/ha), iteral (0,5 l/ha). 

 
Yoncanın askoxitozu – Ascochyta imperfecta Peck. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Ascochyta cinsi 

Müasir adı:  

Phoma medicaginis Malbr. & Roum. var. medicaginis 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Askoxitoz yoncanın becərildiyi bütün rayonlarda yayılmıĢdır. Lakin zərər-

liliyi rütubətin çox olduğu ölkələrdə daha güclüdür. Xəstəlik suvarma Ģəraitində 

becərilən yoncalar üçün çox təhlükəlidir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə xəstəli-

yin yüksək zərərliliyi Gürcüstan və Özbəkistanda qeydə alınmıĢdır. Ölkəmizdə də 

rütubəti çox olan rayonlarda xəstəliyin geniĢ yayılması diqqətdədir. 

Bitkinin bütün orqanları yoluxur. Yarpaqlarda forma, rəng və ölçülərinə 

görə müxtəlif ləkələr əmələ gəlir: kiçik, tünd-qəhvəyi və ya demək olar ki, qara; 

daha iri ləkələr də tünd qəhvəyi, ancaq Ģəffaf mərkəzli və sarıtəhər haĢiyəli; ən iri 

ləkələr Ģəffaf-qonur və ya Ģəffaf sarı tünd-qonur haĢiyəlidir. Gövdə, saplaq və 

paxlacıqlarda ləkələr kiçik, tünd-qonur, əvvəlcə yağlıtəhər haĢiyəli, sonra sarıtə-

hər rəng alır. ÖlüĢgəmiĢ gövdə və saplaqlarda payızın sonundan yaza qədər göbə-
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ləyin tünd-qəhvəyi rəngli meyvə bədəni əmələ gəlir. Bitkinin yoluxmuĢ orqanları 

quruyur, toxumlar cılız, qonur, qırıĢlı örtüklü Ģəkil alır. Askoxitoz erkən yazdan 

meydana çıxır, tez inkiĢaf edir. Ġnfeksiya mənbəyi quru bitki qalıqları və toxum-

lardır. Bu orqanlarda göbələk piknid və mitsel formalarında saxlanılır. Piknidlər 

yetiĢən zaman rütubət yüksək olarsa piknosporlar selikli çəhrayı kütlə Ģəklində 

çıxır və yaxında yerləĢən bitkiləri yoluxurlar. Xəstəlik törədici yalnız piknid mər-

hələsində inkiĢaf edir. Ġnkubasiya dövrü 2-6 gün olmaqla qısadır. Piknidlər Ģara-

bənzər, Ģəffaf-qonur örtüklüdür. Piknidlərin ölçüləri 321,8-dən 254,4 mkm dia-

metrə qədərdir. Piknosporlar rəngsiz, oval və silindrik həlqəvi uclu, bir, bəzən 

ikihüceyrəli, ölçüləri 5-15 x 2,5-5 mkm-dir. Yoncanın askoxitoz xəstəliyinin törə-

dicisi ixtisaslaĢmıĢ parazitdir və yalnız Medicago cinsinə daxil olan bitki növlə-

rini yoluxur. 

Askoxitozun inkiĢafı üçün mülayim və aĢağı temperatur kifayətdir. Mitselin 

böyüməsi üçün optimal temperatur 20-220C, piknid əmələ gəlməsi üçün 170C-dir. 

Erkən yaz və payız ayları çoxlu yağıntılarla müĢayət olunduqda askoxitoz yon-

cada daha sürətlə inkiĢaf edir. Toxumlar yağıĢlı havada çiçəkləmə dövrü- paxla-

ların formalaĢması mərhələsində yoluxur. 

Xəstəliyin zərəri yazda gövdələrin yoluxması çiçəkləmə dövrü reproduktiv 

orqanların sirayətlənməsi ilə xarakterizə edilir. Xəstəliyin təsirindən toxum məh-

sulu 20-25%-ə qədər azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Toxumların dərmanlanması, bitki qalıqlarının məhv 

edilməsi, torpağın yaxĢı iĢlənməsi, diskləmə və kultivasiya, fosfor-kalium gübrə-

ləri ilə yemləmələr, əkinlərin təcrid edilməsi və davamlı sortlardan istifadə önəm-

lidir. 

 
Yoncanın sarı ləkəliyi – Pseudopeziza jonesii Nannf. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Helotiales sırası, Dematieaceae fəsiləsi, Pseudopeziza cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Xəstəlik bitkinin becərildiyi arealda Avropa, Amerika və baĢqa qitələrin 

ölkələrində qeydə alınmıĢdır. MDB məkanında xəstəliyin yayılması mülayimdir. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə illik yağıntıların miqdarı 500 mm-dən çox olan ra-

yonlarda askoxitozun yayılması daha intensiv baĢ verir. 

P.jonesii  göbələyi  ixtisaslaĢmıĢ parazit olub, adətən  yonca  növlərini yolu- 

xur. Yarpaqlarda, bəzən isə gövdələrdə iri Ģəffaf-sarı ləkələr əmələ gəlir. Onlarda 

kiçik tünd nöqtələr- göbələyin sporolojaları görünür. Burada konidilər əmələ gə-
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lir. Konidilər bitkini yoluxa bilmirlər. Göbələyin inkiĢafında konidilərin rolu 

naməlumdur. Xəstəlik inkiĢaf etdikcə yarpaqlar tündləĢir, qıvrılır və quruyur. On-

lar ya tökülür, ya da  gövdədən asılmıĢ vəziyyətdə qalırlar. Quruyan yarpaqlarda 

göbələyin qıĢlama mərhələsi- apotesilər formalaĢır. Bitkilərin sirayətlənməsi yal-

nız rütubətli havada çıxan askosporlar  hesabına baĢ verir. Mövsüm müddətində 

meteoroloji Ģəraitdən asılı olaraq bir və ya bir neçə askospor generasiyası baĢ 

verir. Apotesi qalın qısa ayaqcıqlı, 200-1000 mkm diametrlidir. Kisələrin ölçüçü 

60-70 x 9-10 mkm, bir kisədə 8 spor-10 x 5 mkm var. 

Göbələyin inkiĢafı üçün optimal temperatur 18-240C hesab edilir. Xəstəliyin 

maksimum əmələ gəlməsi qaynar quru və rütubətli hava növbələĢəndə müĢahidə 

edilir. Quru isti hava bitki toxumalarında göbələyin böyüməsi, rütubət isə asko-

sporların yayılması üçün lazımdır. Yuxarıda göstərilən temperaturda ilk sarı ləkə-

lər yarpaqlarda 12-15-ci gün, daha 8-10 gün sonra apotesilər meydana çıxır. Apo-

tesilər əmələ gəldikdən 4-6 gün sonra yetiĢirlər. 

Yarpaqlarda xəstəliyin inkiĢafı onların məhvinə gətirib çıxarır, nəticədə ot 

məhsulu 30-80% azalır. Meteoroloji Ģəraitdən asılı olaraq xəstəlik birinci və 

ikinci biçinlər üçün daha zərərlidir. YoluxmuĢ bitkilərin otu qidalılıq keyfiyyətini  

kəskin formada itirir, onda azotun miqdarı 20% aĢağı düĢür. YoluxmuĢ paxlalar-

dan götürülmüĢ toxumlar öz səpin keyfiyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə itirirlər. 

Mübarizə tədbirləri. Yazda bitki qalıqlarının məhv edilməsi, yonca, digər 

paxlalılarla və dənli otlarla qarıĢıq səpin aparmalı, davamlı sortlardan istifadə et-

məli, gübrələrin (xüsusilə kalium) verilməsi və düzgün aqrotexnika. Toxum məq-

sədilə yonca becərilən zaman fungisidlərdən istifadəyə də icazə verilir. 

 
Yoncanın qonur ləkəliyi – Pseudopeziza 

 medicaginis (Lib.) Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Helotiales sırası, Dematieaceae fəsiləsi, Pseudopeziza cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Xəstəlik yonca becərilən Avropa, Asiya, Afrika, Amerika və Avstraliyanın 

müxtəlif ölkələrində rast gəlinir. MDB məkanında Rusiyanın ġimal-Qərb və 

Mərkəzi regionları istisna olmaqla hər yerə yayılmıĢdır. 

Ölkəmizin rütubətlə zəngin olan Gəncə- Qazax, ġəki- Zaqatala, Quba- Xaç- 

maz bölgələrində toxumluq yonca sahələrində iqtisadi zərərlə səciyyə edilir. Bəzi 

illərdə Naxçıvan MR və digər quraqlıq rayonlarda qeydə alınır. 

Pseudopeziza medicaginis məhdud ixtisaslaĢmıĢ parazitdir, yalnız üçyarpaq 
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yonca bitkisini yoluxur. Yarpaq, saplaq, gövdə və formalaĢan paxlalarda çoxsaylı 

kiçik (0,5-3 mm diametrli) tünd-qonur və ya qara ləkələr əmələ gəlir. Ləkələr heç 

vaxt birləĢmirlər. Onların üzərində kisə və kisəsporları daĢıyan apotesilər inkiĢaf 

edir. Göbələk daimi kisə mərhələsində mövcuddur, konidi mərhələsi haqqında 

ədəbiyyatdakı məlumatlar Ģübhəlidir. Mərkəzi apotesinin diametri 350 mkm-ə 

yaxındır, onun ətrafında yerləĢən diĢi apotesilərin diametri 180 mkm-dir. Kisələr  

sancaqĢəkilli, adətən 8 sporlu, 70 mkm ölçülüdür. Parazit ĢaraoxĢar, rəngsiz, uc-

larda geniĢlənmiĢdir. Askosporlar yumurtavari və ya ellipsoidal, düz və ya əyri, 

rəngsiz, hüceyrəli, ölçüləri 10 x 5 mkm-ə yaxındır. Askosporlar isti rütubətli hava 

durumunda asklardan tullanırlar və küləklə baĢqa bitkilərə yayılırlar. Patogen 

toxumla yayılmır. Göbələk formalaĢan və ya tökülən yarpaqlarda rüĢeym halında 

olan apotesilərlə qıĢlayır. Yazda apotesilər yetiĢir, onlarda askosporlar əmələ gə-

lir və onlar da ilkin infeksiyanı törədir. 

Xəstəliyin maksimum əmələ gəlməsi kifayət qədər isti və rütubətli havada 

baĢ verir. Aksosporlar 7-140 C temperatur və 97-100 % havanın  nisbi rütubətində 

cücərməyə baĢlayır. YağıĢ, Ģeh, havanın tez-tez dəyiĢməĢi sporların əmələ gəlmə-

si və yayılması, eləcə də xəstəliyin inkiĢafına stimuləedici təsir göstərir. 

Xəstəliyin yarpaqlarda, xüsusilə saplaqlarda inkiĢafı onların kütləvi tökül-

məsinə səbəb olur, yarpaqlar yaruslarla tökülür və xəstəliyin zərərini daha da 

gücləndirir. Bununla bərabər xəstəliyin inkiĢafı və onun zərərliliyi əkinlərin yaĢı 

artdıqca yüksəlir. Xəstəlik nəticəsində 35%-ə qədər yarpaq tökülə bilir, nəticədə 

ot məhsulu kütləcə 15% aĢagı düĢür. Bundan əlavə belə ot qida keyfiyyətini itirir, 

xam zülalın miqdarı 10%-ə qədər azalır. Güclü yoluxma zamanı toxum məhsulu 

60%-ə qədər azalmaqla, həm də səpin keyfiyyətini itirirlər. 

Mübarizə tədbirləri. Sarı ləkəlikdə olduğu kimidir. 

 
Yoncanın antraknozu - Colletotrichum trifolii Bain et Essary 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Ceolomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Colletotrichum cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Antraknoz ABġ, Kanada, Avropa ölkələri (Fransa, Bolqarıstan, Slovakiya) 

və s. ölkələrdə yayılmıĢdır. T.M.Xoxryakovanın (1984) məlumatlarına əsasən 

MDB məkanında bu göbələk yalnız Qaratorpaq zonada qeydə alınmıĢdır. Azər-

baycanda bu xəstəliyin mövcudluğu haqqında məlumatlar yoxdur. 

Xəstəlik bütün yerüstü orqanlarda, xüsusilə saplaq və yarpaqlarda əmələ 

gəlir. Ləkələr qonur və qaradır: yarpaqlarda lap kiçikdən çox iriyə qədər, bəzən 
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bütün yarpaq ayasını əhatə edən, qeyri-düzgün, adətən kələ-kötür formalıdır. 

Gövdələrdə ləkə dartılmıĢ, basıq, mərkəzdə solğundan Ģəffaf qonur və ya boza 

qədər rənglidir. Loja qrup halında və ya səpələnmiĢ vəziyyətdədir. Qırçıqlar loja-

larda çoxsaylı və ya kiçik miqdarda, çirkli-qonur, təpədə daha solğun, adətən 

əyilmiĢ, ölçüləri 39-62 x 4-7 mkm-dir. Konidilər silindrik, rəngsiz, hər iki ucda 

həlqəvi, 11-13 x 3-4 mkm ölçülüdür. Ġnfeksiya mənbəyi- yoluxmuĢ bitki qalıqları 

və toxumlardır. Vegetasiya dövrü xəstəlik konidilərlə yayılırlar. Ədəbiyyat məlu-

matlarına görə patogen Rusiyada qırmızı yonca (Trifolium pratense L.) və az hal-

da sarı yoncanı (Ornithopus sativus L.) yoluxur.  

Xəstəliyin inkiĢafı üçün tez- tez yağan yağıĢlarla müĢayət olunan isti rütu-

bətli hava əlveriĢlidir. 

Antraknozun ciddi zərər vurduğu ölkələrdə (Avropa, ABġ, Kanada) xəstə-

liyin zərəri cücərtilərin məhvi, yaĢıl kütlənin azalması, onun keyfiyyətinin pisləĢ-

məsi, cılız, yüngül çəkili toxumların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. 

Mübarizə tədbirləri. Bitki qalıqlarının məhv edilməsi, dərin Ģum, toxum-

ların dərmanlanması, növbəli əkinə əməl edilməsi, toxumluq sahələrin fungisid-

lərlə dərmanlanması, məhsul yığımının optimal müddətlərdə aparılması, sağlam 

əkin materialından istifadə önəmlidir. 

 
Yoncanın pası- Uromyces striatus Schr. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Uromyces cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Xəstəlik geniĢ yayılmıĢdır. Dünyanın bütün qitələrində əkilən yemlik və 

toxumluq yonca sahələrində rast gəlinir. 

Bitkinin əsasən yarpaqları və digər yerüstü orqanları yoluxur. Sirayətlənən 

orqanlar üzərində qonur dağınıq uredinoyastıcıqlar müĢahidə edilir. Göbələk 

müxtəlif sahiblidir. Patogenin etsi və yaz mərhələsi südləyən bitkisinin müxtəlif 

növlərində (Euphorbia gula, E.cyrarissias, E.heliosroria) əmələ gəlir. 

Etsisporların uçuĢması 2-3 həftə davam etdikdən sonra südləyən bitkisinin 

budaqları tələf olur. Xəstəlik yonca bitkisində may-iyun aylarında əmələ gəlsə də 

onun intensiv inkiĢafı avqust-sentyabr aylarında baĢ verir.  

Yoncada patogenin uredino və telio mərhələləri inkiĢaf edir. Uredinosporlar 

ĢarĢəkilli, zəif tikanlı örtüklüdür. Onların ölçüləri 15-23x 15-20 mkm-dir. Xəstə-

lik törədici vegetasiya müddətində bir neçə uredinospor nəsli əmələ gətirir. Telio-

mərhələ qıĢlamaya xidmət edir. Teleytosporlar qısa ayaqcıqlı, 15-22x 15-20 mkm 
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ölçülü, rəngsizdirlər. 

QıĢlayan teliosporlar yazda bazidisporlar verir, onlar uçuĢaraq südləyən bit-

kisinin yatmıĢ toxumalarını sirayətlənir, yarpaqların alt tərəfində parıltılı narıncı 

yastıcıqlar əmələ gətirir. Narıncı yastıcıqlar göbələyin etsi mərhələsindən iba-

rətdir. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə yonca bitkisində pas xəstəliyini törədən gö-

bələk Mərkəzi Asiya Respublikalarında uredinospor, rütubəti çox olan daha Ģimal  

rayonlarında isə mitsel formasında qıĢlayaraq, infeksiya mənbəyi rolunu oynayır. 

Havanın temperaturu 18-220C və nisbi rütubət 40-50% olduqda patogen sü-

rətlə inkiĢaf edir.  

SirayətlənmiĢ zoğlar az məhsuldar olur. Xəstəliyin nəticəsində bitki çoxlu 

miqdarda karbohidrat və protein itirir, toxum  məhsulu 30-60% azalır. Ot məhsu-

lu və onun qidalılıq keyfiyyətləri yüksək dərəcədə aĢağı düĢür.  

Mübarizə tədbirləri. Yem məqsədilə becərilən sahələrdə tələb olunan 

aqrotexniki tədbirlər kompleksi həyata keçirilir. Aralıq sahib bitkiləri məhv edilir. 

Xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə toxumluq sahədə 25% tilt ilə (0,5 l/ha) 

bir çiləmə aparılır. 
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YONCA BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoncanın unlu şehi  

Erysiphe communis  Grev. f. medicaginis 

Dietr.- selhozrabota.ru 

Yoncanın peronosporozu və ya yalançı 

unlu şehi  - Peronospora aestivalis Syd. 

pflanzenkrankheiten.ch 

Peronospora aestivalis Syd.-  

konididaşıyanlar və konidilər 

Erysiphe communis  Grev. f. 

medicaginis Dietr.-  

kleystotesidən çıxan askosporlar 
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Yoncanın askoxitozu 

Ascochyta imperfecta Peck. 

picasaweb.google.com 

Ascochyta imperfecta Peck.-  

konidilər 

Yoncanın pası 

Uromyces  striatus Schr. 

aphotofungi.com 

Uromyces  striatus Schr. – 

uredinosporlar 
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F  ə s i l  VII 

 

Texniki  bitkilərin xəstəlikləri 

  

 

7.1. KARTOF BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Kartofun fitoftorozu – Phytophthora infestans de Bary 

 

Təsnifatda yeri:  

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Pythiaceae fəsiləsi, Phytophthora cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Kartof fitoftorasının vətəni quĢüzümü fəsiləsinə daxil olan çoxlu sayda 

yabanı növlərin bitdiyi Meksika dağlarının vadiləri hesab edilir. Ġkinci dünya mü-

haribəsindən sonra Meksikanın Toluka vadisində Rokfeller fondunun hesabına 

kartofun fitoftorozunu öyrənmək üçün beynəlxalq stansiya təĢkil edildi. Həmin 

stansiyanın rəhbəri Kornellski Universitetinin (ABġ) gənc məzunu Dj.Niderha-

uzer Meksikada fitoftoroz xəstəliyinə qarĢı davamlı kartof sortları becərməyə 

baĢladı. Lakin onun cəhdləri bir nəticə vermədi və becərilən sortların hamısı 

fitoftorozla güclü yoluxmaya baĢladı. Həmin zamandan baĢlayaraq bu günə qədər 

dünyanın müxtəlif ölkələrində tədqiqatçılar bu və ya digər sortların fitoftora 

xəstəliyinə qarĢı davamlılığını öyrənməkdə davam edirlər.  

Bu xəstəlik kartof becərilən bütün zonalarda yayılmıĢdır. Lakin xəstəliyin 

zərəri meteoroloji torpaq amilləri nəzərə alınmaqla müxtəlifdir. Rusiyanın Ģimal-

qərb və Avropa hissəsinin qərb regionlarında, eləcə də Uzaq ġərqdə fitoftoroz 

xəstəliyinin epifitotiyasının orta tezliyi 75%-dən yuxarıdır, lakin onun qismən 

aĢağı tezlikli yayılma sürətinə malik rayonları da mövcuddur. Xəstəliyin zəif in-

kiĢaf zonalarından biri də Azərbaycandır. Lakin ədəbiyyat məlumatlarının təhlili 

göstərir ki, ölkəmizin kartofçuluqla məĢğul olan Gədəbəy, DaĢkəsən, Tovuz, Cə-

lilabad və s. rayonlarında fitoftoroz müntəzəm olaraq əmələ gəlir və məhsuldar-

lığa ağır zərbə vurur. 

Kartofda fitoftoroz xəstəliyini ilk dəfə dahi alman botaniki Anton de Bari 

1861- ci ildə təsvir etmiĢdir. Fitoftora sözünün  mənası bitkini yeyən, dağıdan an- 

lamına gəlir. 
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        Xəstəlik törədici yarpaq, gövdə və  kartof yumrularını yoluxur.  

        Əvvəlcə xəstəliyin simptomları sulutəhər ləkələr formasında alt yarpaqların 

kənarlarında əmələ gəlir. Rütubətli  hava  zamanı ləkə tezliklə böyüyür və Ģəffaf 

yaĢıl haĢiyəli qonur rəng alır. Ləkənin alt tərəfində göbələyin spor mərhələsindən 

ibarət ağ örtük meydana çıxır. Gövdələrdə xəstəliyin simptomları tünd-qonur ləkə 

Ģəklində baĢ verir, bu isə gövdələrin sınması ilə nəticələnir.  

Göbələyin sporları yağıĢ suyunun gücü ilə torpağa daxil olur və yenicə for-

malaĢan yumruları sirayətlənir. Bu adətən məhsulun toplanması dövrü daha inten-

siv Ģəkil alır. Yumrularda fitoftoroz yüngülcə basıq, qurğuĢun-boz və ya qonur 

rəngli ləkələr kimi zühur edir. Ləkə yumrunun dərinliyinə keçir və lətli yumĢaq 

hissəsini pasvari-qəhvəyi rəngə çevirir. A.N.Bax adına Rusiya Elmi- Tədqiqat 

Biokimya Ġnstitutunun əməkdaĢı O.L.Ozeretskaya (2007) göstərir ki, fitoftora 

xəstəliyinin törədicisi Phytophthora infestans yoluxmuĢ yumrulara spesifik qlyu-

kan maddəsi ayırır ki, bu da mühafizə reaksiyasının subsessorudur. Məhs qlyukan 

zədələnmiĢ yumrularda peridermanın sağalmasının və müdafiə maddələrinin 

əmələ gəlməsinin qarĢısını alır. Nəticədə belə yumrular müəyyən göbələk və bak-

teriyalar üçün qida mənbəyi rolunu oynayır və onların çürüməsinə səbəb olurlar.  

Göbələyin həyat tsiklində iki mərhələ mövcuddur: qeyri-cinsi və cinsi. 

Qeyri-cinsi çoxalma zamanı göbələyin hava hifləri sporangi formalaĢdırır. Spo-

rangilər yarpaqların səthində olan suda cücərir və hərəkətli ikiqamçılı zoosporlar 

əmələ gətirir. Qamçıların köməyi ilə zoosporlar suda müəyyən müddət hərəkət 

edir, sonra qamçıları itirir, örtüklə örtülür və bitki toxumasına daxil olan böyümə 

hifinə cücərir. Toxumalarda hif çoxnüvəli buğumlanmayan mitselə inkiĢaf edir. 

Sporangilərin cücərmə qaydası mühit Ģəraiti, xüsusilə temperaturadan asılıdır. 

Zoosporlar aĢağı temperaturlarda (4-120C) əmələ gəlir. Havanın yüksək tempera-

turunda (20-270C) zoosporangilər zoospor əmələ gətirmir, rüĢeym hiflərinə 

cücərir ki, o da bitki toxumasına daxil olur. YağıĢlar zamanı sporlar Ģaxlardan 

yuyulur, torpağa keçir və yumruları yoluxurlar. Ooqoni ilə anteridinin mayalan-

masından sonra ooqamiya tipli cinsi proses baĢ verir və oosporlar formalaĢırlar. 

Onlar qalın örtüklə əhatəli olduğundan xəstəliyin törədicisinin əlveriĢsiz Ģəraitdə 

saxlanmasını təmin edir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə xəstəlik törədicinin qıĢla-

ma forması olan oosporlar yalnız kartofun vətəni Meksikada formalaĢa bilir. 

Fitoftorozun epifitotiya Ģəklində inkiĢafı göbələyin həyat tsiklinin müxtəlif 

mərhələlərində formalaĢan rütubət və temperaturdan asılıdır. Soyuq və rütubətli  

hava Ģəraitində fitoftoroz bir və iki həftə müddətində tarlada olan bütün bitkiləri 

məhv edə bilir. Göbələyin optimal böyüməsi və küllü miqdarda sporulyasiyası  

100% nisbi rütubət və 15-250C temperaturda müĢahidə edilir. Zoosporların əmələ 

gəlməsi  üçün 10 - 150C  temperatur  tələb edilir. Yüksək temperatur da  konidilər 

üçün məhvedici deyildir, belə ki, hətta 350C temperaturda  konidilər 4 saat  müd-

dətində  həyatilik qabiliyyətini saxlayırlar. De-Brayn (1926) göstərir ki, göbələk 8 



233 

 

gün müddətində -70C temperatura da dözə bilir.  

Xəstəliyin əsas infeksiya mənbəyi yoluxmuĢ yumrulardır. Göbələyin mitseli 

məhz yumruların gözcüklərində qıĢlayır. Ona görə də saxlama zamanı kartof 

yumrularında olan mitselin miqdarı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Saxlama kame-

rasında temperatur 20C olduqda yumrularda mitsel 185 gün, 2-70C temperaturda 

isə 140 gün həyatilik qabiliyyətini saxlayır. Ona görə də xəstə yumruların səpin 

materialı kimi istifadəsi və vegetasiya dövrü formalaĢan meteoroloji Ģərait xəstə-

liyin yayılma xarakterini müəyyən edir. 

Kartofun fitoftorozu insanlıq tarixində ən yadda qalan zərərli xəstəliklərdən 

biridir. O, XIX əsrin 40-cı illərində ABġ və Avropada demək olar ki, eyni vaxtda 

əmələ gəlmiĢdir. Xəstəlik Avropaya aclıq və kasıblıq gətirmiĢdir. Bu xəstəlikdən 

Ġrlandiya əhalisi daha çox əziyyət çəkmiĢdir. Əhali kütləvi surətdə Ġngiltərə və 

ABġ-a miqrasiya etmiĢdir. Fitoftora dünya ölkələri üçün bu gün də aktuallığını  

saxlayır. ġaxlar güclü yoluxan zaman məhsul itkisi 70% və daha çox ola bilir. 

Kartofdan əlavə xəstəlik törədici Solanaceae fəsiləsinə daxil olan digər bitkiləri 

də yoluxur. 

Mübarizə tədbirləri. Hər bir ekoloji-coğrafi zona üçün əlveriĢli olan da-

vamlı sortlardan istifadə, səpin üçün yalnız sağlam yumrular seçilməli, toxumluq 

yumrular 80%-li TMTD-nin 3,5%-li sulu suspensiyası ilə (2,1-2,5 kq dərman 50 l 

suya qarıĢdırılır və 1 ton toxuma məsarif edilir) dərmanlanır. 

Növbəli əkin dövriyyəsinə dönmədən əməl edilməlidir. Yüksək dozalı kali-

um gübrələri, optimal səpin müddətinə əməl edilməsi vacibdir. Xəstəliyin ilkin 

simptomları göründükdə 1%-li bordo məhlulu və ya 0,6%-li moniko bordo (3 

kq/ha), 0,4%-li kurzat (2 kq/ha), 0,4%-li ridomil qold (2 kq/ha) və s. fungisidlər-

dən biri ilə ilkin çiləmə aparılır. Qeyd etmək lazımdır ki, son illər dünyanın müx-

təlif ölkələrində kartofun fitoftorozuna qarĢı sistem təsirli fungisidlərlə çiləmələr 

aparılarkən xəstəlik törədicidə preparata qarĢı rezistentlik əmələ gəlmə halları 

qeydə alınmıĢdır. Bunun qarĢısını almaq üçün vegetasiya dövrü kontakt və sistem 

təsirli fungisidlər növbələĢdirilməklə tətbiq edilməlidir. Preparatın təsir mexaniz-

mi, fungisidlik fəallığı və formalaĢan meteoroloji Ģərait nəzərə alınmaqla çiləmə-

lərarası interval 10-14 gün təĢkil edir. ĠĢçi məhlul məsarifi 400-500 l/ha. 

 
Kartofun alternariozu – Alternaria solani Sorauer. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Sinonimləri: 

Macrosporium solani Ellis & G.Martin., Alternaria allii Nolla. 
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Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 
 

Kartof becərilən bütün zonalar üçün alternarioz xəstəliyi xarakterikdir. 

Dünyanın əksər ölkələrində yayılan bu xəstəlik Uzaq ġərqdə və Avropanın Ģimal  

Ģərqində daha təhlükəlidir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə Rusiyanın mərkəzi  

hissəsində xəstəlik az intensivliyi ilə fərqlənir. 

Xəstəliklə bitkinin yarpaq, gövdə və yumruları  yoluxurlar. Ġlkin yoluxma 

adətən yaĢlı yarpaqlarda müĢahidə edilir. Ləkələr tünd-qəhvəyi, həlqəvi, yaxĢı  

görünən konsentrik zonallıdır. Belə ləkələr əsasən  yarpaq  ayasının mərkəzində 

yerləĢirlər. Kartofun vegetasiyası dövrü ləkələr ölçücə böyüyür, yarpaqlar saralır, 

vaxtından əvvəl quruyur və ya tökülürlər. Gövdələrdə ləkə uzununa dartılmıĢ 

vəziyyətdədir və sağlam toxuma ilə kəskin sərhədlərə malik deyildir. Kartofun 

toplanıĢı dövrü göbələyin sporları yoluxmuĢ yarpaqlardan və Ģaxlardan yumrulara 

düĢə bilir və onu yoluxur, ancaq infeksiyanın baĢ verməsi məhsulun saxlanmasın-

dan bir neçə ay sonra özünü göstərir. Yumruların səthində qeyri-düzgün formalı  

qonur, basıq ləkələr zühur edir, onların altında yumĢaq hissə quru tünd-qonur və 

ya qəhvəyi kütləyə çevrilir. Ləkələrin səthi çox vaxt qırıĢlıdır. Göbələk mitsel, 

konidi və xlamidosporlarla torpaqda, məhv olmuĢ yarpaqlarda və yoluxmuĢ Ģax-

larda qıĢlayır. Yazda rütubətli isti havada göbələyin fəal sporulyasiyası və karto-

fun sirayətlənməsi baĢ verir. Alternaria solani göbələyi iri çoxhüceyrəli (15-19 x 

150-30 mkm) əkssancaq formalı, uzun, kəskin çıxıntılı, tündə qədər rəngli konidi-

lər verir. ġəffaf qəhvəyi konididaĢıyanlar tək-tək və ya böyük olmayan qruplar-

dadır. Konidilər küləklə yayılır və kartofun yarpaqlarına düĢür. ƏlveriĢli Ģəraitdə 

(isti hava və 95% nəmlik) konidilər yarpaqları yoluxur. 
Göbələk kartofdan əlavə pomidoru da yoluxur. Xəstəliyin inkiĢafına çox isti 

hava, qısa yağan yağıĢlar və Ģeh əlveriĢli Ģərait yaradır. Konidilərin cücərməsi  

üçün optimal temperatur 24-300C, minimal 70C-dir. 90-100%-lik havanın nisbi 

rütubəti konidilərin cücərməsi və mitselin böyüməsi üçün vacibdir. Kartofun gec 

yetiĢən sortları xəstəliyə qarĢı daha davamlıdırlar. Qida maddələri ilə zəif təmin 

olunan və zədəli bitkilər xəstəliklə güclü yoluxurlar. 

Xəstəlik əkin materialının cücərmə qabiliyyətini aĢağı salır, Ģaxların vax-

tından əvvəl ölməsinə səbəb olur, saxlama zamanı kartofun qıĢlamasını pisləĢdi-

rir. Epifitotiya illərində erkən sortların 75%-i alternariozla yoluxur, yumruların 

məhsuldarlığı 40%-dən çox aĢağı düĢür (YaqneĢko D.Ġ., 2003). 

Mübarizə tədbirləri. Kartofun saxlanması zamanı xəstə yumruların çıxdaĢ 

edilməsi, sələfləri dənlilər olmaqla  növbəli əkinə  əməl edilməsi, kartof və pomi- 

dor sahələrinin məsafəcə təcrid edilməsi, davamlı sortlardan istifadə vacibdir. 

Bitkilərdə xəstəliyin simptomları əmələ gələnə qədər fungisidlərlə çiləmələr məs-

ləhət  görülür. Fitoftoroza  qarĢı  tətbiq olunan preparatlar burada  da  tətbiq oluna 
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bilər. 

 
Kartofun qara dəmgili və ya rizoktoniozu – Rhizoctonia  

solani J.G.Kuhn. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Agonomycetes sinfi, 

Mycelia sterilia sırası, Rhizoctonia cinsi 

Müasir adı:  

Thanotephorus cucumeris (A.B.Frank) Douk. 

Bioloji qrupu: 

Saprotrof 

 

Rizoktonioz kartof becərilən əsas rayonların hamısında geniĢ yayılmıĢdır. 

V.A.Zaikinin (2003) məlumatlarına əsasən Rusiya Federasiyasının ġimal-Qərb, 

Mərkəzi, Volqo-Vyat, Ural regionlarında, Baltikyanı ölkələrdə, Belorusda, Qaza-

xıstanın Ģimal və mərkəzi vilayətlərində daha zərərlidir. Bu xəstəliyə ölkəmizin 

də kartofçuluq təsərrüfatlarında rast gəlinir. 

Xəstəlik törədici yaĢlı bitkiləri, yumruları, gövdə,  stolon və kökləri  yolu-

xur. Ġnfeksiyaya uğramıĢ yumruların səthində tünd qara qətməklər (sklerosiyalar) 

müxtəlif ölçüdə olub, yapıĢmıĢ çirk topacığına oxĢayır. Cücərtilərdə, köklərdə və 

stolonlarda yoluxma zamanı basıq qonur ləkələr və yaralar əmələ gəlir. Vegeta-

siya dövrü əlveriĢli hava Ģəraitində kartofun gövdəsinin aĢağı hissəsində çirkli ağ 

keçəli örtük müĢahidə oluna bilər. Bu simptom göbələyin cinsi mərhələsinin (te-

lemorfa) məhsuludur. Rhizoctonia solani sklerosiya və mitsel formalarında yum-

rularda və torpaqdakı bitki qalıqlarında qıĢlayır. Yüksək rütubət və aĢağı tempe-

raturda sklerosiyalar cücərərək mitsel əmələ gətirir ki, həmin mitsel də cücərti-

lərin toxumasına daxil olur və yara əmələ gəlməsinə səbəb olur. Mitsel tünd rəng-

lənmiĢ, sklerosiyalar qara, qeyri düzgün formalıdır. Göbələyin cinsi mərhələsi 

yayın ortalarında kartofun gövdəsinin yerə yaxın hissəsində əmələ gəlir. 

Xəstəlik törədici yüksək rütubət və 9-270C (optimal 15-210C) temperaturda 

inkiĢaf edir. Əkin zamanı və cücərtilərin əmələ gəlməsinə qədər soyuq hava, ha-

belə torpağın həddindən artıq rütubətləndirilməsi onun zərərliliyini gücləndirir. 

Xəstəliyin zərəri törədicinin inkiĢafının bütün formalarında: yumruların sax-

lanması zamanı cücərtilər yoluxanda, vegetasiya dövrü, gövdənin yeraltı və yer- 

üstü hissələri yoluxanda və yumrular sklerosiyalarla zibillənəndə meydana çıxır. 

Saxlama zamanı sirayətlənmiĢ yumrularda yaĢ çürümələr inkiĢaf edə bilir. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkinə ciddi əməl edilməsi, üzvi və mineral 

gübrələrin balanslaĢdırılmıĢ dozaları, düzgün dərinliyə basdırmaqla optimal əkin 

müddəti, düzgün qulluq, sağlam əkin  materialından istifadə, əkindən qabaq yum- 
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ruların fungisidlərlə dərmanlanması məsləhət görülür. 

 
Kartofun səpgili dəmgili – Spongospora subterranea  

(Wallr.) Yagerh. 

 

Təsnifatda yeri: 

Protozoa aləmi, Plasmodiophoramycota Ģöbəsi, Plasmodiophoramycetes 

sinfi,  Plasmodiophorales sırası, Plasmodiophoraceae fəsiləsi, Spongospora cinsi 

Müasir adı:  

Spongospora subterranea f.sp. subterranea I.A.Tomi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Bu xəstəlik dünyanın sənaye əhəmiyyətli kartof becərən ölkələrindən olan 

ABġ, Çin, Hindistan, Türkiyə, Ġran və s. ölkələrin plantasiyalarında əhəmiyyətli  

dərəcədə yayılmıĢdır. Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən kartofun səpgili dəmgil  

xəstəliyi MDB məkanında yalnız Belorusda və Rusiyanın ayrı-ayrı vilayətlərində 

qeydə alınmıĢdır. Ölkəmizdə bu xəstəliyin mövcudluğu haqqında məlumatlar 

yoxdur. 

Bu xəstəlik əsasən torflu torpaqlarda geniĢ yayılmıĢdır. Xəstəliyin törədicisi 

olan göbələk hüceyrədaxili parazitdir. Bu onun təhlükəlilik dərəcəsini daha da 

artırır. Kartofun səpgili dəmgil xəstəliyinin törədicisinin ölçüsü 70 mkm-ə qədər 

olan çoxnüvəli plazmodiyə malikdir. YoluxmuĢ hüceyrələrdə onlar kip spor topa-

ları formalaĢdırır. Torpaqda spordan zoosporlar çıxır və kartofun köklərini və 

yumrularını yoluxurlar. Bəzən onlar kartofun stolonunu da sirayətlənir. Parazit 

oliqofaq olmaqla pomidor və quĢüzümü fəsiləsinin (Solonaceae) digər bitkilərini 

də yoluxur. Xəstəlik yumruların səthində dərinləĢmiĢ ulduzabənzər açıq yaralar 

formasında zühur edir. Belə yaraların içərisi qəhvəyi spor yığımı ilə doludur. Si-

rayətlənmiĢ köklərdə ĢiĢlər əmələ gəlir. Ġnfeksiya mənbəyi torpaqda beĢ ildən ar-

tıq müddətdə həyatilik qabiliyyətini saxlayan sporlardır. 

Xəstəlik kifayət qədər rütubətli və torpağın yüksək olmayan temperaturunda 

meydana çıxır. Göstərilən Ģərait və 12-180C temperatur patogenin optimal inki-

Ģafına yol açır. 

Yumrular güclü yoluxan zaman onların tam məhvi baĢ verir. Xəstəlik güclü 

surətdə kartofun qidalılıq və əmtəə keyfiyyətini aĢağı salır, onun çürümə törədən 

mikroorqanizmlərlə sirayətlənməsini stimullaĢdırır. 

Mübarizə tədbirləri. Bu xəstəliyə qarĢı ən səmərəli mübarizə növbəli əki-

nə əməl edilməsi və eyni sahəyə kartofun beĢ ildən sonra qaytarılmasıdır. Əkin 

qabağı yumruların dərmanlanması da vacib tədbirlərdəndir. 
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Kartofun adi dəmgili – Streptomyces scabies 

(Thaxter) Waksman et Henrici. 

 

Təsnifatda yeri: 

Aktinomisetlər və ya Ģüalı göbələklər, Streptomyces cinsi 

Bioloji qrupu: 

Torpaq patogeni 

 

Xəstəlik kartof becərilən bütün ölkələrdə geniĢ yayılmıĢdır. 

Yoluxma nəticəsində yumrunun səthində qeyri-düzgün formalı, diametri bir 

neçə millimetrdən 1 sm-ə və daha artıq olan, getdikcə ölçüləri böyüyən və man-

tarlaĢan yaralar meydana çıxır. Adi dəmgilin dörd növünü fərqləndirirlər: yastı 

(qabıq və ya yalnız peridermanın ən üst qatı yoluxur), qabarıq (qabarıq ziyilcik 

Ģəklindədir), dərin (lətli hissənin yaraları ətrafları boyunca qalxır və dibi qəhvə-

yidir) və torlu (bütöv xətli səth, tozu xatırladır). Dəmgilin müxtəlif növlərinin in-

kiĢafı patogenin dərinliyə təsirindən, öz növbəsində kartofun sort xüsusiyyətlə-

rindən və mühit Ģəraitindən asılıdır. Adi dəmgil xəstəliyini törədən aktinomiset-

lər torpaqda müxtəlif üzvi qalıqlarda və toxumluq yumrularda yaĢayırlar. Yum-

ruların infeksiyaya uğraması yumru əmələgəlmə fazasından baĢlayır. Patogen 

yumruya adətən mərcilər vasitəsilə keçir, böyüyür və müxtəlif istiqamətlərdə 

qabığı cırır və peridermanın böyük hissəsi aĢağı sağlam toxumalardan mantarlaĢ-

mıĢ ölü hüceyrələrə ayrılırlar. S.scabies göbələyinin mitseli buğumsuz ağacaoxĢar  

budaqlanandır. Mitselin əsas saplağında vintəoxĢar spordaĢıyanla burulmuĢ hava 

hifləri böyüyürlər. Onlarda isə kiçik silindrik uzunsov ölçüləri 1,2-1,5x 0,8-1,0 

mkm olan sporlar inkiĢaf edirlər. 

Adi dəmgilin törədicisi-aerobdur, onun inkiĢafı üçün optimal temperatur 25-

270C-dir. Yumruların əmələgəlmə dövrü torpağın aĢağı temperaturu streptomi-

setlərin inkiĢafını ləngidir. Xəstəliyin inkiĢafı üçün neytral və ya zəifqələvi reak-

siyalı torpaqlar (pH 6,0-7,5) optimaldır. Zəif qələvi reaksiyalı yüngül və qumsal 

torpaqlarda yumrular daha çox sirayətlənirlər. Quru və isti hava xəstəliyin inkiĢa-

fını stimullaĢdırır. 

Əsas zərər yumruların keyfiyyətinin aĢağı düĢməsi ilə səciyyələnir. Dəmgilə 

yoluxmuĢ yumruların cəlbedici görkəmi yoxdur, tərkibində niĢasta az olduğundan 

dad və əmtəəlik keyfiyyətləri aĢağıdır. Adətən dəmgil yumrulara quru və yaĢ çü-

rümə törədicilərinin  daxil olmasına köməklik edir. Güclü yoluxmuĢ yumruların 

cücərmə qabiliyyətləri aĢağı olduğundan əkin üçün yararsızlaĢır. 

Mübarizə tədbirləri. Sağlam əkin materialı, toxumluq yumruların dərman-

lanması, davamlı sortların becərilməsi, növbəli əkin və sideral (yaĢıl) gübrələrin 

tətbiqi önəmlidir. 
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Kartofun xərçəngi – Synchytrium endobioticum Pers. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Chytridiomycota Ģöbəsi, Chytridiomycetes sinfi, 

Chytridiales sırası, Synchytrium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Karantin obyekti olsa da dünyanın bir çox ölkələrində mülayim yayılma 

arealına malikdir. 

Xərçəng xəstəliyi ilə kartof bitkisinin yumruları, stolonları, bəzən isə gövdə 

və yarpaqları yoluxurlar. Xəstəlik  keçmiĢ  SSRĠ ərazisində daxili karantin obyek-

ti hesab edilirdi. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Dövlət Fitosanitar nəza-

rət xidmətinin (2008) məlumatına əsasən ölkəmizdə xərçəng xarici karantin ob-

yektidir. Xəstəlik törədici yoluxduğu orqanlarda ĢiĢlər, fırlar əmələ gətirir. Bu 

biotrof orqanizmin ən xarakterik əlamətidir. Xəstəlik yumrularda onların inkiĢafı-

nın erkən fazalarında, gözcüklərə yaxın nöqtələrdə xərçəng ĢiĢləri əmələ gətirir. 

Stolonlar yoluxan zaman kartof yumruları ümumiyyətlə formalaĢmırlar. 

Kartof stolon və yumrularında meydana çıxan ĢiĢlər irilənmiĢ toxumadır, 

belə toxumanın hüceyrələrində xəstəlik törədici yerləĢir və burada böyük niĢasta 

ehtiyatları mövcuddur. Əvvəlcə ĢiĢlər Ģəffaf, sonra qonur, hətta qaralırlar. Xarici 

görkəmcə onların kələ-kötür səthi gül kələmin hamaĢçiçəklərini xatırladır, ölçü-

ləri isə ən müxtəlif olmaqla bəzən kartof yumrularından da böyük görünürlər. ġiĢ-

lərdə mantar toxuması əmələ gəlmir, buna görə də torpaq rütubəti və müxtəlif 

saprotrof mikroorqanizmlərin təsiri altında tez bir zamanda parçalanır. Xəstəlik 

törədicinin biologiyası çox mürəkkəbdir. Adətən payıza yaxın ĢiĢlərin toxumala-

rında istirahət sporları- üçqat örtüklü qıĢ zoosporangiləri müĢahidə edilir. Onlar 

həlqəvi, qızılı sarı və sarı qəhvəyi rənglidir, diametri 50-80 mkm-dir. QıĢlamadan 

sonra istirahət sporlarında bir qamçılı zoosporlar əmələ gəlir. Qamçıların köməyi  

ilə zoosporlar fəal hərəkət edir və kartof toxumasına, əsasən gözcüyə daxil olur-

lar. Toxumaya daxil olduqdan sonra zoosporlar qamçını itirir və vegetativ bədən- 

prosoruslar və ya ameboidlər əmələ gəlir. 

V.F.Peresıpkinə (1989) görə prosorus ĢiĢir, təknüvəliliyini saxlayaraq sahib 

bitkilərin hüceyrəsində qonuraoxĢar çıxıntı- sorus əmələ gətirir. Prosorusdan so-

rusa sitoplazma və nüvə keçir və dərhal dəfələrlə bölünür. Sorus yeni örtüklə 

əhatələnir, onun möhtəviyyatı isə 4-9 çox nüvəli zoosporangilərinə bölünür. Bu 

zoosporangilərdə 200-300 birqamçılı təknüvəli zoospor formalaĢır. Damcı su Ģə-

raitində zoosporlar zoosporangilərdən çıxır və bitkiləri yoluxa bilir. 

Xəstəlik törədici vegetasiya müddətində bir neçə inkubasiya verə bilir, pato-

genin inkiĢaf tsikli 10- 12 gün davam edir. Göbələyin yay inkiĢafı ilə paralel bitki 
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toxumalarında qıĢ və ya istirahət sporları da quruyur. 

QıĢ sporları minimum 70 günlük istirahət dövründən sonra cücərirlər. Onlar 

ətraf mühit amillərinə qarĢı hədsiz davamlıdırlar. 

Kartofda xərçəng xəstəliyinin infeksiya mənbəyi sirayətlənmiĢ yumrular və 

yoluxmuĢ torpaqdır. Xərçəng əsasən yumrularda, soğanaqlarda yayılırlar. Yum-

ruların səthində olan torpaq hissəciyi də istirahət sporuna malik ola bilər. 

Ədəbiyyat mənbələrinə görə istirahət sporunun inkiĢafı rütubət, istilik və 

oksigen amillərindən asılıdır. Optimal rütubət tutumu onlar üçün 60-80%-dir. Cü-

cərmə üçün temperatur 5-240C, optimal isə 15-180C hesab edilir. Göbələk oksi-

genə qarĢı çox həssasdır. Oksigen zəif daxil olduqda istirahət sporları anabioz 

vəziyyətində qalır. Onlar cücərmirlər, lakin həyatilik qabiliyyətini də itirmirlər. 

3,9-8,5 torpaq pH-da göbələk mülayim inkiĢaf edir. 

Kartofun xərçəngi – çox zərərli xəstəlikdir. Məhsul itkisi 60% və daha çox 

ola bilir. SirayətlənmiĢ toxumlar (yumrular) tez bir zamanda tamamilə çürüyürlər. 

Mübarizə tədbirləri. Karantin mühafizə tədbirlərinə əməl edilməli, əkin-

lərdə xərçəngə davamlı Stolovıy 19, Kaskad, Petr, Sullo və digər sortlardan isti-

fadə olunmalıdır. 

 
Kartofun həlqəvi çürüməsi – Clavibacter michiganensis subsp.  

sepedonicus (Spierkermann & Kotthoff.) Davis et al. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammüsbət sporverməyən düzgün olmayan formalı qrup, Clavibacter 

cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Kartofun Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus tərəfindən törədi-

lən həlqəvi çürüməsi bir çox ölkələrdə geniĢ yayılmıĢdır. Xəstəliyə keçmiĢ SSRĠ-

nin Ģimal və orta zonalarında daha çox rast gəlinir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə 

cənub rayonlarında xəstəlik yayıla bilmir. Bu rayonlarda həlqəvi çürümə xəstəli-

yinin az inkiĢafı məhsul toplanıĢı dövrü orada quru havanın davamlı olaraq qal-

masıdır. 

Xəstəlik yumruların çürüməsi və bitkilərin soluxması ilə meydana çıxır. 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus bakteriyası ilə soluxma adətən 

kartofun çiçəkləmə fazasında baĢlayır və vegetasiyanın sonuna qədər davam edir. 

Əvvəlcə 1- 2, sonra növbə ilə bütün gövdələr soluxurlar. YoluxmuĢ gövdənin 

kəsiyində boruların qaralması müĢahidə edilir. Boruları bərk basan zaman onlar-

dan sarı selik çıxır. Sarı selik bakteriya yığımından ibarətdir. 

Yumruların  yoluxması  iki  növ çürümə  formasında  zühur edir: həlqəvi və 
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kələ-kötür. Həlqəvi çürümə zamanı yumrunun damar sistemi yoluxur. Xarici gör-

kəmcə belə yumrular sağlamlardan seçilmirlər. Kəsikdə isə tam və ya arabir həlqə 

görünür. Belə həlqələr əvvəlcə ət rəngi, sonra sarı və sonda qonur rəng alır. Bak-

teriyalarla sirayətlənmiĢ damar toxumaları yumĢalır, yumrunu basan zaman da-

marlardan ağabənzər və ya sarı selikli kütlə çıxır. Bu xəstəliyin xarakterik əla-

mətidir. Digər çürümə formasında da oxĢar simptomlar müĢahidə edilir. 

Xəstəliyin infeksiya mənbəyi sirayətlənmiĢ yumrulardır. Həlqəvi çürümə 

xəstəliyi ilə yoluxmuĢ yumrularla əkin apardıqda vegetasiyanın əvvəlində simp-

tomlar meydana çıxır. Bakteriya anaclıq yumrunun damar sistemindən gövdə da-

marlarına yayılır, damar divarında nekroz əmələ gəlir, onu mexaniki olaraq tutur 

və yoluxmuĢ gövdələrin soluxmasına səbəb olur. Yumruların yoluxmasının ikinci 

yolu məhsul toplanıĢı dövrü infeksiya ilə kontaktdır. Xəstə Ģaxdan bakteriya 

sağlam yumruların qabığına keçir və onları sirayətləndirir. 

Xəstəliyi törədən bakteriya Qrammüsbətdir, hərəkətsizdir, niĢastanı hidro-

lizə edir, indol əmələ gətirmir. Aqarda koloniyaları ağ, bəzi mənbələrə görə sol-

ğun sarıdır. Bakteriya qida mühitlərində digərlərindən fərqli olaraq yavaĢ böyü-

yür, əkindən 4-7 gün sonra koloniyalar əmələ gəlir. ĠnkiĢafı üçün optimal tem-

peratur 20-250C-dir. 

Xəstəlik həddindən artıq zərərlidir. Həlqəvi çürümə ilə yoluxmuĢ yumrula-

rın məhsuldarlığı sortlar üzrə çox müxtəlifdir. Orta məhsul itkisi 30%-dən artıq-

dır, məsələn, Berlixinhen sortunda məhsul itkisi 47,2%-ə bərabər olur. 

Mübarizə tədbirləri. Sağlam əkin materialından istifadə etməli, toxumluq 

sahələrdə minimum 2 dəfə kartofun çiçəkləməsindən əvvəl və çiçəkləmədən 2-3 

həftə sonra xəstə bitkilərin təmizlənməsi aparılmalıdır. Kartof məhsulu imkan 

daxilində quru havada toplanmalıdır. Davamlı sortlardan istifadə edilməlidir. 

 
Kartofun zolaqlı mozaikası – Potato virus Y 

 

Xəstəlik əvvəlcə alt və orta yarpaqlarda mozaika Ģəklində, sonra isə tünd 

nekrozlu zolaqlar, damarlarda nöqtə və ya ləkə formasında meydana çıxır. Ġlkin 

vaxtlarda nekrozlar yarpaqların kənarında kiçik damarlarda yaranır. Bir neçə gün-

dən sonra virus daha iri damarlara keçir. Adətən belə simptomlar yarpaqların 

saplağında və gövdələrdə də müĢahidə edilir. Müəyyən müddət sonra yarpaqlar 

kövrəkləĢir, tündləĢir, ölüĢgəyir, tökülür və ya zəif qurumuĢ saplaqlarda gövdənin 

əsasına kəskin bucaq altında asılı qalırlar. 

Virus 20-220C temperaturda infeksiya Ģirəsində 12 günə qədər həyatiliyini  

saxlayır. Mənənələr və infeksiyalaĢmıĢ Ģirə ilə mexaniki örtülür. Patogen kartof 

yumrularında qıĢlayır. Virusun çoxsaylı Ģtammları da mövcuddur. 

Zolaqlı mozaika çox zərərli xəstəlikdir, kartof yumrularının məhsulunu kəs-

kin Ģəkildə aĢağı salır. 
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Adi və ya xallı mozaika – Potato virus X 

 

  Xəstəlik adətən cavan yarpaqlarda nazik, Ģəffaf-yaĢıl, düzgün olmayan 

formalı xallılıq Ģəklində meydana çıxır. Bəzi sortlarda bitkilər qocaldıqca xəs-

təliyin əlamətləri  itir, digərlərində xəstəlik qara nekrozlu ləkələrin əmələ gəlməsi  

ilə xarakterizə olunur. Elə sortlar da vardır ki, xəstəliyin xarici əlamətləri gizli qa- 

lır, maskalanır. 

Tarlada sağlam bitkilər külək zamanı xəstə Ģaxlara toxunmaqla sirayətlənir-

lər. Belə hesab edirlər ki, patogen eyni zamanda həĢəratlarla da ötürülür. Ədə-

biyyatlara görə virus iĢçi paltarda 6 həftə müddətində saxlanıla bilir. Bu xəs-

təliyin təsiri altında məhsul itkisi 10-15% olur.  

Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexniki tədbirlər kompleksini həyata 

keçirməklə virusların ötürücüsü olan həĢəratlara qarĢı müntəzəm mübarizə iĢləri 

aparılmalıdır. Bu zaman fosfor üzvi mənĢəli insektisidlərdən istifadə edilə bilər: 

BĠ58 və ya fosfamid (1,0 l/ha), karbofos (1,0 l/ha), fosforin (0,3 l/ha). ĠĢçi məh-

lulun məsarifi bitkinin fenofazasından asılı olaraq 300-400 l/ha götürülür.  
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KARTOF BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartofun fitoftorozu  

Phytophthora infestans D.B. 

foto İ.Cəfərov  

Phytophthora infestans D.B.-  

zoosporangi və 

zoosporangidaşıyanlar 

Kartofun alternariozu  

Alternaria solani Sorauer. 

agroatlas.ru 

Alternaria solani Sorauer.- 

sporlar 
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Kartofun səpgili dəmgili  

Spongospora subterranea (Wallr.)  

Yagerh. – foto İ.Cəfərov 

Spongospora subterranea (Wallr.) 

Yagerh. - sporlar 

Kartofun qara dəmgili və ya rizoktoniozu 

Rhizoctonia solani J.G.Kuhn. 

agroatlas.ru 

Rhizoctonia solani J.G. 

Kuhn.- sporlar 
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Kartofun adi dəmgili  

Streptomyces scabies (Thaxter) 

Waksman et Henrici. 

dgsgardening.btinternet.co.uk 

Streptomyces scabies (Thaxter) 

Waksman et Henrici.- 

 sporlar 

Kartofun xərçəngi  

Synchytrium endobioticum Pers. 

kartofel.at.ua 

Synchytrium endobioticum Pers.-

sporangilər 
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Kartofun həlqəvi çürüməsi  

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 

(Spierkermann & Kotthoff) Davis et al. –  

bayercropscience.com.ua 

Kartofun zolaqlı mozaikası  

Potato virus Y 

agroatlas.ru 

Adi və ya xallı mozaika 

Potato virus X 

agroatlas.ru 
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7.2. PAMBIQ BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Pambığın vertisillioz soluxması və ya vertisillioz  

vilti -  Verticillium dahliae Kleb. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Verticillium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Dünyanın pambıq becərilən bütün rayonlarında ən geniĢ yayılmıĢ və zərərli 

xəstəliklərdən biridir. Amerikada bu xəstəlik 1914-cü ildən məlumdur. Avropa 

ölkələrində xəstəliyə yalnız suvarılan pambıq əkinlərində rast gəlinir. Hindistanda 

vilt  suvarılan  qıĢ əkinlərində daha zərərlidir. 

KeçmiĢ SSRĠ ərazisində viltlə bağlı tədqiqatlara Orta Asiyada N.Q.Zapra-

metov baĢlamıĢdır. Pambıq əkinlərində vertisillioz viltin yayılması müxtəlifdir. 

Orta Asiyanın orta zərif lifli pambıq əkinlərində Gossipium hirsutum növündə bə-

zən əkinlərin yoluxması 50% və çox təĢkil edir. 

Xəstəlik Azərbaycanın da pambıq əkinlərində geniĢ yayılmıĢdır. Bu xəstə-

liyin öyrənilməsində azərbaycanlı alim F.Babayevin 1960-1980-ci illərdə apar-

dığı tədqiqatlar viltlə mübarizədə əsaslı rol oynamıĢdır. Ü.A.Rəhimovun (1988) 

məlumatlarına əsasən torpaqda xlor və sulfat duzları çox olan Ģoran ġirvan zona-

sında nisbətən zəif, Qarabağ, Mil zonalarında geniĢ yayılmıĢdır. 

Xəstəliyin əlamətləri pambıq kolunun aĢağı yarus yarpaqlarında sarıtəhər 

həlqəvi və ya kələ-kötür ləkələrin meydana çıxması ilə səciyyələnir. Belə ləkələr 

yarpaq ayası üzrə səliqəsiz, dağınıq yerləĢir. Yarpaqda yalnız kiçik bir yaĢıl hissə 

qalır. Bu hissə böyük olmayan  damar boyunca dar zolaqcıqlardan ibarətdir. Son-

ra ləkə qonurlaĢır, quruyur və nekrozlar əmələ gəlir. Xəstəliyin kütləvi surətdə 

zühur etməsi adətən bitkinin qönçələmə-çiçəkləmə fazasına  uyğunlaĢmıĢdır və 

pambığın vegetasiyasının sonuna qədər davam edir. Vertisillioz viltin simptom-

ları bitkinin filgə yarpaqlarında 3-4 cüt həqiqi yarpaq fazasında qeydə alınır. On-

ların əmələ gəlmə xarakteri sortun davamlılıq dərəcəsindən asılıdır. 

Xəstəlik bitki üzrə aĢağıdan yuxarıya doğru yeni yarpaqları əhatə  etməklə 

yayılır. Belə yarpaqlar isə quruyur və tədricən tökülür. 

Xəstəlik uzun müddət davam etdiyi zaman bitki demək olar ki, bütün yar-

paqlarını itirir, mövcud qozalar vaxtından əvvəl quruyur və açılır. Bu xroniki for-

ma qısa buğumaralarının olması ilə xarakterizə edilir, bu isə bitkinin böyüməsi-

nin dayanmasına iĢarədir. Viltlə yoluxmuĢ bitkilərin əksəriyyəti inkiĢafının erkən 
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müddətində yarpaqlarını tökür, inkiĢaf və böyümə dayanır, qozalar açılmır və 

böyümür. 

Ayrı-ayrı bitkilər gövdənin yuxarı hissəsində ikinci dəfə yarpaq əmələ 

gətirirlər. Belə yarpaqlar xlorotik yaĢıltəhər-sarı  rəngli olur, bu bitkilər adətən 

meyvə vermirlər, lakin uzun sürən əlveriĢli payız Ģəraitində yetiĢməyə macal tap-

mayan 1-2 qoza verə bilərlər. Tez-tez tarlalarda xəstəliyin ildırım sürətli forması  

müĢahidə edilir, avqustun sonunda baĢ verən belə formada yarpaqlar soluxur, qu-

ruyur, 2-3 gün müddətində bitkilər məhv olur, lakin quruyan yarpaqlar tökülmür-

lər. Qozaların əksəriyyətində liflər və toxumlar inkiĢafdan qalır. Xəstəliyi diaq-

nostika edən zaman daxili əlamətlərə-oduncağın, əsas gövdənin və aĢağı budaq-

ların qonurlaĢmasına fikir vermək lazımdır. 

Xarici görkəminə görə nekrozlaĢmıĢ sahəciklər kəsiklərdə tünd-qonur ləkə-

ləri xatırladır, onlar gövdə və budaqların, oduncağın damarları ətrafında top-

lanırlar. Xəstəliyin xarakterik əlamətlərindən biri yarpaq ayasının əsasından 3-4 

mm məsafədə yerləĢən saplaq toxumasının daxilinin qonurlaĢmasıdır. 

Pambığın vertisillioz vilt xəstəliyinin törədicisini H.Klebahn 1913-cü ildə 

soğangülü bitkisindən ayırmıĢ və onu elm üçün  yeni növ kimi təsvir edərək Ver-

ticillium dahliae adlandırmıĢdır. Torpaqda yaĢayan bu mikroorqanizm müxtəlif 

fəsilələrə aid olan 700-ə qədər bitkiləri yoluxdurur. Verticillium dahliae  göbələ-

yinin mitseli rəngsiz torlu hiflərdir, qalınlığı 2-4 mkm-dir. Mitseldə dəstələrlə 

konididaĢıyanlar vardır, onlar 3-4 istiqamətdə yuxarıya doğru yönəlir, budaqlar iti 

bucaq altındadır. Dəstələr konididaĢıyanda spiral üzrə yerləĢir, onların sayı adə-

tən 1-3-dür. Dəstələrdə konidilər əmələ gəlir, ĢarĢəkilli baĢcıqda birləĢirlər. 

Göbələyin inkiĢafı və böyüməsi üçün əlveriĢli Ģəraitdə istirahət mərhələsi-

mikrosklerosiyalar əmələ gəlir, onların ölçüləri göbələyin inkiĢaf Ģəraitindən və 

substratdan asılıdır. Mikrosklerosiyalar oval-uzunsov formalı, uzunluğu 212-225 

mkm-ə qədər və qalındivarlı hüceyrələrdən ibarətdir. 

Vertisilliyoz vilt xəstəliyinin törədicisi öz inkiĢaf  tsiklində xlamidosporlar 

da formalaĢdırır. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, tarla Ģəraitində mikrosklerosiyaların 

cücərməsi aprel ayının əvvəllərində qeydə alınır, bu o zaman baĢ verir ki, torpa-

ğın temperaturu bir sutka ərzində 70C-dən aĢağı düĢməsin. Belə görünür ki, elə bu 

vaxt parazitin pambığa daxil olması baĢlayır, belə ki, ilk xəstə bitkilər may ayında 

3-4 həqiqi yarpaq formasında əmələ gəlir. Mikrosklerosiyaların böyüməsinin  da-

yanması noyabrın ilk günlərində gündəlik temperatur 70C –dən aĢağı düĢdükdə 

dayanır. 

Mikrosklerosiyaların cücərməsi, göbələyin böyümə və inkiĢafı üçün optimal 

temperatur 24-260C, rütubət 60-70%-dir. Göbələk həyatilik qabiliyyətini kifayət 

qədər yüksək  temperaturda  saxlayır: mikrosklerosiyalar +800C-yə qədər müsbət, 

-300C-yə qədər mənfi temperaturaya dözürlər.  
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Torpaqda göbələyin intensiv böyüməsi iyun, iyul, avqustun birinci dekada-

sında qeydə alınır, avqustun ikinci yarısından depressiya baĢlayır, noyabrda gö-

bələyin böyüməsi dayanır. 

Torpaq mühitinin reaksiyası Verticillium dahliae göbələyinin həyat fəaliy-

yətində  əhəmiyyətli rol oynayır: pH 7-8 göbələyin inkiĢafı üçün optimaldır. pH 

5-ə qədər olduqda törədici çox zəif inkiĢaf edir.  

Bitkilərin yoluxması əsasən kök sistemi vasitəsi ilə olur, bu iĢdə mexaniki 

zədələrin də həlledici rolu Ģübhəsizdir. 

Pambıq vertisillioz viltlə yoluxan zaman yalnız məhsuldarlıq azalmır, əhə-

miyyətli dərəcədə onun keyfiyyəti də pisləĢir: lifin möhkəmliyi, uzunluğu, yağlı-

lığı aĢağı düĢür, toxumların cücərmə enerjisi əhəmiyyətli dərəcədə azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Pambığı vertisillioz viltindən qorumağın ən əsas vasi-

tələrindən biri xəstəliyə davamlı sortlardan istifadədir. Bütün təsərrüfatlarda məc-

buri qaydada pambıq-yonca növləri əkin sisteminə daxil edilməlidir. Məsləhət 

görülür ki, bu növbəli əkin dövriyyəsinə 2-3 yonca tarlası, bir qarğıdalı tarlası 

əlavə edilsin. Viltlə güclü yoluxmuĢ sahələri xəstəlik törədicisindən azad etmək 

üçün çəltik əkinlərinin aparılması məqsədə uyğundur, belə ki, torpağın 100%-lik 

nəmliyində dörd aylıq müddətdə patogenin tam məhv olması qeydə alınır. Xəs-

təlik törədicisinin yayılmasının və daĢınmasının qarĢısını almaq naminə dərin  

Ģum altına yaxĢı peyin verilməsi məsləhət görülür, bu torpaqda mikobiotanın  

fəaliyyətini gücləndirir. Bütün maĢın və mexanizmlərin 2%-li formalin məhlulu 

ilə dezinfeksiyası da məqsədəuyğundur. Toxumların səthi yoluxmasının qarĢısını 

almaq üçün toxumlar 65%-li fentiuram preparatının sulu suspenziyası ilə (10-12 

kq dərman, 15-20 l su və yapıĢdırıcı da əlavə etməklə 1 ton toxum) dərmanlanma-

lıdır. Dərmanlama pambıq səpininə 1-2 ay qalmıĢ mərkəzləĢdirilmiĢ qaydada za-

vodlarda aparılır. 

Quza payı və digər bitki qalıqları sahədən təmizləndikdən sonra güclü yo-

luxmuĢ sahələrdə vertisillioz xəstəlik törədicisini məhv etmək üçün torpağa 50%-

li pentaxlornitrobenzolun (100-200 kq/ha) verilməsi məsləhət görülür. Bu dərman 

torpağa verildikdən dərhal sonra 30-35 sm dərinlikdə Ģum aparılması elmi cəhət-

dən səmərəlidir. 

 
     Pambığın fuzarioz soluxması və ya fuzarioz vilti-  Fusarium  

oxysporum f. sp. vasinfectum W.C. Snyder & H.N. Hansen.  

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Tuberculariaceae fəsiləsi, Fusarium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  



249 

 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində becərilən pambıq bitkisi üçün ən geniĢ ya-

yılmıĢ xəstəliklərdən biridir. Fuzarioz soluxma ilk dəfə 1902-ci ildə Misirdə 

Gossipium peruvianum Xamam əyalətində pambığın Gossipium peruvianum nö-

vündə Masseri tərəfindən təsvir edilmiĢdir. Sonra T.Fahmy (1928) məlumat verir 

ki, xəstəlik Misirin baĢqa əyalətlərində də yayılmıĢdır. Hindistanda fuzarioz 

1908-ci ildə (Evans) pambığın G.arhoreum növündə qeydə alınmıĢ və indi də 

ölkə pambıqçılığı üçün real təhlükədir.  

Rusiyada fuzariozlar haqqında ilk məlumatlar 1902-ci ildən A.A.Yaçevski-

yə məxsusdur. 

KeçmiĢ SSRĠ ərazisində fuzarioz zərif lifli pambıqda ilk dəfə N.P.Malinkin 

tərəfindən Tacikistanın Leninabad rayonunda qeydə alınmıĢdır. Özbəksitanda 

xəstəlik 35-1 pambıq sortu geniĢ istehsalata buraxıldıqdan sonra yayılmağa baĢla-

mıĢdır. Bu sort fuzarioza qarĢı çox həssaslığı ilə seçilir. Sortu baĢqası ilə əvəz 

etdikdə xəstəlik qeydə alınmamıĢdır. Bütün bunlara baxmayaraq xəstəlik ayrı-

ayrı illərdə bitkilərin 50%-dən çoxuna yoluxur. 

Bu xəstəlik Azərbaycanda da geniĢ yayılmıĢdır. Ayrı-ayrı illərdə Azərbay-

can ET Pambıqçılıq və ET Bitki Mühafizə Ġnstitutunun əməkdaĢları pambıqda 

fuzarioz xəstəliyini tədqiq etmiĢlər. 

Xəstəlik bitkinin bütün inkiĢaf fazalarında meydana çıxır. Xəstəliyin simp-

tomları əvvəlcə filqə yarpaqlarda və aĢağı yarpaqlarda qeydə alınır, sonra isə 

böyümə nöqtəsinə qədər yayılır. Cücərtilərin əmələ gəlməsindən həqiqi yarpaq-

ların formalaĢmasına qədər xəstəlik intensiv gedir, sonra o yatır və qönçələmə fa-

zasında, çiçəkləmədə və pambığın vegetasiyasının sonuna qədər yenidən canlanır.  

Əvvəlcə xəstəlik böyük olmayan sarıtəhər ləkələr Ģəklində zühur edir, sonra 

ləkələr böyüyür və bütün yarpaq ayasını əhatə edir. Yarpağa diqqətlə baxdıqda 

onda torluluq müĢahidə edilir. Bundan sonra yarpaqlarda  turqor itir, onlar quru-

yur və tökülür, cavan bitkilər məhv olurlar. 

ĠnkiĢafın erkən fazasında xəstələnmiĢ bitkilərdə patogenezin gediĢi asta-

dırsa, onda qısalmıĢ buğumlar və kök boğazı yanında qalınlaĢma ilə xarakterizə 

olunur. Gövdənin yuxarı hissəsindən çıxan yeni yarpaqlar xəstəliyin xroniki ge-

diĢində büzməli görkəm alır. 

Qönçələmə fazasında xəstələnmiĢ bitkilərdə yarpaq, qönçə, çiçəklər tökülür, 

gövdələri quruyurlar. Əgər bitkilər bar vermə dövrü yoluxurlarsa, onlar payızda 

ölüĢgəyir, lakin qozaları açılmır, belə bitkilərin gövdələri tünd rəngli olur. Adətən 

yayın ortasında və ya vegetasiyanın sonunda xəstəlik ildırım kimi tez formada  

rast gəlinir. Belə  bitkilərdə yarpaqlar rəngini dəyiĢmədən turqoru itirir, asılı qalır, 

xarakterik torluluq itir, bitki tezliklə quruyur. 

Pambığın bütün inkiĢaf fazalarında və xəstəliyin ən müxtəlif xarakterli gedi-

Ģatında onun fərqləndirici  əlaməti  kəsik edən zaman gövdə oduncağının qonur-

laĢmasıdır. 
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Bir çox  tədqiqatçılar hesab edirlər ki, fuzarioz soluxmanın törədicisi  dar 

ixtisaslaĢmıĢ patogendir, baĢqaları onu geniĢ ixtisaslaĢmıĢ kimi qəbul edirlər. 

Hələ 1980-ci illərdə yazırdılar ki, Özbəkistanın pambıq əkinlərində xəstəlik tö rə-

dicisinin üç  rası  mövcuddur. AĢkar edilmiĢ raslar pambığın G.peruvianum  və 

G.hirsutum növlərini yoluxdurur. 

Göbələk konidi spor mərhələsi- mikro və makrokonidilərlə çoxalırlar. Mik-

rokonidilər mitseldə əmələ gəlir, nadir hallarda bu yalançı baĢcıqda da olur. Onlar 

uzunsov, birhüceyrəli və ya bir-iki arakəsməlidir.  

Makrokonidilər hava mitselində əmələ gəlir, bəzən sporodoxilərdə də for-

malaĢa bilərlər. Onlar miləoxĢar, zəif oraqĢəkilli, elliptik əyilmiĢ və ya demək 

olar ki düzdürlər, uzunluğun əksər hissəsində bərabər  diametrli, az və ya çox 

yaxĢı görünən  ayaqcılıq və ya əmzikli, adətən üç, bəzən dörd eninə arakəsməli 

olub, ölçüləri 25-40 x 3,7-5,0 mkm-dir. 

Xlamidosporların köməyi ilə göbələk həyatiliyini saxlayır, onlar bir-iki hü-

ceyrəli, 4-6 mkm diametrlidir. 

Göbələk cərgəaraları becərilən alətlər vasitəsi ilə torpaqdan zədələnmiĢ kök 

sistemindən bitkiyə daxil olur. Nematod zədələri də törədicisinin pambıq bitki -

sinə daxil olmasına Ģərait yaradır. 

Hələ 1980-ci illərdə bəzi tədqiqatlar göstərirdilər ki, patogen bitkiyə zədə-

lənməmiĢ toxumadan da keçə bilir, çünki, xəstəlik törədici çoxlu miqdarda izofer-

mentlərə malikdir ki, onlarla asanlıqla pambığın köklərinin örtücü toxumasını 

dağıda bilir. 

Göbələyin hifləri bitkidə ksilem istiqamətində hərəkət edir, damarlarda 

yayılır, bu isə həm mitselin böyüməsini, həm də konidilərin yayılmasını təmin 

edir. 

Göbələk bitkinin bütün orqanlarına – gövdə, yarpaq, meyvə ayaqcığı, qoza 

və toxumalara daxil olur. 

Xəstəliyin patogenezində patogenin özünün əmələ gətirdiyi fuzarieva tur-

Ģusu əhəmiyyətli rol oynayır. Bu turĢu pambıq bitkisi üçün yüksək toksikidir, o 

bitkidə xəstəlik zamanı qeydə alınır və onların soluxmasına səbəb olur. 

Fuzarioz soluxmanın törədicisi-torpaq patogenidir, infeksiya mənbəyi isə 

qabıq və xəstə bitkilərin bitki qalıqlarıdır. 

Göbələk torpağın iki metr dərinliyinə qədər gedə bilir, lakin o əsasən tor-

pağın 60 sm-lik horizontal qatında yaĢayır. Xəstəlik törədicisi torpağı iĢlətmə  

alətləri, suvarma suyu və əsasən toxumlarla yayılır. 

Patogenin inkiĢafı üçün optimal temperatur 18-270C, minimal 100C, maksi-

mal 350C-dir. Bəzi müəlliflər göstərirlər ki, mitselin böyüməsi 11-120C tempera-

turda baĢlayır. 

Optimal rütubət  40-70% həddindədir, 20-30%-lik rütubətdə göbələyin bö-

yüməsi yubanır, 80%-də isə tamamilə olmur. 
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Torpaq məhlulunun reaksiyası patogenin inkiĢafında həlledici rol oynayır. 

pH 4-7,5 olduqda xəstəlik  törədici intensiv inkiĢafa baĢlaya bilir.  

Fuzarioz soluxma- çox zərərli xəstəlikdir. M.Y.Menlikeyeva (1976) təcrü-

bələri ilə təsdiq edir ki, xəstəlik nəticəsində qozaların formalaĢması 51,8%-ə qə-

dər, xam pambığın kütləsi 34-32%, lifin uzunluğu 1,8 mm-ə qədər, onun kipliyi 

0,7-0,9 qram azalmıĢdır. Səpin üçün toxumun keyfiyyəti pisləĢmiĢdir. Analoji 

məlumatlar digər tədqiqatçılar tərəfindən də təsdiq edilir. 

Mübarizə tədbirləri. Vertisillioz soluxmada  olduğu kimidir. 

 
Pambığın adi kök çürüməsi – Rhizoctonia  

aderholdii (Ruhl.) Kolosh. 

 

Təsnifatda yeri:  

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Agonomycetes sinfi, 

Mycelia sterilia, Rhizoctonia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Steril göbələk 

 

MDB məkanında bütün pambıq becərilən rayonlarda yayılmıĢdır. Çox vaxt 

Çin, Hindistan, Misir, ABġ, Meksika və baĢqa ölkələrin pambıq plantasiyalarında 

da rast gəlinir. 

Adi kök çürüməsi torpaqda cücərtilər əmələ gələnə qədər toxumların çürü-

məsinə səbəb olur. Cücərtilərdə də xəstəlik meydana  çıxa  bilir. Cücərtilər torpa-

ğın səthinə çıxdıqdan 6-8 ədəd həqiqi yarpaq əmələ gələnə qədər sirayətlənmə 

baĢ verir. Bəzən torpaqda daha yaĢlı bitkilər də yoluxurlar. 

Toxumları torpağa dərin basdırdıqda, zədələnmiĢ toxumlardan səpin üçün 

istifadə etdikdə, səpindən dərhal sonra uzun müddətli soyuq hava, yağmurlu hava 

Ģəraitində və torpaqda qaysaq əmələ gəldikdə çürümə baĢ verir. SirayətlənmiĢ to-

xumların səthi mitsellə örtülür, toxumun nüvəsi qonur yumĢalmıĢ kütləyə çevrilir. 

Cücərtilərdə xəstəlik adətən gövdəciyin aĢağı hissəsində tünd-qəhvəyi  

ləkələr əmələ gəldikdən sonra baĢlayır. Sonra ləkə gövdəcik üzrə yuxarıya doğru 

yayılır, bu zaman toxumların qonurlaĢması və cücərtilərin məhvi baĢlayır və 

proses cücərtilər torpaq səthinə çıxmamıĢ baĢ verir. Xəstə cücərtilərdə bitkilərin 

təpəsi düĢür, yarpaqlar büzüĢür və qıvrılır, bitkilərin ümumi soluxması və tələf 

olması müĢahidə olunur. YoluxmuĢ bitkilərin kök boğazının yaxınlığında və ya 

əsas kökün təpə hissəsində əvvəlcə kiçik, sonra böyüyən və dərinləĢən tünd-

qonur ləkələr əmələ gəlir. Bu yerlərdə qabığın maseresiyası və xırdalanması, daha 

sonra oduncağın çılpaqlaĢması baĢlayır. 

M.A.Kərimov (1976) hesab edir ki, xəstə bitkilərdə mil köklər və kiçik yan 

köklər uzun müddət sağlam qalır, yalnız yoluxmuĢ qabıq hissəsi  tam dağıldıqdan 
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sonra ölüĢgəyirlər. Bəzən pambıq bitkisinin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģəraitdə yo-

luxmuĢ kök boğazında uzunsov mantarlaĢmıĢ ləkələr əmələ gəlir və pambıq 

cücərtiləri sağalır. 
KeçmiĢ SSRĠ dönəmində pambığın kök çürüməsi 1929-1930-cu illərdə ilk 

dəfə P.Q.Evstifeev öyrənmiĢdir. O, hesab edirdi ki, xəstəliyi Moniliopsis ader-

holdii Ruhl. göbələyi törədir. Sonralar bu göbələk Rhizoctonia aderholdii (Ruhl.) 

Kolosh. adlandırılmıĢdır. Rhizoctonia aderholdii torpaqda saprotrof həyat tərzi  

keçirir və bitkilər zəifləyən zaman parazit həyat tərzinə keçir. O əvvəlcə rəngsiz, 

sonra qonurlaĢan çoxhüceyrəli budaqlanan, diametri 6-13 mkm olan mitsel və 

tünd-qonur (demək olar ki, qara) kiçik sklerosiyalar əmələ gətirir. Adətən mitsel 

ölçüləri 15-30 x 11-17 mkm olan psevdokonidilər verir. 

Patogen əkin suyu (sirayətlənmiĢ sahələri suvararkən), torpaq, əmək alətləri 

ilə yayılır. Pambığın kök çürüməsi xəstəliyi kompleks xəstəlik kimi qəbul olun-

malıdır. Onun baĢ verməsinə bitkinin böyüməsi və inkiĢafı zamanı formalaĢan 

əlveriĢsiz mühit Ģəraiti də təsir göstərir. Yüksək keyfiyyətli toxum materialı ilə 

səpin keçirilməsi cücərtilərin kök çürüməsi xəstəliyinə qarĢı davamlılığını yük-

səldən amillərdəndir. 

Xəstəlik törədici nəmliyi sevir. Torpağın 5-10 sm dərinliyində temperatur 

100C-dən yuxarı olduqda yoluxma daha sürətlə gedir. 

Xəstəliyin zərəri aqrotexnikanın səviyyəsindən asılıdır. Torpaq səpinə yaxĢı  

hazırlanmadıqda, pambıq bitkilərinə düzgün qulluq edilmədikdə adi kök çürü-

məsi əkinlərin seyrək olmasına və ya məhvinə səbəb olur. 

Mübarizə tədbirləri. MərkəzləĢmiĢ qaydada toxumlar səpinqabağı dər-

manlanmalı, sağlam toxum materialından istifadə edilməli və yüksək aqrofon tə-

min olunmalıdır. 

 
Pambığın hommozu – Xanthomonas malvacearum 

(E.F.Sm.) Dowson. 

 

Təsərrüfatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Xanthomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Bu xəstəliyi ilk dəfə ABġ-da 1891-ci ildə Ç.F.Atkinson yarpaqlarda kələ-

kötür ləkələr formasında müĢahidə etmiĢdir. Sonrakı illərdə tədqiqatçı xəstəliyin 

simptomlarını təsvir etmiĢ, onları təmiz kulturaya çıxarmıĢ, lakin süni Ģəkildə 

yoluxma apara bilməmiĢdir. Bu iĢi isə 1900-1905-ci illərdə E.F.Smith görmüĢ və 

1901-ci ildə patogeni Pseudomonas malvacearum adlandırmıĢdır.  
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1903-cü ildə akademik R.R.ġreder Türküstan kənd təsərrüfatı təcrübə stan-

siyasının pambıq əkinlərində hommoz xəstəliyini qeydə almıĢdır. Xəstə bitkilər 

onun tərəfindən identifikasiya üçün A.A.Yaçevskiyə göndərilmiĢ və alim həmin 

bitkilərdə həqiqi hommoz olduğunu təsdiqləmiĢdir. Hazırda bu xəstəliyə dünya-

nın əksər pambıqçılıq rayonlarında rast gəlinir. 

Pambığın hommozu vegetasiya dövrü bitkinin bütün yerüstü orqanlarında 

meydana çıxır. Xəstəliyin ən xarakterik əlamətlərindən biri bitki orqanlarının 

yoluxması zamanı kitrənin ayrılmasıdır. 

Filqə yarpaqlarda əvvəlcə kiçik həlqəvi yağlıtəhər ləkələr əmələ gəlir. Sonra 

ləkə irilənir, qovuĢur və filqələrin əhəmiyyətli bir hissəsini tutur, onların səthində 

yapıĢqan kimi bərk maye-kitrə ayrılır, o quruduqda boztəhər pərdə kimi görünür. 

Yoluxma yerləri qonurlaĢır, filqə yarpaqlar quruyur və tökülür. 

Xəstəlik yarpaqlarda kələ-kötür ləkəlik Ģəklində zühur edir. Kələ-kötür 

ləkəlik zamanı yarpaqların səthində dağınıq kiçik yarpaq damaları ilə məhdud-

laĢan kələ-kötür ləkələr əmələ gəlir. Sızmalar uzunsov ləkələrdir, yarpağın daha 

iri damarı boyunca yerləĢir. Bu zaman yarpaq ayası deformasiyaya uğrayır. Eyni 

zamanda xəstəlik saplaqda  da səpələnmiĢ qonur ləkələr Ģəklində meydana çıxır. 

Pambıq bitkisinin yarpaqlarının tökülməsi və quruması hommozla güclü yolux-

mada müĢahidə edilir. Adətən sirayətlənmiĢ yarpaqlar uzun müddət ərzində sax-

lanılır. 

Əsas gövdə budaqlarda hommoz əvvəlcə tünd-yaĢıl ləkələr Ģəklində zühur 

edir, irilənir və onların bütün həlqəsini əhatə edir. Yoluxma yerində gövdə qalın-

laĢır, əyilir və adətən sınır, bu isə bitkinin məhvinə səbəb olur. 

Xəstəlik çiçəkyanlığında yarpaqlarda olduğu kimi gedir. SirayatlənmiĢ çi-

çəkyanlığı quruyur, hommoz meyvəayaqcığına və qozalara yayılır.  

Qozanın əsasında, qabıqların yan səthində və ya təpəsində yağlıtəhər həl-

qəvi, əyri ləkələr baĢ verir. YoluxmuĢ cavan qozalar əsasən quruyur və tökülür. 

Bir az gec yoluxmuĢ qozalar tökülmür və açılmır, belə ki, kitrə ilə qabıqlar yapı-

Ģır. Bu zaman liflər sarıyabənzər rəng alır. 

SirayətlənmiĢ liflər bəzən daxili görkəmcə sağlam qozalarda da müĢahidə 

edilir. Bu halda qozanın daxilinə infeksiyanın keçməsi xəstə bitkilərin meyvə-

ayaqcıqları vasitəsilə baĢ verir. Qozanın daxilində lif ilə birgə toxumların da 

hommozla yoluxması müĢahidə edilir. Belə toxumlar inkiĢafdan qalır, cılız olur 

və adətən cücərmə qabilliyyətini itirir. Xanthomonas malvacearum bakteriyası  

fakultətiv anaerobdur, bir polyar qamçıya malikdir. Qrama görə rənglənmir, kap-

sula əmələ gətirir, lakin spor vermir. 

Bəzi tədqiqatlara görə bakteriya quru bitki qalıqlarında 8 ilə qədər həya-

tiliyini saxlaya bilir, lakin günəĢ Ģüalarına qarĢı həssasdır. Pambığın toxumaları 

daxilində bakteriya günəĢ iĢığından müdafiə olunur. Rütubətli, steril olmayan tor- 

paqda və  suda bakteriya  tezliklə həyat qabiliyyətini itirir, bu baĢqa mikobiotanın 
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antaqonist təsiri ilə əlaqəlidir. 

Hommoz törədicisinin bir bitkidən digərinə yayılması bakterial tozu özündə 

daĢıyan külək vasitəsilə olur. YağıĢlar düĢəndə və ya küllü miqdarda Ģeh Ģəraitin-

də bakteriya tezliklə fəal vəziyyətə keçir. Onlar bitkiyə əsasən ağızcıq vasitəsilə 

daxil olur. Bakteriyanın tez çoxalması və hüceyrəarası məkanda yayılması yo-

luxmuĢ toxumanın hüceyrələrinin məhvinə səbəb olur. 

 Xanthomonas malvacearum bakteriyası məhdud ixtisaslaĢır, pambığa yolu-

xur və baĢqa bitkilərdə müĢahidə edilmir. 

Cücərtilərdə hommozun inkiĢaf intensivliyi havanın temperaturu və tor-

pağın rütubətindən asılıdır. 14-220C temperaturda bitkilər güclü sirayətlənir, 26-

300C temperaturda inkiĢaf optimallaĢır. Bu onunla izah olunur ki, daha aĢağı tem-

peraturlarda bitkilərin xəstəliyə qarĢı davamlılığı azalır. Torpağın rütubətinin 

yüksəlməsi də xəstəliyin inkiĢafına stimuləedici təsir göstərir. Ġkinci infeksiya 

üçün havanın rütubəti yalnız yoluxma anında əhəmiyyətlidir, belə ki, yoluxma 

yalnız bitki toxumalarının səthində damcı su olduqda baĢ verir. Torpaq rütubəti  

bir sıra hallarda patogenin bitki toxumalarında yayılma  sürətini müəyyən edir. 

Bitkinin yaĢıl orqanlarının ikinci dəfə sirayətlənməsi gecə saatlarında daha in-

tensiv gedir. 

Hommozun yarpaq formasının güclü inkiĢafı və gövdələrin sirayətlənməsi  

xam pambığın məhsuldarlığının aĢağı düĢməsinə, toxumların keyfiyyətinin 

pisləĢməsinə səbəb olur. Bəzi ədəbiyyat mənbələrinə görə bitkilərin gövdələrinin 

hommozla yoluxmasında məhsuldarlıq 60%-ə qədər, bəzən isə daha çox aĢağı  

düĢür. Patogen bitki toxumlarına xalazol hissədən keçir, çox zaman toxumun 

kütləsini, cücərmə enerjisini və onların cücərməsini pisləĢdirir. Hommoz kəskin 

Ģəkildə liflərin keyfiyyətini aĢağı salır. Lifin uzunluğu 8-25%, mütləq sıxlıq 1,5-2 

dəfə aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Pambığın sortları içərisində hommoza qarĢı immunlar 

yoxdur. Aqrotexniki tədbirlər  hommozun  inkiĢafını məhdudlaĢdıra bilir. Pambıq 

ardıcıl olaraq üst-üstə əkildikdə əkinlərin hommozla yoluxma imkanları yüksəlir. 

Sələf bitkiləri düzgün seçildikdə yoluxma 2 dəfə azalır. Erkən müddətli səpin-

lərdə hommoz gec səpinə nisbətən zəif inkiĢaf edir. Torpaqda kalium çatıĢma-

dıqda pambıqda hommozun inkiĢafı güclənir. Toxumların səpinqabağı dərman-

lanması vacib tədbirlərdəndir. 

 
Pambığın makrosporiozu- Macrosporium gossypii  

Jacz., M. macrosporium (Limm.) Morsy. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Macrosporium cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik dünyanın pambıq becərilən bütün ölkələrində aĢkar edilmiĢdir. 

Pambıqda makrosporiozu ilk dəfə 1897-ci ildə A.A.Yaçevski qeydə almıĢdır. 

1916-cı ildə N.Q.Zaprometov pambıqda bu xəstəliyin inkiĢafını təsdiq etmiĢdir. 

Müasir dövrdə makrosporioz hər il Özbəkistan və Tacikistanın zərif lifli 

pambıqlarında müĢahidə edilir. 

Xəstəlik cücərtilərin yoluxması ilə baĢlayır, sonra bütün vegetasiya dövrü 

inkiĢaf edərək yayılmaqda davam edir. 

Filqə yarpaqlarda, çiçəkyanlığı və qozalarda yaxĢı zonallıqla ifadə olunan 

konsentrik həlqəli qonur ləkələr əmələ gəlir. Yarpağın xəstə və sağlam toxuma-

ları arasındakı sərhəd adi gözlə yaxĢı görünür. Ləkələrdə zeytunu zərif örtük var-

dır. Xüsusilə yüksək rütubət cərgələrin arasındakı bitkilər bir-birinə toxunan za-

man daha intensiv inkiĢaf edir. Pambıqda makrosporioz xəstəliyini törədən göbə-

ləklərin mitseli endofitdir, yoluxma yerində müĢahidə edilən örtük isə zeytuni-

qəhvəyi konididaĢıyanlarla konidilərdən ibarətdir. M.gossypii göbələyinin konidi-

daĢıyanları qısa, qonur, təpədə diĢli, arakəsməli, konidilər yüngülcə sancaqĢəkilli, 

solğun-qonur, 2-3 eninə arakəsməli, bir və ya vertikal arakəsməli, ölçüləri 22-27x 

9-11 mkm-dir. M.macrosporium göbələyinin konididaĢıyanları zeytuni- qəhvəyi, 

konidiləri də zeytuni- qəhvəyi, hamar, dartılmıĢ təpəli, 3-5 eninə və 1 uzununa 

arakəsməli, ölçüləri 36-60 x 18-22 mkm-dir. Patogenlər mitsel və konidi halında 

yarpaq qalıqlarında, bəzən toxumlarda qıĢlayırlar. Onlar eyni zamanda alaq 

bitkilərində də qıĢlaya bilir. Bitki toxumasına göbələyin daxil olmasına pambığı  

zədələyən həĢəratlar kömək edirlər. Xəstəliyin inkubasiya müddəti 3-5 gündür. 

Makrosporiozun inkiĢafı havanın rütubəti və temperaturundan asılıdır. 

Onun  inkiĢafının depressiyası yüksək temperaturların (35- 400C) baĢlaması, rütu- 

bətin 45-50%-ə qədər aĢağı düĢməsi ilə baĢlayır (Kərimov, 1976). 

Xəstəliyin zərəri yarpaq səthinin assimilyasiyasının azalması, pambığın 

böyümə və inkiĢafının 4-5 gün yubanması ilə xarakterizə edilir. Xəstəlik güclü 

inkiĢaf edən zaman yayın II yarısında yarpaqlar tökülür, bu isə qozaların inkiĢaf-

dan qalmasına səbəb olur. Bəzən liflər qəhvəyi-qonur rəng alır ki, bu da keyfiy-

yətin aĢağı düĢməsinin nəticəsidir. 

Mübarizə tədbirləri. Makrosporioza qarĢı məhsuldan sonrakı bitki qalıqla-

rının məhv edilməsi, tarlada dərin Ģum aparılması, ardıcıl olaraq alaqlar və zərər-

vericilər əleyhinə mübarizə önəmlidir. Vaxtında və torpağın tələbatına uyğun 

gübrə dozalarının verilməsi də xəstəliyə qarĢı bitkilərin davamlılığını yüksəldir. 

Toxumların mərkəzləĢdirilmiĢ qaydada dərmanlanması toxum infeksiyasının ehti-

yatını əsaslı surətdə azaldır. 
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Pambığın unlu şehi- Leveillula taurica Arnaud. 

 f. gossypii Zaprometov 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Erysiphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Leveillula cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Pambıq bitkisində unlu Ģeh xəstəliyi ilk dəfə 1929-cu ildə professor 

N.Q.Zaprametov tərəfindən Türkmənistanda aĢkar edilmiĢdir. 1933-cu ildə Taci-

kistanda, 1939-cu ildə DaĢkənd KTĠ-nin tədris təcrübə təsərrüfatında qeydə alın-

mıĢdır. Unlu Ģeh xəstəliyinin güclü inkiĢafı 1946 və 1947-ci illərdə Türkmənis-

tanda müĢahidə edilmiĢdir. Hazırda xəstəliyə Orta Asiya Türk Respublikalarının 

bütün pambıqçılıq rayonlarında rast gəlinir. Azərbaycanda bu xəstəlik iqtisadi 

əhəmiyyət kəsb etmir. 

Adətən bu xəstəlik bitkilərin vegetasiyasının II yarısında meydana çıxır. 

Əvvəlcə xəstəlik alt, sonra isə üst yarpaqlarda qeydə alınır. Yarpaqların alt tərə-

fində  zəif ağtəhər örtük, kələ-kötür və ya düzgün olmayan formada ləkələrlə zü-

hur edir. Sonra örtük güclənir, yaxĢı görünür, bəzən yarpağın üst səthini tam  

əhatə edir. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra örtük çirkli-boz, qonurtəhər rəng alır. 

SirayətlənmiĢ yarpaqlar saralır, bəzən tökülürlər. Xəstəliyi törədən göbələyin mit-

seli entofitdir, yarpaq toxumalarının hüceyrəaralarında yerləĢir. Sonra ağızcıq va-

sitəsilə göbələyin hifləri səthə çıxır, onların ucunda sadə silindrik, uzunluğu 700 

mkm-ə qədər olan konididaĢıyanlar əmələ gəlir. Hər bir konididaĢıyan ölçüləri 85 

x 22 mkm olan bir ədəd birhüceyrəli konidi daĢıyır. Daha  sonralar konididaĢı-

yanlar əsasında budaqlanır və yaxĢı görünən mitsel əmələ gətirir. Həmin mitsel 

apressoriyaların köməyi ilə yarpaqlara bərkiyir. Bu mitseldən habelə konididaĢı-

yanlarla konidilər çıxırlar.  

Bitkinin vegetasiyasının sonuna yaxın mitsel üzərində diametri 134-240 

mkm olan Ģarabənzər kleystotesilər əmələ gəlir. Hər kleystotesidə 7-38 uzunsov-

yumurtaya oxĢar kisə formalaĢır. Kisələrin ölçüləri 75-110 x 28-40 mkm-dir. Hər 

bir kisədə iki yumurtaya oxĢar kisəspor var, onların ölçüləri 28-42 x 14-22 mkm-

dir. 

Göbələk tökülmüĢ yarpaqlarda kleystotesi formasında qıĢlayır. Bitkilərin il-

kin sirayətlənməsi askosporlarla həyata keçirilir, sonralar vegetasiya dövrü pato-

gen konidilərlə yayılır. 

Xəstəliyin zərəri yarpaqların assimilyasiya səthinin azalması, məhsuldarlı-

ğın qismən aĢağı düĢməsi ilə səciyyələnir. Adətən unlu Ģeh xəstəliyinin təsirindən 

məhsul itkisi 5%-dən çox olmur. 
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Mübarizə tədbirləri. Pambığın unlu Ģeh xəstəliyi ilə mübarizənin əsasını 

məhsul toplanıĢından sonra bütün bitki qalıqlarının məhv edilməsi, tarlada dərin 

Ģum aparılması təĢkil edir. Xəstəliklə  mübarizədə kimyəvi preparatlardan istifadə 

nəzərdə tutulmur. 

 
Qoza və liflərin xəstəlikləri 

 

Çəhrayı çürümə. Müxtəlif  yetkinliyə malik olan qozalarda meydana çıxır. 

Qozaların ağzında əvvəlcə tünd yaĢıl ləkələr, 7-8 gün bundan sonra isə çəhrayı, 

asanlıqla tozlanan örtük əmələ gəlir. Bu örtük xəstəliyi törədən Trichothecium 

roseum Fr. göbələyin mitsel və qeyri -cinsi çoxalma sporlarından ibarətdir. Koni-

dilər armudĢəkilli, qeyri bərabəryanlı, rəngsiz, bir arakəsməli, ölçüləri 12-18 x 8-

10 mkm-dir. 

Göbələk qozanın daxilinə keçir, lifin çürüməsinə səbəb olur, nəticədə lif 

tozaoxĢar kütləyə çevrilir. 

Çəhrayı çürümə ilə yoluxmuĢ qozalar ya tamamilə açılmır, ya da yüngülcə 

açılır, çox vaxt isə quruduqdan sonra tökülürlər. 

Boz çürümə. Bu xəstəlik qozaların ağzının səthi yaĢ çürüməsi ilə baĢlayır. 

Xəstəliyin törədicisi Botrytis cinerea Fr. göbələyidir. Boz çürümənin inkiĢafı  

adətən çox rütubətli Ģəraitdə gedir. Bundan baĢqa pambığın qoza və liflərində 

niqrosporioz, fuzarioz, aspergilliyoz və  s. çürümələrə də rast gəlinir.  
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PAMBIQ BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pambığın vertisillioz soluxması və ya 

vertisillioz vilti  

Verticillium dahliae Kleb.- hzsfz.gov.cn 

Verticillium dahliae Kleb. –  

konidisporlar 

Pambığın fuzarioz soluxması  

Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum 

W.C.Snyder & H.N. Hansen. 

shouragroup.com 

Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum 

W.C.Snyder & H.N. Hansen. – 

mikrokonidilər 
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Pambığın unlu şehi- Leveillula taurica 

Arnaud. f. gossypii Zaprometov 

agroatlas.ru 

Pambığın hommozu 

Xanthomonas malvacearum (E.F.Sm.) 

Dowson.- ag.arizona.edu 

Qoza və liflərin xəstəlikləri 

Trichothecium roseum Fr. (solda), Botrytis cinerea Fr. (sağda) 

agroatlas.ru 
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7.3. GÜNƏBAXAN BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 
Günəbaxanın pası – Puccinia helianthi Schwein. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Günəbaxanda pas xəstəliyinin arealı bitkinin arealı ilə üst-üstə düĢür, yəni  

patogen bitkinin becərilmə rayonlarında yayılmıĢdır. Lakin ədəbiyyat məlumat-

larına görə xəstəlik MDB məkanında bu gün üçün iqtisadi əhəmiyyət kəsb etmir. 

Rusiyanın Orta Volqaboyu, ġimali Qafqaz və Mərkəzi Qaratorpaq zonalarında, 

habelə Ukrayna və Moldovanın bir çox rayonlarında xəstəlik daha güclü inkiĢafa 

baĢlamıĢdır (Yakitkin, 2001). 

Puccinia helianthi günəbaxanda tam inkiĢaf tsiklinə malik olan təksahibli 

növdür. Lakin bəzi mənbələrdə göstərirlər ki, patogen pıtraq (Xanthium struma-

rium) bitkisinə də yoluxur, bu isə əlavə infeksiya mənbəyidir. Yazda günəbaxanın 

yerə tökülmüĢ toxumlarından alınan bitkilərin və ya cücərtilərin yarpaqlarının üst 

tərəfində spermaqonilər inkiĢaf edir, burada kiçik sporlar-spermasiyalar formala-

Ģır. Onlar mayalanma funksiyasını yerinə yetirirlər. Elə burada yarpaqların alt 

tərəfində etsi etsisporlarla əmələ gəlir. Etsisporların ölçüləri 15-27 x 13-25 mkm 

həddindədir. Etsisporlarla günəbaxan yoluxduqdan sonra onda uredinospor kütlə-

si ilə uredinoyastıcıqlar meydana çıxır ki, uredinosporların ölçüləri 23-34 x 17-26 

mkm-dir. Uredino mərhələdə göbələk bir neçə generasiya əmələ gətirir. Bu isə 

infeksiyanın kütləvi Ģəkildə toplanmasını təmin edir. Onlar yarpaqları, bəzən yar-

paq saplaqlarını, çiçəkyanlığını, səbətin əks tərəfini və günəbaxanın gövdəsinin 

təpə hissəsini sirayətləndirir. Vegetasiyanın sonunda günəbaxanda tünd-qonur, 

mərkəzə doğru dartılmıĢ, uzun, rəngsiz ayaqcıq üzrərində 35-63 x 20-28 mkm 

ölçülü teliosporlar meydana çıxır. Xəstəlik törədici teliomərhələdə tarlada qıĢla-

yır, bundan sonra onun yazda bərpası baĢlayır. Ġnfeksiya mənbəyi uredinosporlar 

və teliosporlardır. Puccinia helianthi göbələyinin populyasiyalarında bir sıra 

fizioloji raslar identifikasiya edilmiĢdir. Rusiya və  digər MDB ölkələrində pato-

genin populyasiya tərkibi hələ ki, öyrənilməmiĢdir. 

Havanın yüksək temperaturu və qısa müddətli nəmlik günəbaxanda xəstə-

liyin intensiv əmələ gəlməsinə səbəb olur. 18-200C temperatur həddi yeni uredi-

nogenerasiyaların intensiv əmələ gəlməsinə stimuləedici təsir edir. Ġsti hava ure-

dinomərhələnin hiss olunan dərəcədə  müddətinin azalmasına xidmət edir. Bu hal 

günəbaxanın infeksion potensialını daha da gücləndirir (Çulya, 1996). 
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KeçmiĢ SSRĠ-də XX əsrin 50-ci illərinə qədər pas xəstəliyi günəbaxanın ən 

zərərli xəstəliklərindən biri idi. Ayrı-ayrı illərdə xəstəliyin təsirindən məhsul  

itkisi 38%-ə çatırdı. Ukrayna alimi V.S.Pustovoyt  XX əsrin 60-cı illərində günə-

baxanın yabanı (Helianthus ruderalis) növündən istifadə edərək, davamlı sortlar 

yaratmıĢ və onun pas xəstəliyindən mühafizəsi problemini həll etmiĢdir. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə yüksək aqrotexnika, xəstəliyə 

qarĢı davamlı sort və hibridlərdən istifadə səmərəlidir. Toxumluq sahələrdə mün-

təzəm olaraq alaq otları və bəzi infeksiyaların daĢıyıcıları olan zərərvericilərə 

qarĢı mübarizə aparılmalıdır. Əkinlərə mineral gübrələrlə və mikroelementlərlə 

yemləmələr verilməlidir. Düzgün aqrotexnika bitkilərin xəstəliyə qarĢı davamlı-

lığını yüksəldir. Bitki üzərində 3-4 həqiqi yarpaq formalaĢanda, çiçəkləmədən 

əvvəl və məhsul toplanıĢı dövrü xəstə bitkiləri aĢkar etmək üçün toxumluq sahə-

lərdə əlavə müayinələr aparılır. Xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə 1%-li 

bordo məhlulu və ya onun əvəzediciləri ilə çiləmə aparılır. Bitkinin fenofazasın-

dan asılı olaraq iĢçi məhlulun məsarifi 400-800 l/ha.  

 
Günəbaxanın alternariozu və ya tünd qonur 

ləkəliyi – Alternaria sp. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Günəbaxanın alternariozu bitki becərilən bütün dünya ölkələrində qeydə 

alınmıĢdır. V.Ġ.Yakutin (2001) göstərir ki, alternarioz Rusiyada və baĢqa MDB 

ölkələrində də geniĢ yayılmıĢdır. Ədəbiyyatda olan ehtimallara görə törədicilər 

içərisində ən çox rast gəlinəni A.helianthi göbələyidir. 

Günəbaxanın alternariozunun  bir  neçə xəstəlik törədicisi qeydə alınmıĢdır: 

Alternaria helianthi, A.alternata, A.zinniea və baĢqaları. YoluxmuĢ bitkilərdə on-

lar müxtəlif formalı ləkələr əmələ gətirir. Alternarioz əvvəlcə filqə yarpaqlarda, 

sonra həqiqi yarpaqlarda, gövdə və səbətlərdə zühur edir. SirayətlənmiĢ filqə 

yarpaqlarda xəstəlik ölçüləri 0,3 sm-ə qədər olan diametrli sarı ləkələr formasında 

meydana çıxır. Həqiqi yarpaqlarda xəstəlik əvvəlcə düzgün olmayan kiçik ləkələr 

Ģəklində meydana çıxır, ölçücə böyüyür və onların qurumasına səbəb olur. Gövdə 

və səbətin arxasında alternarioz  tünd  və ya qonur  zolaqlarla üzə çıxır, belə ləkə-

lər müxtəlif forma və ölçülüdür. YoluxmuĢ toxumada rütubətli hava zamanı xəs-

təlik törədicinin tünd və ya zeytuni örtüyü meydana çıxır. Spormərhələsi qısa ko-

nididaĢıyanlarda asanlıqla dağılan, səpələnən spor zənciri ilə formalaĢır. Sporlar 
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eninə və uzununa arakəsməlidir. N.M.Pidopliçko (1977) göstərir ki, xəstəlik tö-

rədicilərin sporlarının ölçüləri aĢağıdakı kimi ola bilir: 25-80 x 8-11 mkm (A.he-

lianthi), 20-63 x 9-18 mkm (A.alternata), 19,5-90 x 9-28,5 mkm (A.zinniea). 

Xəstəlik törədicilərin ilkin infeksiya mənbəyi günəbaxanın yoluxub qıĢlamıĢ qa-

lıqları və toxumlarıdır. 

Günəbaxanın bu xəstəliyi onun inkiĢafının bütün mərhələlərində meydana 

çıxır, lakin intensiv inkiĢaf yetiĢmə dövründə baĢ verir. Patogenlərlə günəbaxanın 

yoluxması üçün əlveriĢli Ģərait uzunmüddətli rütubətli hava və havanın tempera-

turunun 15-300C olmasıdır. Günəbaxanın A.helianthi ilə maksimum yoluxması  

25-270C temperaturda və 3-4 gün müddətində fasiləsiz rütubətli havada baĢ verir. 

Alternarioz günəbaxan bitkisinin vaxtından əvvəl qurumasına səbəb olur, bu 

isə ciddi məhsul itkisi ilə nəticələnir. Ədəbiyyatlarda olan mənbələrə görə xəstə-

lik Rusiyanın ġimali Qafqaz vilayətində, eləcə də Ukrayna və Moldova Respub-

likalarında daha ciddi itkilərə orta hesabla 30%-ə qədər məhsul itkisinə səbəb 

olur. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə toxumların dərmanlanması, 

daha davamlı sort və hibridlərin becərilməsi önəmlidir, növbəli əkin də vacib 

tədbirlərdəndir.  

 
Günəbaxanın boz çürüməsi - Botrytis cinerea Pers. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi,  

Hyphomycetales sırası,  Moniliaceae fəsiləsi, Botrytis cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Dünyanın hər yerində günəbaxan bitkisi üzərində qeydə alınmıĢdır. ABġ, 

ġərqi Avropa ölkələri (Çexiya, Slovakiya, PolĢa, Macarıstan) habelə Ġran və 

Türkiyənin sənaye əhəmiyyətli plantasiyalarında iqtisadi zərərvurma baxımından 

daha geniĢ yayılmıĢdır. Boz çürümə MDB məkanında (Ukrayna, Rusiya Federa-

siyası, Moldova, Belorus) becərilən günəbaxanın ən geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərin-

dən biridir. Azərbaycanda da bu xəstəliyə günəbaxan səbətlərinin formalaĢdığı  

dövrdə yağmurlu zonalarda rast gəlinir. 

Xəstəlik törədicinin   telemorf   mərhələsi  Botryotinia fuckeliona (de Bary) 

Whet. inkiĢaf tsiklində ekzofit rəngli mitsel, konidi, mikrokonidi, sklerosiya və 

apotesiləri askosporlarla əmələ gətirir. Meyvə bədəni – apotesilər 5 mm-ə qədər 

diametrli, hündürlüyü 4 mm-ə qədər olmaqla, sklerosiyalarda qaldırılmıĢ boĢqab-

Ģəkilli törəmə Ģəklində formalaĢır. Burada kisələr və kisəsporlar yerləĢir. Mikro-

konidilər askosporların formalaĢması zamanı spermasiya rolunu yerinə yetirir. 
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Ġnfeksiya mənbəyi torpaqdakı bitki qalıqlarında saxlanılan sklerosiyalar, sirayət-

lənmiĢ toxumlarda olan mitsel, konidi və askosporlardır. Xəstəlik törədici günə-

baxanın cücərtilərini, çiçəkləmədən sonra sıx əkinlərdə yarpaq və gövdələrini, ye-

tiĢmə dövrü isə intensiv olaraq səbətlərini yoluxur. Boz çürümə xəstəliyinin 

xarakterik əlaməti yoluxmuĢ toxumada göbələyin konidilərindən ibarət boz örtük 

əmələ gətirməsidir. Xəstəlik xüsusilə səbətin əks tərəfində tünd –qəhvəyi nekroz 

Ģəklində meydana çıxır. Belə nekrozlu sahələrin səthində boz rəngli konsentrik 

həlqəli konidi spor mərhələsi formalaĢır. Müəyyən zaman kəsiyindən sonra onlar-

da və bitkinin baĢqa hissələrində kiçik, həlqəvi və ya uzunsov qara sklerosiyalar 

əmələ gəlir. Xəstəlik törədici ən böyük zərəri səbətlərə, az hallarda isə günəbaxan 

cücərtilərinə vurur.  

Xəstəliyin intensiv əmələ gəlməsi soyuq rütubətli hava ilə əlaqədardır. Xəs-

təlik törədicinin kütləvi sporverməsi 12-220C-yə qədər temperaturda baĢ verir, 

göbələyin sporlarının cücərməsi üçün havanın optimal nisbi rütubəti 85-100% 

həddində olmalıdır. 

V.Ġ.Yakutkinin (2001) məlumatlarına əsasən boz çürümə intensiv inkiĢaf 

edən illərdə günəbaxanın məhsul itkisi 50% və daha çox olur. Xəstəliyin ağır itki-

lər verdiyi rayonlar sırasında ġərqi Qazaxıstan, Qərbi Sibir, Mərkəzi Qaratorpaq 

regionu, ġimali Qafqaz, Ukrayna, Moldova və s. fərqlənirlər. Bu yerlərdə boz çü-

rümə xəstəliyi 10 ildə 2-4 dəfə epifitotiya Ģəklində inkiĢaf edir. 

Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexniki tədbirlər, səbətlərin yetiĢməsi  

dövrü normal aqrofon bitkiləri əsaslı surətdə boz çürümədən qoruyur. Bununla 

bərabər toxumların dərmanlanması da vacib tədbirlərdəndir. Bunun üçün səpinə 

1-3 ay qalana qədər toxumlar 80%-li TMTD-nin (2-3 kq/t) və ya 65%-li fentiuran 

(200 kq/t), 35%-li apron (6 kq/t) preparatlarından biri ilə nəmləndirilməklə (5-10 

litr su 1 ton toxuma) dərmanlanır. Bu zaman yapıĢdırıcılardan istifadə dərmanla-

manın keyfiyyətini yüksəldir. YapıĢdırıcı kimi maye barda (0,7-1,0 kq/t) və ya 

silikat kleyindən (150-200 qr/t) istifadə edilir.  

 

Günəbaxanın unlu şehi – Erysiphe cichoracearum D.C. f. sp. helianthi  

Jacz., Leveillula campesitarum Golow f. sp. helianthi Golow. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Erysiphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi,  Erysiphe və Leveillula cinsləri 
Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Müxtəlif ədəbiyyat mənbələrində göstərilir ki, bitkinin arealı ilə göbələk-

lərin arealı üst- üstə düĢür. Xəstəlik geniĢ Ģəkildə MDB məkanının günəbaxan be- 
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cərilən rayonlarında yayılmıĢdır. 

Xəstəlik törədici günəbaxan bitkisinin yarpaqlarını, bəzən isə gövdələrini də 

sirayətlənir. Erysiphe cichoracearum göbələyi ilə yoluxma zamanı yarpaqların 

üst səthində səthi mitsel və sporlardan ibarət ağ, keçəyəoxĢar örtük inkiĢaf edir. 

Erysiphe cichoracearum göbələyi tək-tək kələ-kötür, sarı, qonur haĢiyəli ləkələr 

formalaĢdırır. Çox zaman mitsel yarpağın alt tərəfində olan bitki toxumasına yük-

lənir. Çox nadir hallarda  yarpağın  üst tərəfində də buna rast gəlinir. Vegetasiya 

müddətində yoluxmuĢ günəbaxanda xəstəlik törədiciləri bir neçə qeyri-cinsi ço-

xalmadan ibarət spor generasiyası verir. Bu sporlar təkrar yoluxmalara səbəb 

olur. Konidilər mitseldə zəncir formasında (Erysiphe cichoracearum) və ya tək-

tək (Leveillula campesitarum) formalaĢır. Günəbaxanın vegetasiyasının sonunda 

onun yoluxmuĢ hissələrində qapalı meyvə bədəni- kleystotesi əmələ gəlir. Erysip-

he cichoracearum göbələyinin kleystotesiləri həlqəvi, ölçüləri 120-122 mkm, 

kisələr -58-65 x 30-32 mkm, kisəsporlar -21-24 x 11-13 mkm, konidilər– 24-32 x 

17-19 mkm-dir. Leveillula campesitarum göbələyinin kleystotesiləri yastı, ölçü-

ləri 160-250 mkm, kisə –72-120 x 27-35 mkm, kisələr – 26-38 x 14-24 mkm, ko-

nidilər- 48-63 x 15-24 mkm-dir. Xəstəlik törədicilərin ilkin infeksiya mənbəyi  

günəbaxanın yoluxmuĢ yarpaq və gövdələrində qıĢlayan kleystotesi mitseldir. 

Kleystotesilər və qıĢlayan mitsel cücərəndən sonra xəstəlik özünü 13-170C 

temperaturda bərpa edir. Adətən unlu Ģeh xəstəliyi günəbaxanın çiçəkləmə dövrü 

meydana çıxır. Quru və isti havada xəstəlik törədicilər daha intensiv inkiĢafa 

baĢlayır. Leveillula campesitarum göbələyi quraqlıq rayonları üçün daha xarakte-

rikdir. Günəbaxanın yarpaqları xəstəliklə güclü yoluxan zaman bitkilərin vaxtın-

dan əvvəl qurumasına səbəb olur, bu isə məhsuldarlığı və toxumun yağlılığını  

aĢağı salır. Xəstəlik Qazaxıstanda və Rusiyanın bir çox əyalətlərində güclü zərər 

vurur. Ədəbiyyat məlumatlarına görə unlu Ģeh xəstəliyinin vurduğu zərərin miq-

darı müəyyən edilməmiĢdir. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı davamlı sort və hibridlərdən istifadə 

edilməsi vacibdir. Növbəli əkin sisteminə ciddi əməl edilməli, bitkinin normal 

böyüməsini və inkiĢafını təmin edən aqrotexniki tədbirlər kompleksi həyata ke-

çirilməlidir. Toxumluq sahədə xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə kimyəvi  

preparatlarla  çiləmə  aparılması  məsləhət  görülür. Kumulus  (5 kq/ha), skor (0,3  

l/ha), tilt (0,4 l/ha) kimi preparatlardan biri ilə iĢçi məhlulun məsarifi 400-800 

l/ha olmaqla çiləmə aparılır.  
 

Günəbaxanın kök çürüməsi – Fusarium sp., Rhizoctonia sp. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi,  Fusarium və Rhizoctonia cinsləri 
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Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Günəbaxanın kök çürüməsi xəstəliyi bitki becərilən bütün dünya ölkələrin-

də yayılmıĢdır. Səpin və suvarma ilə bağlı aqrotexniki tələblərə əməl edilməməsi  

xəstəliyin güclü inkiĢafına səbəb olur. Kök çürüməsi xəstəliyini törədən pato-

genlər MDB məkanında da geniĢ yayılaraq, əhəmiyyətli zərər vurur. Bu xəstəli-

yin törədiciləri içərisində Fusarium cinsindən olan növlər üstünlük təĢkil edirlər. 

Günəbaxanın kök çürüməsi xəstəliyinin törədiciləri Fusarium cinsinə aid 

olub həyat tsiklində rəngsiz və ya rəngli mitsel əmələ gətirirlər. Mitsel üzərində 

makro- və mikrokonidilər formalaĢır. Makrokonidilər adətən yaxınlaĢmıĢ ko-

nididaĢıyanlarda seliklə örtülmüĢ sporodoxiyalarda əmələ gəlir. Onlar 3-7, bəzən 

daha çox arakəsməyə malikdir. Mikrokonidilərin ikiyə qədər arakəsməsi vardır, 

onlar sadə və budaqlanan konididaĢıyanlarda meydana çıxır. 

Rhizoctonia cinsindən olan patogenlər yoluxmuĢ toxumada qonur mitsel və 

qara sklerosiyalar formalaĢdırır. Bəzən onun səthində Thanaterhorus tipli bazi-

dial spormərhələsi əmələ gətirə bilir. Günəbaxanın kök çürüməsinin diaqnostik 

əlaməti köklərdə və gövdənin yerüstü hissəsində tünd nekrozdur. Bunun nəti-

cəsində cavan bitkilərin tezliklə məhvi, bəzən bu tədricən soluxma və günəbaxa-

nın vaxtından əvvəl quruması ilə nəticələnir. Xəstəlik törədicilərin infeksiya baĢ-

lanğıcı torpaqda, yoluxmuĢ bitki qalıqlarında və toxumlarda saxlanılır. 

Kök çürüməsi xəstəliyinin törədiciləri torpaqda yaĢayır. Xəstəlik ən intensiv 

ağır gillicəli torpaqda 18-280C temperaturda və pH 3,5-5,0 həddində inkiĢaf edir. 

Peres et al. (2000) məlumat verir ki, patogenlər əkinlərin seyrəlməsinə, on-

ların vaxtından əvvəl qurumasına səbəb olur. Məhsul 10%-dən 50%-ə qədər azala 

bilir. T.S.Antonovaya (2002) görə xəstəlik ən güclü zərəri Rusiyanın ġimali Qaf-

qaz bölgəsində verir. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkin, toxumların səpinqabağı dərmanlanma-

sı, adi fitosanitar tələblərə riayət edilməsi vacibdir. 

 
Günəbaxan gövdələrinin boz ləkəliyi (gövdələrin xərçəngi,  

fomopsis) – Phomopsis helianthi Munt. Cvet. et al. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Phomopsis cinsi 

Sinonimi: 

Diaporthe arctii (Lasch.) Nit. 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  
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Xəstəliyə dünyanın hər yerində rast gəlinir. Günəbaxan becərən ölkələr 

üçün xəstəlik xarakterikdir. KeçmiĢ SSRĠ ərazisində xəstəlik ilk dəfə 1986-cı ildə 

Ukraynada, 1988-ci ildə Moldovada və 1991-ci ildə Rusiyanın Stavropol diya-

rında qeydə alınmıĢdır (Yakutin, 1991). 

Hazırda da xəstəlik Ukrayna, Moldova və Rusiyada daha geniĢ yayılmıĢdır. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə xəstəliyin mənbələri cənubi Ural və Orenburq 

vilayətlərində də əmələ gəlmiĢdir. 

Xəstəlik törədicinin teleomorf mərhələsi inkiĢaf tsiklində sarı-yaĢıl rəngli 

ekzofit, uzunsov, düz və ya əyri piknosporlarla piknidlər əmələ gətirir. Anamorf 

mərhələdə meyvə bədəni peritesi ikihüceyrəli ellipsoidal askosporludur. Tünd-

qonur həlqəvi piknidlər 120-290 mkm diametrli olub, epidermis altında sirayət-

lənmiĢ toxumanın daxilində formalaĢır. Əmələ gələn piknosporların uzunluğu 17-

42 mkm, eni 0,5-2,7 mkm-dir. Meyvə bədəni həlqəvi tünd  rəngli peritesi burun-

cuqlu olub, diametri 290-430 mkm həddində dəyiĢir. Peritesilər yoluxmuĢ toxu-

mada tək-tək və ya qrup Ģəklində formalaĢır, onun buruncuğu yetiĢəndən sonra 

epidermisin səthində zühur edir. Askosporlar ikihüceyrəli, diyircəkli və ya slin-

drikdir. Xəstəliyin infeksiya mənbəyi bitki qalıqlarında olan askosporlar, sirayət-

lənmiĢ bitkilərdə və yoluxmuĢ toxumlarda piknidlərlə piknosporlardır.  Günəba-

xanın alt yarpaqlarının xəstəlik törədici ilə sirayətlənməsi 4-12 ədəd həqiqi yar-

paq fazasında baĢ verir, sonra onlar gövdəni və toxumalarla səbəti sirayətlənir. 

YoluxmuĢ əkin toxumlarından xəstəlik qönçələmə fazasına qədər tək-tək (1%-

dən az) əmələ gəlir və müəyyən zamandan sonra artır (maksimum 10%). Günəba-

xanın piknosporlarla yoluxması çiçəkləmə dövrü və bir az sonra baĢ verir. 

D.helianthi göbələyi günəbaxanın yarpaqlarında üçbucaq və ya düzgün 

olmayan formalı tünd-qonur nekrozlar əmələ gətirir. Xəstəlik gövdə və səbətə 

keçəndən sonra həssas bitkilərdə Ģəffaf qonur ləkələr, davamlılarda isə məhdud 

tünd nekrozlar formalaĢdırır. YoluxmuĢ toxumlarda xarakterik parlaqlıq yoxdur. 

Xəstəlik ən güclü zərəri günəbaxanın həssas gövdələrinə vurur, onları sındırır və 

ya yarpaqları tam qurudur. Bu halda xəstəliyin bioloji zərərvermə həddi 4-5% 

təĢkil edir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə törədicinin fizioloji rasları aĢkar edil-

miĢdir. 

Xəstəlik törədici geniĢ temperatur həddində 5-300C inkiĢaf edir və böyüyür. 

Mitselin böyüməsi, piknidin formalaĢması və patogenin peritesilərinin yaranması 

üçün ən optimal temperatur 250C həddindədir. Normal mülayim temperaturda 

piknidlər 7-10 gün müddətində formalaĢır, bu göstərici peritesilər üçün 26 gündür 

(Yang et al., 1984). 

Uzun illər bu xəstəlik tədqiqatçı alimlərin diqqətindən kənarda qaldığından 

xəstəlik törədici öz arealını geniĢləndirmiĢ və müvafiq olaraq zərərvermə də art-

mıĢdır. Son illər bu xəstəlik daha yüksək iqtisadi zərərlə xarakterizə olunur. Ədə-

biyyat məlumatlarında göstərilir ki, günəbaxan gövdələrinin boz ləkəlik xəstəliyi  
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intensiv inkiĢaf edən zaman məhsul itkisi 46-50% və daha çox olur (Maric et al., 

1987, Yakutkin, 2001). 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə davamlı sortlardan istifadə, 

növbəli əkin sisteminə əməl edilməsi vacibdir. Toxumlar səpinqabağı dərmanlan-

malıdır. Bunun üçün toxumlar 80%-li TMTD-nin (2-3 kq/t) və ya 65%-li fen-

tiuran (200 kq/t), 35%-li apron (6 kq/t) preparatlarından biri ilə nəmləndirilmək-

lə (5-10 litr su 1 ton toxuma) dərmanlanır. Bu zaman yapıĢdırıcılardan istifadə 

dərmanlamanın keyfiyyətini yüksəldir. YapıĢdırıcı kimi maye barda (0,7-1,0 kq/t) 

və ya silikat yapıĢdırıcısından (150-200 qr/t) istifadə edilir. 

 
Günəbaxanın yalançı unlu şehi – Plasmopara  

 halstedii (Farl.) Berl. et de Toni.  

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Peronosporaceae fəsiləsi, Plasmopara cinsi 

Sinonimi:  

Plasmopara helianthi Novot. 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Günəbaxanın yalançı unlu Ģeh xəstəliyi yayılma arealına görə öncül yerlər-

dən birini tutaraq, rütubətli rayonlarda daha çox zərər vurur. Xəstəliyin geniĢ ya-

yılması haqqında ədəbiyyat mülahizələri Ukrayna, Türkiyə, ABġ, Moldova, Bal-

tikyanı ölkələri əhatə edir. 

Plasmopara helianthi göbələyinin inkiĢaf tsiklində anamorf və teleomorf 

inkiĢaf mərhələləri  mövcuddur. Patogen  anamorf mərhələdə arakəsməsiz mitsel, 

çoxlu sayda hərəkətli ikiqamçılı zoosporlar əmələ gətirir. Zoosporlar zoospo-

rangilərdə formalaĢırlar. Teleomorf (cinsi) mərhələdə xəstəlik törədici oosporları 

formalaĢdırır. Xəstəlik günəbaxanın erkən inkiĢaf mərhələlərində meydana çıxır. 

Sirayətlənən bitkilər zəif inkiĢaf etmiĢ kök sisteminə malik olur, cırtdan görkəmi  

alır, buğumaraları hədsiz yaxınlaĢır, yarpaqların alt tərəfində göbələyin ağ spor-

mərhələsi əmələ gəlir. Bəzən bitkinin çiçəkləmə dövrü spor mərhələsi ayrı-ayrı 

gövdələrdə səpələnmiĢ tünd-yaĢıl ləkələr formasında da meydana çıxa bilir. Belə 

örtük yarpaq və ya səbətlərdə əmələ gələ bilir. YoluxmuĢ toxumanın daxilində 

göbələk endofit, rəngsiz və ya açıq-sarı mitsel əmələ gətirir. Xəstəlik törədicinin 

bir sıra fizioloji rasları aĢkar edilmiĢdir (Tourviaille et al., 2000). Son zamanlar 

həmin raslardan Rusiyada da identifikasiya edilmiĢdir (Yakutkin və baĢqaları, 

2002). 
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Xəstəliyin infeksiya mənbəyi yoluxmuĢ toxumalarda qıĢlayan mitsel və 

oosporlardır. Oosporlar torpaqda bir neçə il həyatilik qabiliyyətini saxlayır. 

Plasmopara helianthi göbələyi torpaq patogenidir. Günəbaxanda xəstəliyin 

intensiv əmələ gəlməsinə torpağın yüksək rütubəti və havanın aĢağı temperaturu 

əlveriĢli Ģərait yaradır. Torpaqda oosporun cücərməsi onun 95%-ə yaxın rütubət-

liyində və 12-140C temperaturda baĢ verir. Zoosporangilərdən zoosporların inten-

siv çıxması 15-180C temperatur və rütubətli Ģəraitdə daha da canlanır. Zoosporan-

gilər 20C-dən aĢağı, 260C-dən yuxarı temperaturda öz həyatiliyini itirir. 

Xəstəliyin təsirindən məhsul itkisi 30% və daha çox ola bilir. 

Mübarizə tədbirləri. Davamlı sortlar və hibridlər, növbəli əkin, səpinqaba-

ğı toxumların fungisidlərlə dərmanlanması məsləhət görülür. Toxumluq sahədə 

xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə kontakt və sistem təsirli fungisidləri növ-

bələĢdirməklə 10-14 günlük intervalla hava Ģəraiti və xəstəliyin inkiĢafı nəzərə 

alınmaqla bir neçə çiləmə aparılır. 1%-li bordo məhlulu, 0,4%-li misxloroksidi, 

0,2%-li ridomil qold MS, 0,2%-li iteral və s. xəstəliklə mübarizədə yüksək bioloji 

səmərəliliyi təmin edir.  

 
Günəbaxanın ağ çürüməsi – Sclerotinia sclerotiorum  

(Lib.) de Bary 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota aləmi, Euascomycetes sinfi, Helo-

tiales sırası, Sclerotiniaceae fəsiləsi, Sclerotinia cinsi 

Sinonimi: 

Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) Korf. and Dumort. 

Bioloji qrupu: 

Saprotrof 

 

Dünyanın günəbaxan becərilən bütün rayonlarında geniĢ yayılmıĢdır. MDB 

məkanında da xəstəlik mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rusiyanın Qaratorpaq zona-

sı, ġimali Qafqaz, Ukrayna və Moldovada ağ çürümə tez-tez epifitotiya forma-

sında (10 ildə 3-4 dəfə) inkiĢaf edir. 

Göbələk  günəbaxan bitkisinin bütün hissələrini yoluxur: kök, gövdənin 

kökəyaxın hissəsi, gövdə, yarpaqlar və səbətlər. Anamorf mərhələdə xəstəlik tö-

rədici ekzofit buğumlu mitsel, mikrokonidilər və sklerosiyalar əmələ gətirir. Te-

leomorf mərhələdə sklerosiyalarda patogen meyvə bədəni-apotesiləri formalaĢ-

dırır. Apotesi boĢqabĢəkillidir, stromasında kisə kisəsporlarla yerləĢir. Optimal 

Ģərait zamanı sklerosiyalarda günəbaxanın vegetasiya dövrü 4 və daha artıq apo-

tesi generasiyası verə bilir. Ġnfeksiya mənbəyi mitsel, sklerosiyalar və askospor-

lardır. Sklerosiyalar patogenin torpaqda uzun müddət qalmasını təmin edir və 
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vegetasiya dövrü onu bərpa edir. Mikrosklerosiyalar apotesilər formalaĢan zaman 

spermasiya rolunu yerinə yetirir. Günəbaxanın çiçəkləməsinə qədər xəstəlik tək 

hallarda müĢahidə edilir. Çiçəkləmədən sonra məhsul yetiĢənə qədər o maksi-

mum əhəmiyyət kəsb edir. YoluxmuĢ toxumanın daxilində, nadir hallarda isə sət-

hində kip qara sklerosiyalar formalaĢır. Bu günəbaxanın ağ çürümə xəstəliyinin 

xarakterik əlamətidir. 

Xəstəliyin inkiĢafı və onun formaları hidrotermik Ģəraitdən asılıdır. Havanın 

nisbi rütubəti 100% və temperaturu 15-220C olduqda xəstəlik epifitotiya həddin-

də yüksək surətlə inkiĢaf edir. 

Bəzi ədəbiyyat mənbələri (Yakutkin et al., 1999) göstərirlər ki, günəbaxa-

nın ağ çürümə xəstəliyi epifitotiya Ģəklində inkiĢaf etdikdə məhsul itkisi 60%-i 

üstələyir. Xəstəliyin ən təhlükəli forması səbətlərin yoluxmasıdır. 

Mübarizə tədbirləri. Plantasiyalarda yüksək aqrofon yaradılması bitkilərin 

bu xəstəliyə qarĢı davamlılığını yüksəldir.  

 
Günəbaxanın vertisillioz soluxması – Verticillium dahliae Kleb. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Moniliaceae fəsiləsi, Verticillium cinsi 

Sinonimi:  

Verticillium albo-atrum dahliae 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Günəbaxan bitkisinin arealında hər yerdə vertisillioz soluxma xəstəliyi qey-

də alınmıĢdır. Xəstəlik Rusiya və digər MDB ölkələrində də geniĢ yayılmıĢdır. 

ġimali Qafqazda patogen daha intensiv inkiĢaf edir. Ədəbiyyat mənbələrinə görə 

Qazaxıstan, Ukrayna və Moldovanın cənub regionlarında xəstəlik törədici zərər 

vurma əmsalına görə digər regionlardan üstündür. 

Günəbaxanın traxeomikoz soluxmasının törədicisi olan Verticillium dahliae 

göbələyi həyat tsiklində yalnız anamorf mərhələdə inkiĢaf edir. Patogenin mor-

foloji strukturları 0,1 mm-ə qədər ölçüləri olan mikrosklerosiyalar, çiçək göbəsi  

kimi konididaĢıyanlı rəngsiz buğumlu mitseldir. KonididaĢıyanlarda birhüceyrəli 

rəngsiz konidilər formalaĢır. Mikrosklerosiyaların  köməyi ilə göbələk torpaqda 

uzun illər saxlanılır. Rütubətli havada yoluxmuĢ günəbaxanda Verticillium dah-

liae göbələyinin spor mərhələsi – ağ örtük inkiĢaf edir. Xəstəlik törədici polifaq-

dır. Günəbaxandan baĢqa o, çoxsaylı tarla bitkilərini, ağac cinslərini və ot növlə-

rini sirayətləndirir. Ġnfeksiya mənbəyi bitki qalıqlarında və torpaqda mikroskle-

rosiyalı bitki qalıqları, yoluxmuĢ toxumlar və konidilərdir. Günəbaxanın xəstələn-
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məsi torpaqda cücərən mikrosklerosiyaların kök sisteminə daxil olması ilə baĢ-

layır. Göbələk günəbaxanın damar-boru sistemini yoluxur, onda traxeomikoz 

soluxma (vilt) əmələ gətirir. Verticillium dahliae göbələyi ilə sirayətlənmənin 

ilkin əlamətləri alt yarpaqlarda damarlar arasında mozaikalı nekrozlar Ģəklində 

meydana çıxır. Bu günəbaxan bitkisinin qönçələmə fazasında baĢ verir. Yarpaq-

ların yoluxmuĢ toxuması əvvəlcə turqoru itirir, sonra solğun-yaĢıl və ya sarı rəng 

alır, bundan sonra qırmızı qəhvəyi rəngə malik olur. Sonra xəstəlik tədricən yu-

xarı yarpaqlara və səbətə çatır. SirayətlənmiĢ səbətdən göbələyin mitseli toxum-

lara daxil olur. Yarpaq, saplaq, gövdə və səbətin aparıcı borularının yoluxmuĢ 

daxili toxuması tünd-qonur rəng alır və bu xəstəliyin xarakterik əlaməti hesab 

olunur. 

Xəstəlik törədici günəbaxanı quru və çox isti Ģəraitdə daha intensiv yoluxur. 

Çiçəkləmə və günəbaxanın yetiĢmə fazalarında havanın temperaturunun 220C-yə 

yaxın olması onun vertisillioz soluxma ilə xəstələnməsini gücləndirir (Kukin, 

1982). 

Ümumiyyətlə xəstəlik törədici ekoloji amillərə qarĢı tələbkarlığı ilə seçilir. 

Vertisillioz soluxma ilə sirayətlənmiĢ bitkilər məhv olur. Xəstəliyin təsirin-

dən günəbaxanın məhsul itkisi 55%-ə qədər yüksəlir (Tixonov, 1975). 

Digər ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, günəbaxanın vertisilliozla yo-

luxması nəticəsində səbətlərin ölçüsü 16-25, bir səbətin məhsulu 19-48, toxum-

ların kütləsi 11-24, toxumlarda yağın miqdarı 1-16% azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkin sisteminə ciddi əməl edilməlidir. Ən 

yaxĢı sələf üçyarpaq yonca bitkisidir. Mineral qidalanma torpağın aqrokimyəvi  

analizinə uyğun yerinə yetirilməlidir. Davamlı sort və hibridlərdən istifadə edil-

məlidir. Səpinqabağı toxumlar dərmanlanmalı, yüksək aqrofon yaradılmalıdır. 

  
Günəbaxanın bakterial soluxması – Pseudomonas 

 solanacearum Smith. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi,  

Pseudomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Bu bakteriya mənĢəli xəstəlik dünyanın demək olar ki, günəbaxan plantasi-

yalarında yayılmıĢdır. Ġran, Türkiyə, Ukrayna, Belorus, Yunanıstan kimi ölkələr-

də daha zərərlidir. Ölkəmizin sənaye əhəmiyyətli günəbaxan sahələrində geniĢ 

yayılaraq məhsuldarlığa real təhlükə yaradır. 
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Bu xəstəlik özünü 2 tipdə büruzə verir: cücərtilərin və yaĢlı bitkilərin solux-

ması. Hər iki halda yarpaqların səthində ləkələr əmələ gəlir, ona görə də bəzən bu 

xəstəliyi yarpaqların ləkəliliyi adlandırırlar. 

Birinci tip cücərtilərdə meydana çıxır. Cavan bitkilər tez bir zamanda qo-

nurlaĢır və quruyurlar. Daha yaĢlı bitkilərdə yarpaqların turqoru itir, onlar təd-

ricən soluxur və quruyurlar. Gövdə və yarpaq saplaqlarında adətən qara zolaqlar 

meydana çıxır. Gövdənin eninə kəsiyində boru sisteminin qonurlaĢması və selikli 

qonur kütlənin ayrılması müĢahidə edilir. 

Xəstəliyin ikinci tipi birinci ilə eyni vaxtda zühur edir. Yarpaqlarda kələ-

kötür, damarları haĢiyəli yağlıtəhər ləkələr əmələ gəlir ki, az sonra tündləĢir. Sira-

yətlənmiĢ yarpaqlar adətən soluxur və quruyur. Soluxma bitkinin diffuz yolux-

masının əlaməti, ləkəlik isə yerli yoluxmanın simptomudur. 

Xəstəliyi törədən Pseudomonas solanacearum Smith. bakteriyası çoxlu 

sayda bitkiləri yoluxur. Bu qısa çubuqlar olub, tək-tək yerləĢir, ölçüləri 1,5-0,5 

mkm-dir. Onlar hərəkətlidir, bir polyar qamçılıdır, spor və kapsula əmələ gə-

tirmir, pektin maddələrini parçalamır, lakin toxumanı moserasiyaya uğradır. 

Bitkilərin intensiv yoluxması yüksək rütubət və 30-350C temperaturda baĢ 

verir. Bakteriya torpaqda bitki qalıqlarında yaĢamaq xüsusiyyətinə malikdir. Ye-

nicə formalaĢmağa baĢlayan toxumun endosperm və rüĢeymində lokallaĢa bilir. 

Elə bitkilərin diffuz yoluxması da bu hal ilə bağlıdır. 

Cücərtilər yoluxduğundan plantasiyalarda seyrəklik əmələ gəlir, bəzi illərdə 

təkrar səpin aparmağa ehtiyac duyulur. Gövdələrin yoluxması nəticəsində üzvi və 

mineral maddələrin daĢınması pozulur, son nəticədə məhsuldarlıq aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə yüksək aqrotexniki tədbirlərin 

həyata keçirilməsi vacibdir. Toxumların dərmanlanması, bitki qalıqlarının məhv 

edilməsi və digər zəruri fitosanitar tədbirlər bitkiləri bakteriozdan qoruya bilir. 

Bakteriozla mübarizədə tətbiq oluna biləcək toxum fungisidləri və onların mə-

sarif normaları haqqında məlumatlar günəbaxan gövdələrinin boz ləkəliyi və ya 

fomopsis xəstəliyində verilmiĢdir. 
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GÜNƏBAXAN BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günəbaxanın yalançı unlu şehi  

Plasmopara halstedii (Farl.) Berl.  

et de Toni.-agroteh-garant.ru 

Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. 
 et de Toni. – sporangilər 

Günəbaxanın pası  

Puccinia helianthi Schwein.  

insectimages.org 

Puccinia helianthi Schwein. –  
uredinosporlar 
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Günəbaxanın alternariozu və ya 

tünd qonur ləkəliyi 

Alternaria sp. 

Alternaria sp.- 

konidilər 

Günəbaxanın boz çürüməsi  

Botrytis cinerea Pers. 

esinti.biz 

Botrytis cinerea Pers.- 

konididaşıyanlarla konidilər 
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Günəbaxanın ağ çürüməsi  

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

ufrgs.br 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)  
de Bary - askosporlar 

Günəbaxanın unlu şehi 

 Erysiphe cichoracearum D.C. f. helianthi  

Jacz., Leveillula campesitarum Golow f. 

helianthi Golow.- agroatlas.ru 

 Erysiphe cichoracearum D.C. f. 

helianthi  Jacz., Leveillula 

campesitarum Golow f. 

helianthi Golow. - kleystotesilər 
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7.4. ġƏKƏR ÇUĞUNDURU BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 
 

Şəkər çuğundurunun kağat çürüməsi – Rhizopus nigricans Ehrenb., 

 Botrytis cinerea Pers., Fusarium spp. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Zygomycota Ģöbəsi, Zygomycetes sinfi, Muco-

rales sırası, Mucoraceae fəsiləsi, Rhizopus,  Botrytis və Fusarium cinsləri 

Növ: 

Rhizopus nigricans 

Müasir adı: 

Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill. 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof, saprotrof 

 

Kağat çürüməsi çuğundur becərilən bütün ölkələrdə geniĢ yayılmıĢ xəstəlik-

lərdəndir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə boz çürümənin törədicisi Botrytis cine-

rea ən çoxu Ukraynada, Rusiyanın Mərkəzi Qaratorpaq vilayətlərində, Fusarium 

cinsinə aid olan növlər ġimali Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Zaqafqaziyada, Rhizopus 

nigricans isə Orta Asiya Türk Respublikalarında yayılmıĢdır. Göstərilən rayonlar 

kağat çürüməsinin güclü zərər vurduğu zonalara daxildir. Kökümeyvələrin yolux-

ması burada 30-90% həddində ola bilir.  

Ölkəmiz üçün Ģəkər çuğunduru strateji bitkidir. Son illər onun əkin sahəsi  

getdikcə geniĢlənir. Naxçıvan MR, Gəncə-Qazax, Mil-Qarabağ və Muğan zonala-

rında artıq sənaye əhəmiyyətli plantasiyalar becərilməkdədir. Lakin ölkəmizdə 

çuğundur kökümeyvələri kağatlarda saxlanılmır.  

Kağat çürüməsi anaclıq kökümeyvələrin saxlanması dövrü kağatlarda, topa 

halında kökləri tarlada müvəqqəti saxlayarkən inkiĢaf edir. Köklərin çürümə pro-

sesi kompleks mikroorqanizmlərin fəaliyyətinin təsiri altında baĢ verir. Ən fəal 

xəstəlik törədicilərdən biri boz çürümə xəstəliyinin törədicisi Botrytis cinerea-dır. 

YoluxmuĢ toxumada patogen yumĢaq boz örtük əmələ gətirir. Həmin örtük göbə-

ləyin ağacaoxĢar budaqlanan konididaĢıyanlarla çoxsaylı yumurtavari-ellipsoidal, 

ölçüləri 9-15x6,5 mkm olan konidilərindən ibarətdir. ƏlveriĢsiz mühit Ģəraiti for-

malaĢan zaman göbələk qeyri-düzgün formalı qara sklerosiyalar əmələ gətirir. 

Nəticədə kökümeyvənin toxuması möhkəmliyini itirir və asanlıqla dağılır. Göbə-

ləyin teleomorf mərhələsi Botryotinia fuckeliana (DB.) Whet. adlanır.  

Fusarium cinsinə daxil olan bir sıra göbələk növləri də kağat çürümənin baĢ 

verməsində önəmli rol oynayır. Onlar fəallığına görə heç də Botrytis cinerea gö-

bələyindən  geri  qalmırlar. Bu  baxımdan F.oxysporium, F.solani növləri mühüm 
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əhəmiyyət kəsb edir. Bu növlər çürüməkdə olan köklərdə ağ və ya çəhrayı mitsel 

əmələ gətirir. KonididaĢıyanlar yaxĢı görünür, sadə və ya budaqlanandır. Makro-

konidilər sadə və ya budaqlanan konididaĢıyanlarda əmələ gəlir. Adətən onlar 

oraqĢəkilli, əyri və 3-5 arakəsməlidir. Mikrokonidilər kəsik silindrik konididaĢı-

yanlarda adətən küllü miqdarda formalaĢır, oval- silindrik, ölçüləri 10,8-18,6 x 

1,5 mkm-dir. Xlamidosporlar küllü miqdarda, bir-ikihüceyrəli, rəngsizdirlər. Fu-

sarium cinsinə malik olan növlər çuğundurun köklərini yoluxdurur, bu hadisə 

adətən vegetasiya dövrü tarlada baĢ verir, sonra kağata düĢür və orada öz inkiĢaf-

larını davam etdirir.  

Kağatlarda yüksək temperatur Ģəraitində (çuğundurun öz-özünə isinməsi və 

ya saxlama zamanı cənub rayonlarda formalaĢan yüksək temperatur Ģəraiti) tez 

bir zamanda termofil göbələk Rhizopus stolonife (qara rizopus) inkiĢaf edir. 

Kökümeyvələrin səthində yumĢaq, seyrək, göbələyin mitselindən ibarət zeytunu-

qonur boz örtük əmələ gəlir. Rizoidlər budaqlanan, tünd-qəhvəyidir.  Sporangi-

sporlar ellipsoidal-Ģarabənzər 4-12x 4-10 mkm ölçülüdür. Ġnfeksiya torpaqda, bit-

ki qalıqlarında, kökümeyvələrdə saxlanılır. Öz həyat fəaliyyəti prosesində rizopus 

Ģəkəri parçalaya bilir və spirt qıcqırmasına səbəb olur. Rizopus botrutislə birgə 

fərdi qaydada olduğundan daha tez kökümeyvələrin çürüməsinə  səbəb olur. Bu 

xəstəliyin törədiciləri mürəkkəbçiçəklilər, quĢüzümü, paxlalılar, çətirçiçəklilər və 

baĢqa fəsilələrə aid olan 150-dən çox bitki növünü yoluxurlar. 

Botrytis cinerea spesifik kağat mikroorqanizmi, tipik aerob, 4o-dən 42oC-yə 

qədər temperaturda 100%-ə yaxın nisbi rütubətdə inkiĢaf edir. Fusarium cinsinə 

daxil olan növlər üçün optimal temperatur 18-27oC, minimal 10oC, maksimal 

35oC, havanın nisbi rütubəti 40-70%-dir. Rhizopus 5-45oC temperaturada inkiĢaf 

edir və havanın oksigeninə tələbkar deyildir. 

Tarla kağatlarında Ģəkər çuğundurunun müxtəlif saxlama qaydalarında kütlə 

itkisi 17,9%, Ģəkər itkisi 1,74-9,23%-ə çatır. Toxumçuluq təsərrüfatlarında anac-

lıq köklərin 25-36%-i çürümədən məhv olur, 10-12% kağat çürüməsi ilə yolux-

muĢ Ģəkər çuğundurunda ağ kristallik Ģəkərin toplanması praktiki olaraq mümkün 

deyildir. 

Mübarizə tədbirləri. Yüksək gübrə normaları, vegetasiya dövrü çuğunduru  

xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizə, məhsul toplanıĢı zamanı kökümeyvələrin 

mexaniki zədələnmələrdən qorunması, köklərin donmadan (Ģaxtada) qorunması, 

kağata qoymazdan əvvəl zədələnmiĢ köklərin çıxdaĢ edilməsi, kağat sahəsinin 

əhənglə iĢlənməsi, dövri olaraq saxlanan köklərin analizi və kağat çürümə mən-

bələrinin kənarlaĢdırılması, kağatlarda temperatur rejiminə (1-20) əməl edilməsi 

vacibdir. 
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Çuğundurun serkosporozu - Cercospora beticola Sacc. 

 

Təsnifatda yeri:  

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Cercospora cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Serkosporoz xəstəliyi həm MDB məkanı ölkələrində, həm də dünyanın di-

gər iri çuğundur becərən ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. Güclü dərəcədə (70-

100%) xəstəliklə yoluxma Krasnodar və Stavropol diyarlarında, Qırğızıstan və 

Qazaxıstanda, orta dərəcədə Ukraynanın qərb vilayətlərində, Latviya və Litvada, 

zəif dərəcədə isə Rusiyanın Mərkəzi-Qaratorpaq vilayətlərində, Belorus, Moldo-

va və s. ölkələrdə əmələ gəlir. Dünyanın ən iri çuğundur mərkəzlərindən biri olan 

Türkiyədə xəstəlik mütəmadi olaraq yayılır və əkinlərə ciddi zərər vurur. 

Dissertant A.Məmmədovanın (2007) məlumatlarına əsasən Azərbaycanda 

Ģəkər çuğundurunun sekrosporozla yoluxması orta dərəcədə olub 2 balla qiymət-

ləndirilir. 

Əsas etibarı ilə birillik və ikiillik çuğundurun yarpaqları yoluxur, toxumluq-

larda xəstəlik saplaq, gövdə və toxum yumaqlarında inkiĢaf edir. YaĢlı yarpaq-

larda həlqəvi, Ģəffaf-qonur, 2-3 mm diametrli, qırmızıtəhər və ya qonurtəhər ha-

Ģiyəli ləkələr əmələ gəlir. YaĢlı, ölgünləĢmiĢ yarpaqlarda ləkələr çox iri 5-10 mm 

diametrli, aydın olmayan haĢiyəli, dağınıq, Ģəffaf-qonur rənglidir. Toxumluq çu-

ğundurun saplaq və gövdələrində uzunsov, yüngülcə basıq haĢiyəli ləkələr mey-

dana çıxır. Rütubətli havada ləkə zonasında yarpağın alt və üst tərəfində, eyni za-

manda baĢqa sirayətlənən orqanlarda boz-ağ örtük əmələ gəlir. Bu göbələyin spor 

mərhələsindən ibarətdir. KonididaĢıyanlar Ģəffaf-qəhvəyidir, əvvəlcə tək-tək, son-

ra bütov topa halında yoluxan orqanların səthinə çıxır. KonididaĢıyanların ucunda 

rəngsiz, əkssancaqĢəkilli və ya demək olar ki, iynəyəbənzər 3-5 və daha çox  ara-

kəsməli, ölçüləri 30-36 x 3-5 mkm olan konidilər zühur edir. Göbələk konidilərin 

köməyi ilə bitkilərin  vegetasiyası dövrü yayılır. Xəstəlik törədici mitsel halında 

torpağın üst qatındakı bitki qalıqlarında qıĢlayır. Çuğundurun bütün növlərindən 

əlavə Cercospora beticola göbələyi 26 cinsə daxil olan 40-a yaxın bitki  növlərin-

də serkosporoz xəstsliyini törədir.  

Göbələyin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģəraitdə yoluxmuĢ yarpaqların miqdarı və 

ləkələrin yerləĢmə sıxlığı artır. Adətən avqust ayının ən qızmar günlərində çoxlu 

miqdarda ləkəli yarpaqlar tezliklə ölüĢgəyir: bu zaman onlar qaralır, qıvrılır, yar-

paqların saplağı öldükdən sonra onlar torpağa uzanır. Bunun ardınca yaĢıl yar-

paqlarda da  analoji hadisə baĢ verir. Adətən  ən cavan rozet daxili yarpaqlar sira- 

yətlənir. Payıza yaxın daha soyuq havalar düĢən zaman xəstəliyin sonrakı inkiĢafı 
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dayanır. Çuğundurda yeni, sağlam, lakin daha kiçik yarpaqlar çıxır, bəzən onlar o 

qədər çox olur ki, məhv olmuĢ yarpaqların yoxluğu hiss olunmur. Bitki sağlam və 

yaĢıl görkəm alır. 

Göbələk geniĢ temperatur həddində 50-dən 350C-yə qədər (optimal 19-

300C) olmaqla və 70%-dən yuxarı nisbi rütubətdə inkiĢaf  edir. Yay aylarında gö-

bələyin inkubasiya müddəti 10-15 gün, payızda 30-40 gündür. 

Xəstəlik kökümeyvəlilərin məhsuldarlığının 50% və daha çox aĢağı düĢmə-

sinə səbəb olur. Bu vahid sahədən Ģəkər alınmasını 60-70%-ə qədər azaldır. Xəs-

təliklə yoluxma bitkidə gedən bir sıra fizioloji-bioloji proseslərə də öldürücü təsir 

göstərir. Serkosporozla çuğundur güclü yoluxan zaman iri yarpaqların kütləvi 

ölüĢgəməsi nəticəsində köklərin böyüməsi kəskin Ģəkildə dayanır.  

Serkosporozla yoluxma bitkidə gedən bütün fizioloji prosesləri pozur, yo-

luxmuĢ yarpaqlarda transpirasiya intensivliyi 3-4 dəfə yüksəlir. Karbon turĢula-

rının assimilyasiyası 10 dəfədən çox azalır. Azot mübadiləsi pozulur. 

Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexnika nəticəsində növbəli əkinə əməl  

edilməsi, torpaqda rütubətin saxlanmasına xidmət edən tədbirlər (dərin Ģum, güb-

rələrin verilməsi, mikroelementlərlə yemləmə) önəmlidir. Davamlı sortlardan isti-

fadə ekoloji baxımdan da maraqlıdır. Vegetasiya dövrü xəstəliyin ilkin simptom-

ları göründükdə fungisidlərlə çiləmələr aparmaq lazımdır. Son illər serkosporozla 

mübarizədə fundazol preparatı 0,6 kq/ha, skor 0,75 kq/ha, alto super 0,5 l/ha 

səmərəli nəticələr verir. Birinci çiləmə xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə 

aparılır. Bəzi illərdə hətta bir çiləmə normal məhsul alınmasını təmin edir. ĠĢçi 

məhlulun məsarifi 300-400 l/ha. 

 
Şəkər çuğundurunun unlu şehi-  Erysiphe communis   

f. sp. betae Weltzien. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Erysiphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Erysiphe cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  
 

Xəstəlik sənaye əhəmiyyətli bütün plantasiyalarda geniĢ yayılmıĢdır. Xəstə-

liyin güclü inkiĢafı MDB ölkələri ərazisində də Mərkəzi-Qaratorpaq rayonlarda, 

Krasnodar diyarında (bitkilərin yoluxması 61-100%), Moldova, Qırğızıstan, 

Ukrayna və Gürcüstanda qeydə alınmıĢdır. 

Dissertant A.Məmmədovanın (2007) Gəncə-Qazax bölgəsində çuğundur 

bitkisinin xəstəliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar apardığı marĢrut müayinələr və 

stasionar  təcrübələr  göstərdi  ki, unlu Ģeh bölgədə  ən geniĢ  yayılmıĢ xəstəliklər- 
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dəndir. Unlu Ģeh xəstəliyi birinci və ikinci il bitkiləri üçün yüksək təhlükə törədir. 

ġəkər çuğundurunun bitinci və ikinci il bitkiləri yoluxur. Xəstəlik bitkinin 

bütün yerüstü orqanlarında (yarpaq, gövdə, çuğundur yumaqları) ağ örtük Ģək-

lində meydana çıxır. Əvvəlcə örtük zərif, sıx və səpələnəndir. Bitkinin sirayətlə-

nmiĢ orqanları ağ un səpilmiĢ təsiri bağıĢlayır. Vegetasiyanın ikinci yarısında ağ 

örtük üzərində əvvəlcə qonur, sonra qara nöqtələr-göbələyin kleystotesiləri görü-

nür. Bitkilərin ilkin yoluxması askosporlarla həyata keçirilir. Onlar yazda qıĢla-

mıĢ kleystotesilərdən xaricə atılırlar. Kleystotesilərin ölçüsü 75-102 mkm dia-

metrdədir. Onlarda 6-8 ask və ya kisələr, eləcə də hər askda və ya kisədə ölçüləri 

20-24 x 13-14 mkm olan askosporlar yerləĢirlər. Bitkilərin vegetasiyası dövrü 

unlu Ģeh xəstəliyi qısa konididaĢıyanlar üzərində yerləĢən konidilərin köməyi ilə 

yayılır. Konidilər oval, rəngsiz, ölçüləri 30-36 x10-15 mkm-dir. Xəstəlik törədici 

kleystotesi Ģəklində yoluxmuĢ bitki qalıqlarında, torpağın səthində, anaclıq çu-

ğundurun baĢcığında, çuğundur toxumlarının yumaqlarında qıĢlayır. 

Xəstəlik rütubətin (63-93%) və havanın temperaturunun kəskin dəyiĢmə-

sində daha intensiv inkiĢaf edir. Xüsusilə quru və isti hava (havanın gündəlik orta 

temperaturu 20-25-34-350C) inkiĢafa stimuləedici təsir göstərir. 

Xəstəliklə yoluxma nəticəsində kökümeyvələrin məhsuldarlığı 20-30%, to-

xum məhsulu 5-16%, Ģəkərlilik 1-5,3%, toxumların cücərməsi 11-38% aĢağı dü-

Ģür (Musayev A.,1975). 

Mübarizə tədbirləri. Sənaye əhəmiyyətli sahələr toxumluqlardan 1000 m 

məsafədə yerləĢdirilməlidir, tarlalar dərindən Ģumlanmalı, fosfor-kalium gübrələri 

yemləmə kimi verilməlidir, davamlı sortlar və fungisidlərlə çiləmələr aparılmalı-

dır. Xəstəliyin ilkin simptomları görünən zaman kolloid kükürd (4-6 kq/ha), ku-

mulus (5 kq/ha), skor (0,75 l/ha), topsin- M (0,4-0,5 kq/ha) prepatlarından biri ilə 

ilkin çiləmə edilir və 10-14 günlük intervalla çiləmə təkrarlanır. 

            
Şəkər çuğundurunun peronosporoz və ya yalançı unlu şeh 

xəstəliyi – Peronospora schachtii Fuck. 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Peronosporaceae fəsiləsi, Peronospora cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Peronosporoz və ya yalançı unlu Ģeh geniĢ yayılmıĢ və çox zərərlidir. Xəs-

təlik Qərbi Avropa ölkələrində 150 ildən artıqdır ki, məlumdur. KeçmiĢ SSRĠ 

ərazisində 1915-ci ildə qeydə alınmıĢ, sonrakı illərdə hər yerə yayılmıĢdır. Xəs-

təliyə Azərbaycanda da rast gəlinir. 
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Xəstəliklə birinci il bitkiləri və toxumluqlar yoluxurlar. Birinci il bitkilə-

rində rozetin cavan mərkəzi yarpaqları saralır, onların ətrafları aĢağıya doğru 

əyilir, qalınlaĢır və kövrək olurlar. Ġkinci il bitkilərində vegetasiyanın əvvəlində 

mərkəzi və ya periferik tumurcuqların ən cavan  yarpaqları sirayətlənir, ardınca 

xəstələnmə prosesi çiçəkdaĢıyan zoğların təpəsində, çiçəkyanlığı, çiçəklər və 

hətta toxum yumaqlarında da davam edir. YoluxmuĢ çiçəkdaĢıyan zoğlar əyilir, 

böyümədən qalır və ölüĢgəyir. Rütubətli havada yarpaqların alt tərəfində və baĢqa 

sirayətlənən orqanlarda göbələyin mitselindən ibarət boztəhər bənövĢəyi örtük 

əmələ gəlir. KonididaĢıyanlar 2-3 ədəd olmaqla ağızcıqlardan çıxır, onlar 6-8 

dəfəlik dixotamik budaqlanandır. Konidilər yumurtayaoxĢar, 21-27x16-20 mkm 

ölçülü, zərif boztəhər-bənövĢəyi örtüklüdür. Oosporlar daha cavan yarpaqlarda və 

toxum yumaqlarında ĢarĢəkilli, Ģəffaf sarı rəngdə əmələ gəlir. Onlar yetiĢən za-

man qəhvəyi, nazik ikiqat  örtüklüdür. Göbələk əsas etibarı ilə anaclıq kökümey-

vələrin baĢcığında, habelə bitki qalıqlarında və toxum yumaqlarında oospor for-

masında qıĢlayır. Törədici Ģəkər çuğundurundan əlavə mətbəx və yem çuğundur-

larını da sirayətlənir. 

Göbələk 8-300C temperatur həddində (optimal 15-170C) və 70%-dən yuxarı  

nisbi rütubətdə intensiv inkiĢaf edir. Ġnkubasiya dövrü ekoloji amillərdən asılı 

olaraq 5-20 gündür. Xəstəlik nəticəsində kökümeyvələrin keyfiyyəti pisləĢir, de-

formasiya uğrayır, kökümeyvələrin məhsulu 5%-ə, toxum 65%-ə, Ģəkər 30%-ə 

qədər aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexnika, davamlı sortlardan istifadə 

önəmlidir. Toxumlar səpinqabağı dərmanlanmalı, əkinlərdə xəstəliyin ilkin simp-

tomları göründükdə fungisidlərlə çiləmələr aparmalıdır. 1%-li bordo mayesi, 

monika bordo (5 kq/ha), ridomil qold (2 kq/ha) kimi preparatlar xəstəliklə müba-

rizədə yüksək bioloji səmərəliliyi təmin edir.   

 
Çuğundurun zonal ləkəliyi və ya fomozu – Phoma 

betae A.B.Frank. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi,  

Sphaeropsidales sırası,  Dematiaceae fəsiləsi, Phoma cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Çuğundur becərilən bütün rayonlarda geniĢ yayılmıĢdır. Dissertant A.Məm-

mədovanın (2008) məlumatlarına əsasən fomoz xəstəliyi Azərbaycanın Qərb böl-

gəsindəki Ģəkər çuğunduru əkinlərində də rast gəlinir. 

Xəstəlik  vegetasiya dövrünün  ikinci yarısında əmələ gəlir. Çuğundurun alt   
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yarpaqlarında həlqəvi (3-5 mm diametrdə) sarı-Ģəffaf qonur nekrotik ləkələr 

formalaĢır. Onlar tədricən böyüyür, adətən birləĢir və daha iri ləkələr əmələ gə-

tirir. Bu zaman nekrotik toxuma ləkənin ortasından düĢür. Yarpaqlar quruyur. 

Daha sonra ləkələrdə kiçik qara nöqtələr-piknidlər meydana çıxır. Yarpaq saplaq-

larında, toxumluqların gövdəsində, çiçəkdaĢıyan zoğlarda qonur, uzunsov ləkələr 

nekroz formasında zühur edir, eyni zamanda onların da səthində piknidlər əmələ 

gəlir. Göbələk habelə çiçəkyanlığını ləçəkləri və toxum yumaqlarını infeksiyaya 

uğradır. Mitsel rəngsiz, boz və ya tünd-boz, güclü budaqlanan, eni 3-5 mkm-dir. 

Piknidlər əvvəlcə epidermisə yüklənmiĢ, sonra səthə çıxır. ġarĢəkilli, basıq, Ģəf-

fafdan tünd qəhvəviyədək rəngli, 100-400 mkm diametrli, təpə hissədə 20-30 

mkm-li deĢiyi vardır. Piknosporlar birhüceyrəli, rəngsiz, yumurtaya bənzər 5-7 x 

3,5-4 mkm ölçülüdür. NəmiĢli havada onlar pikniddən rəngsiz və ya çəhrayı axın-

la deĢiyin eni boyunca çıxır və vegetasiya dövrü infeksiya mənbəyi rolunu  oyna-

yır. Xəstəlik çox zaman baĢqa göbələklər tərəfindən zəiflədilən və ya fizioloji 

xəstəliklə yoluxan çuğundur yarpaqlarında əmələ gəlir. Xəstəlik törədici piknid 

və mitsel formasında torpağın üst qatında, 5-15 sm dərinliyində, bitki qalıqla-

rında və kökümeyvələrdə qıĢlayır. Göbələk eyni zamanda çuğundur Ģitillərində 

kökyeyən, köklərin quru çürüməsi və kağat çürüməsinə də səbəb olur. 

Phoma betae göbələyi torpağın turĢuluğu neytral (pH=7) olduqda, havanın  

nisbi rütubəti 60-70%, 15-300C  temperatur həddində yaxĢı inkiĢaf edir. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə xəstəliklə güclü yo-luxma zamanı kökümey-

vələrin məhsuldarlığı 29%, toxumların cücərməsi 39,7%, Ģəkərlilik 1,17-1,58%, 

toxumların kütləsi 11,7-19,1% aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Dərin Ģum, tarlanın bitki qalıqlarından təmizlənməsi, 

növbəli əkin, optimal səpin müddəti, toxumların dərmanlanması, əkinlərin fungi-

sidlərlə çilənməsi vacib elementlərdir. Serkosporoz xəstəliyi ilə mübarizədə tət-

biq edilən fungisidlər fomoz xəstəliyinin də inkiĢafının qarĢısını alır. 

 
Şəkər çuğundurunun kökyeyəni – Pythium debarianum Hesse.,  

Fuzarium spp. Li: Fr., Phoma betae A.B.Frank. 

 

Təsnifatda yeri:  

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Pythiales sırası, 

Pythiaceae fəsiləsi, Pythium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof, saprotrof 

 

Xəstəlik hər yerdə yayılmıĢdır. ġəkər çuğunduru becərilən bütün ölkələrdə 

qeydə alınmıĢdır. Ədəbiyyat məlumatlarına görə MDB məkanında ən güclü yo-

luxmalar Mərkəzi-Qaratorpaq regionunda, BaĢqırdıstan, Tatarıstan, Ukrayna, Be-
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lorus və ġimali Qafqazda olmuĢdur. Azərbaycanın çuğundur plantasiyalarında da 

geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərdəndir. Gəncə-Qazax, Mil-Qarabağ, Naxçıvan MR, 

Muğan bölgələrinin Ģəkər çuğunduru əkinlərində zərərli xarakter daĢıyır. Səpin-

dən sonra yağan uzunmüddətli yağıĢlar xəstəliyin inkiĢafını intensivləĢdirir. Dis-

sertant A.Məmmədovanın (2007) məlumatlarına əsasən ölkənin əsas çuğundur 

becərilən bölgələrində 2007-ci ilin mart-aprel aylarında düĢən yağıĢlar səpin ke-

çirməyə imkan verməmiĢ, bu iĢ aprel ayının sonunda həyata keçirilmiĢdir. Apa-

rılan marĢrut müayinələrə görə kökyeyən xəstəliyinin yayılması orta hesabla 

30%-i ötmüĢdür. 

Çuğundurun kökyeyəni- kompleks xəstəlik olub, cücərtilərin inkiĢafı üçün 

əlveriĢsiz Ģərait və sonralar bitkilərin müxtəlif mikroorqanizmlərlə yoluxmasının 

qarĢılıqlı əlaqəsinin məntiqi yekunudur. Xəstəliyin formalaĢmasında və əmələ 

gəlməsində ən çoxu Fusarium, Phoma, Pythium və baĢqa cinslərə daxil olan nü-

mayəndələr iĢtirak edirlər. Lakin kökyeyən xəstəliyinin ən fəal xəstəlik törədici-

ləri arasında Pythium debarianum fəallığı ilə seçilir. O, cücərtilərin yeraltı hissə-

sini yoluxur, xəstəliyin ilkin simptomları onların inkiĢafının ilkin fazalarında 

əmələ gəlir. Bu zaman gövdənin aĢağı hissəsi ölüĢgəyir və qaralır. Kök boğazı  

nazilir və həmin yer çürüməyə baĢlayır. Bitkinin yerüstü hissəsi böyümədən qalır, 

saralır, soluxur və adətən ölür. Xəstəlik xüsusilə soyuq və rütubətli dövr intensiv 

inkiĢaf edir, çünki bu zaman kök sistemi yavaĢ formalaĢır, kökün ayrı-ayrı hissə-

ləri hava çatıĢmazlığı, torpağın həddindən artıq rütubətli olması nəticəsində ölür 

və infeksiya mənbəyi olur. Ġkinci həqiqi yarpaqların əmələ gəlməsindən sonra 

bitkilər xəstəliyə qarĢı davamlıdır. Lakin çuğundurun vegetasiyasının sonunda 

kökümeyvələrin müxtəlif cür deformasiyaları qeydə alınır: boğazın dartılması, 

budaqlanma, cırtdanlılıq. Göbələk ağ keçə kimi mitsel əmələ gətirir, həmin mit-

selin üzərində zəif budaqlanan ĢarĢəkilli-yumurtavari zoosporangilərlə zoospo-

rangidaĢıyanlar meydana çıxır. Damcı su olmadığı Ģəraitdə zoosporangilər koni-

dilər formalaĢdıra bilir. Bitki qalıqlarında göbələk oosporlar əmələ gətirir. Onlar 

hamar, 12-20 mkm diametrli və böyümə borusuna cücərir. Oosporlar, torpaqda 

uzun müddət saxlana bilir. Xəstəlik törədici çuğundur, kələm, noxud, qabaq bit-

kiləri, pambıq, soya, sorqo, yonca, acı paxla, tütün, lobya, turp, kartof, vika, po-

midor, qarğıdalı və baĢqa bitkilərin cücərtilərini yoluxur. 

Phoma betae torpağa yoluxmuĢ  toxumlarla düĢür, daha inkiĢaf etmiĢ cücər- 

tiləri sirayətlənir. 

 Fusarium cinsinə daxil olan F.beticola, F.javanicum K., F.moniliforma 

Sch., F.oxysporium Sch. növlər çuğundur cücərtilərinin köklərində çürüməyə 

səbəb olur, adətən, kiçik yan kökləri və əsas kökün aĢağı hissəsini yoluxur, Ģəffaf 

qonur rəngli quru çürüməyə səbəb olur. Çürümə ĢüĢəvari və ya qonur ləkəciklər  

Ģəklində kökün uzunluğu boyunca yerləĢir. Sonra ləkələr kökün yuxarı hissəsinə 

yayılır. Filgə yarpaqaltı dirsəkdə  dartılma  əmələ gəlir, kök  çürüyür, tündləĢir və 
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nazilir. Filgə və həqiqi yarpaqlar soluxur, saralır, belə cücərtilər adətən ölür.  

Çuğundur cücərtiləri fuzariozla yoluxan zaman onlarda ağ keçəyəoxĢar  

mitsel, çəhrayı və ya sarıtəhər çalarla əmələ gəlir. KonididaĢıyanlar yaxĢı görü-

nən, sadə və budaqlanandır. Mikrokonidilər sadə və ya budaqlanan konididaĢı-

yanlarda meydana çıxır. Onlar adətən oraqĢəkilli olmaqla müxtəlif xarakterli, 3-5 

arakəsməlidir. Mikrokonidilər küllü miqdarda uzun silindrik konididaĢıyanlarda 

əmələ gəlir, oval-silindrik, 10,8-18,6 x 1,5-3 mkm ölçülüdür. Xlamidosporlar bir-

ikihüceyrəli, rəngsizdir.  

Çuğundur, soya, pambıq, kartof, yonca, buğda, xiyar, kətan, pomidor və bir 

çox baĢqa bitkiləri yoluxur. 

         ġəkər çuğundurunun kökyeyən xəstəliyinin törədiciləri yüksək temperatur 

və rütubət Ģəraitində ağır, rütubətli torpaqda, sıx əkinlərdə və toxumlar dərinliyə 

basdırıldıqda daha fəal inkiĢaf edir. Pythium debarianum göbələyi 16-190C opti-

mal temperaturda, torpaq reaksiyası pH 4,7-7,3, 60%-dən yuxarı torpaq rütubə-

tində aktivdir. Fusarium cinsinin nümayəndələrinin inkiĢafı üçün optimal tem-

peratur 18-270C, minimal-100C, maksimal 350C, havanın optimal rütubəti 40-

70%-dir. Çuğundurun fomozu üçün 60-80% nisbi rütubət, 20-240C temperatur 

önəmlidir. Xəstəliyin törədiciləri torpaqda bitki qalıqlarında və toxumlarda sax-

lanılır. 

         Kökyeyən Ģəkər çuğundurunun cücərtiləri üçün ən zərərli xəstəlikdir. Cü-

cərtilərin inkiĢafı üçün əlveriĢsiz hava, torpaq və baĢqa Ģəraitdə bitkilərin məhv 

olması 100%-ə çatır. Xəstəlik kökümeyvələrin məhsuldarlığının 40-50%, Ģəkərin 

11-40,5% aĢağı düĢməsinə səbəb olur . 

         Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexniki tədbirlər kompleksi həyata keçi-

rilməlidir: növbəli əkinə əməl edilməsi, gübrələrin tədbiqi, dərin Ģum, səpindən 

sonra torpağın yumĢaq saxlanması, zəif bitkilərin sahədən çıxarılıb kənarlaĢdı-

rılması və s. əhəmiyyətlidir. Bütün bunlarla yanaĢı toxumların kompleks xəstə-

liklərə qarĢı dərmanlanması vacibdir. Son illər çoxlu sayda yüksək səmərəli to-

xum fungisidləri satıĢa çıxarılmıĢdır: vitavaks 200FF (2-3 l/t), royalflo 42S (1,5-

2,0 l/t), siqnal (3,5-4,0 l/ha), fundazol (3 kq/t), TMTD 400 (10 l/t). 

 
Şəkər çuğundurunun pası –Uromyces betae (Pers.) Lev. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Uromyces cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  
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Qərbi Avropa ölkələrinin (Almaniya, Fransa, Çexiya, Slovakiya, PolĢa), ha-

belə Yunanıstan, Türkiyə, Ġranın sənaye əhəmiyyətli plantasiyalarında geniĢ ya-

yılmıĢdır. MDB məkanında bu xəstəliyə Mərkəzi Asiya ölkələrində, Ukraynada 

daha çox rast gəlinir. Pas xəstəliyi ölkəmizin Ģəkər çuğunduru plantasiyalarında  

da qeydə alınmıĢdır. 

Xəstəliklə birinci və ikinci il bitkiləri (toxumluqlar) sirayətlənirlər. Parazit 

göbələk olan xəstəlik törədici təksahiblidir və bütün spor mərhələləri (etsi, uredo, 

teleyto) yalnız çuğundur bitkisinin üzərində inkiĢaf edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

digər göbələk növlərindən fərqli olaraq pas xəstəliklərini törədən patogenlər  

inkiĢaf tsiklini baĢa çatdırmaq üçün 3 mərhələ, 5 spor tipi əmələ gətirirlər. 

Pas adətən may ayının sonu iyun ayının əvvəllərində cavan çuğundur yar-

paqlarında meydana çıxır. Bu zaman xəstəliyə əsasən rozetin alt yarpaqları tutu-

lur. Yarpaqların səthində əvvəlcə narıncı dəyirmi, bəzən düzgün olmayan formalı, 

2-6 və daha iri millimetrli qabarıq ləkələr meydana çıxır. Nəticədə yarpağın üst 

səthində ləkələrdə adi gözlə çətin görünən Ģəffaf-qəhvəyi nöqtələr- spermaqonilər 

görünür. Ləkənin alt tərəfində etsi spor formalaĢır. Etsilər yetiĢən zaman yarpağın 

epidermisi partlayır və oradan küllü miqdarda narıncı tozlar tökülür. Bu toz etsi-

sporlardan ibarətdir. Ġyun ayından baĢlayaraq vegetasiyanın sonuna qədər birinci 

və ikinci il bitkilərinin müxtəlif hissələrində kiçik, sarıtəhər-qonur yastıcıq for-

masında pas xəstəliyinin uredino mərhələsi inkiĢaf edir. Onlar yarpaqlarda, yar-

paq saplağında, II il bitkilərinin gövdələrində, çuğunur toxumlarının yumaqcıqla-

rında tək-tək və ya qrup ilə konsentrik həlqə Ģəklində düzülürlər. Əvvəlcə yastı-

cıqlar epidermislə bağlıdır, daha sonra o partlayır və göbələyin uredinosporların-

dan ibarət Ģəffaf qonur tozcuqlar azad olur. Vegetasiyanın sonuna yaxın, payız 

soyuqlarının düĢməsi ilə əlaqədar yastıcıqlar tündləĢir, qəhvəyi və ya qara rəng 

alır. Bu isə patogenin qıĢ teleytosporlarıdır. Yastıcıqların miqdarı çoxaldıqca yar-

paqların ayrı-ayrı hissələri ölüĢgəyir və ya xəstəlikdən bütün yarpaq səthi quru-

yur. 

Xəstəlik törədicinin inkiĢaf tsiklinin öyrənilməsi göstərir ki, vegetasiyanın 

baĢlanğıcında bitkilərin ilkin xəstələnməsi qıĢlayan teleytosporlar vasitəsilə həya- 

ta keçir. Onlar kifayət qədər aĢağı temperaturda (7-80) cücərir və bazidisporlar 

əmələ gətirir. Damcı suda cücərən bazidisporlar hifləri ilə yarpaq toxumasına da-

xil olur. Bazidisporlarla çuğundur yoluxandan sonra 15-160C temperaturda inku-

basiya müddəti 20 günə baĢa çatır. Etsilərdə əmələ gələn sporlar yetiĢəndə epider-

misi partladır və çuğundurun sağlam yarpaqlarının üzərinə düĢür. 

Etsisporlar birhüceyrəli, dəyirmi, narıncı- sarı rəngli, diametri 17-26 mkm-

dir. Uredinosporlar Ģar və ya yumurtaĢəkilli, pasvari-qırmızı rəngli, sporların 

uzunluğu 24-32, qalınlığı 17-24 mkm-dir.  

Vegetasiya dövrü xəstəlik uredinosporlarla yayılır. Onlar bitkini yoluxur, 

göbələyin yeni uredinosporlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bir vegetasiyada 
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2-3 uredinospor nəsli formalaĢır. Uredinospor nəslinin miqdarı xəstəliyin inkuba-

siya müddətinin uzunluğundan, yoluxma üçün Ģəraitdən və sahib bitkinin vəziy-

yətindən asılıdır. 

Patogen Ģəkər çuğundurundan əlavə yem və mətbəx çuğundurlarını da yo-

luxur. Teleytosporlar əmələ gələn zaman tünd-qonur rəng alır, onlar birhüceyrə-

li, ayaqcıqlı, dəyirmi, elliptik və ya əks yumurtaĢəkilli, qəhvəyitəhər, hamar, tə-

pədə rəngsiz əmziklidir. Teleytosporların ölçüləri 26-35 x 19-24 mkm-dir. Göbə-

lək teleytospor Ģəklində qıĢlayır. Onlar kağatlarda anaclıq çuğundurun baĢcıqla-

rında, torpağın səthindəki yoluxmuĢ bitki qalıqlarında, toxumlarda qıĢlayırlar. 

Xəstəlik törədici ekoloji amillərə qarĢı yüksək tələbkarlığı ilə seçilir. 16-

220C temperaturda çuğundurun uredinosporlarla sirayətlənməsi intensivləĢir və 

bu Ģəraitdə inkubasiya müddəti 10-17 gün davam edir. Ġsti və rütubətli hava xəs-

təliyin güclü inkiĢafına təkan verir. 

Çuğundur pas xəstəliyini törədən göbələklə yoluxan zaman bitkilərin nor-

mal maddələr mübadiləsi pozulur. Çoxlu miqdarda yastıcıqların əmələ gəlməsi  

fotosintez prosesinin pozulmasına səbəb olur, yoluxma yerində epidermisin part-

laması yarpaqların tənəffüsünü və transpirasiyasını gücləndirir. Bütün bunlar yar-

paqların vaxtından əvvəl ölüĢgəməsinə, məhsulun azalmasına, Ģəkərliliyin aĢağı  

düĢməsinə səbəb olur. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə aqrotexniki tədbirlər komplek-

sinə əməl edilməsi bitkilərin pasa qarĢı davamlığını yüksəldən baĢlıca amillər-

dəndir. Növbəli əkin sisteminə əməl edilməsi, çuğundurun əvvəlki əkin yerinə 4-

5 ildən sonra qaytarılması vacibdir. Toxumluq və əmtəə əhəmiyyətli plantasiyalar 

ən azı bir-birindən 1000 m məsafədə yerləĢdirilməlidir. Fosfor-kalium gübrələri-

nin tələb olunan dozada verilməsi də adətən davamlılığı yüksəldir.  

Hələlik ölkəmizdə pas xəstəliyinə qarĢı kimyəvi preparatların tətbiqinə ehti-

yac duyulmur. 

 
Şəkər çuğundurunun alternariozu – Alternaria 

 alternata (Fr.) Keissl. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik dünyanın sənaye əhəmiyyətli Ģəkər çuğunduru plantasiyalarında 

qeydə alınmıĢdır. Bəzi ölkələrdə patogenin yayılması daha xarakterikdir. MDB 

məkanında  alternarioz  Belorus, Ukrayna, Rusiya  Federasiyası, Qazaxıstan  kimi 
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ölkələrin əkinlərində yayılmıĢdır. 

O.Ġ.Stoqnienko (2008) məlumat verir ki, son zamanlar alternarioz əkinlərdə 

daha tez-tez qeydə alınmağa baĢlamıĢdır. 

Dissertant A.Məmmədovanın da (2007, 2008) alternariozun ölkəmizin çu-

ğundur əkinlərində yayılması haqqında məlumatları mövcuddur. 

Son illər Ģəkər çuğunduru plantasiyalarında yarpaqların alternarioz xəstəliyi  

daha tez-tez qeydə alınır. Xəstəlik uzun sürən yağıĢlardan sonra yayın ikinci yarı-

sında diaqnostika edilir. Patogen bitki rozetinin yaĢlı və kənar yarpaqlarını qaral-

ma Ģəklində yoluxur. Alternariozla sirayətlənmə yarpağın kənarından baĢlayır və 

ortaya doğru yayılır. Bəzən xəstəlik iyulun sonu avqustun əvvəllərində qonur 

ləkələr formasında meydana çıxır. Bu hal adətən ikinci yarus yarpaqlarında qeydə 

alınır. Güclü yoluxma zamanı ləkələr birləĢir və yarpaq səthində geniĢ nekrozlu 

zonalar əmələ gəlir. 

Xəstəliyin törədicisi A.alternata göbələyi tünd rənglənmiĢ (tünd-boz, tünd-

zeytuni, qara) çox budaqlanan mitsel verir. Qısa konididaĢıyanlarda əkssancaq 

formalı çoxhüceyrəli konidilər uzun zəncir Ģəklində formalaĢırlar. 

A.alternata göbələyindən əlavə Ģəkər çuğundurunda cinsin digər nümayən-

dələri də saprotrof həyat keçirə bilirlər. 

Patogen – fakültətiv parazit olmaqla torpaqda yaĢayır və saprotrof xüsusiy-

yətlərə malikdir. Ġnfeksiya mitsel və konidi Ģəklində xəstələnmiĢ bitki qalıqların-

da və toxumlarda saxlanılır. 

Fakültətiv parazit kimi alternarioz xəstəliyinin törədicisi meteoroloji amil-

lərə qarĢı çox tələbkardır. Göbələk rütubəti daha çox sevir. Təsadüfi deyildir ki, 

yüksək rütubət 90-100%, havanın gündəlik orta temperaturunun 24-280C həd-

dində olması xəstəliyin inkiĢafına müsbət təsir edir. 

Patogen toxumluq üçün daha zərərlidir. O.Ġ.Stoqnienko (2008) göstərir ki, 

Ģəkər  çuğundurunun  dərmanlanmamıĢ  toxumlarında  alternariozla  yoluxma 70- 

80% həddində olmuĢdur. Toxumların dərmanlanması göbələyin inkiĢafının qarĢı-

sını alır, lakin onu tamamilə məhv etmir. Xəstəlik nəticəsində toxumun cücərmə 

enerjisi də azalır. 

Mübarizə tədbirləri. MDB məkanında və ölkəmizdə alternarioza qarĢı 

xüsusi mübarizə tədbirləri aparılmır. Serkosporoz və unlu Ģeh xəstəliklərinə qarĢı 

aparılan kimyəvi çiləmələr kifayət edir, lakin istənilən halda sağlam toxum ma-

terialı almaq üçün toxum məqsədilə becərilən plantasiyalarda xəstəliyin simp-

tomları müĢahidə edilmədikdə belə bir çiləmə aparmaq lazımdır. Müasir dövrdə 

alternarioza qarĢı alto super (0,7 l/ha), skor (0,5 l/ha) yüksək bioloji səmərəliliyi 

təmin edir. 
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Çuğundur köklərinin xərçəngi və ya çinədanlığı –Agrobacterium  

tumefaciens (Smith et Town.) Conn. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar qrupu, Rhizobiaceae fəsiləsi, Agrobacterium 

cinsi 

Müasir adı: 

Rhizobium radiobacter 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik dünyanın Ģəkər çuğunduru becərilən bütün ölkələrində, o cümlədən 

MDB məkanında qeydə alınmıĢdır. Lakin xərçəng ĢiĢli kökümeyvələr məhsul  

toplanıĢı dövrü tək-tək nümunələrdə rast gəlinir. 

Törədici  ilə  Ģəkər  çuğunduru sirayətlənir. Xəstəlik zamanı kökümeyvənin 

səthində ĢiĢ əmələ gəlir. Belə ĢiĢlər böyük ölçülü ola bilir, hətta ĢiĢin ölçüləri 

yumrunun ölçülərindən iri görünür. Ədəbiyyat məlumatlarına görə 1979-cu ildə 

Krasnodar diyarında anaclıq çuğundurun bəzi kökümeyvələrində kökümeyvənin 

kütləsi 240 qr olduğu halda xərçəng ĢiĢləri 220 qram təĢkil edirdi. Adətən ĢiĢlər 

kökboğazı zonasında, kökmeyvənin aĢağı hissələrində əmələ gəlir. 

ġiĢlər azacıq dəyirmi formalı, hamar və ya ziyilcikli, kələ-kötür səthli, yaxĢı  

inkiĢaf etmiĢ qabıq toxumalıdır. Onlar tünd-boz və ya qonurtəhər rənglidir. ġiĢ 

toxumasından kəsik etdikdə ağ rənglidir. ġiĢlər hiperplaziya nəticəsində baĢ verir. 

Yəni bu proses zamanı bakteriyanın təsiri altında hüceyrələr güclü surətdə çoxa-

lır. ĠnkiĢaf edən ĢiĢlərdə bakteriya demək olar ki, qeydə alınmır. Belə ki, bu xəs-

təlik zamanı bakteriyaların təsiri altında lizis baĢ verir. Lakin hüceyrələrin çoxal-

ması və ĢiĢ hüceyrələrinin ölçülərinin yüksəlməsi xəstəlik törədici itəndən sonra 

da davam edir. 

Xəstə xərçəng ĢiĢləri olan kökümeyvələr patogen mikroorqanizmlərə qarĢı 

zəif davamlı olduğundan saxlama zamanı asanlıqla çürüyürlər. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə kağatlarda anaclıq Ģəkər çuğundurunu 90 

gün saxladıqdan sonra ĢiĢləri olanların 60%-i yüksək dərəcədə kağat çürüməsi ilə 

yoluxmuĢ idilər. 

ÇubuqĢəkilli hüceyrələrdir, ölçüləri 0,6-1,0 x 1,5-3,0 mkm, spor əmələ gə-

tirmirlər. Qrammənfidir, qamçıların hesabına hərəkətlidir. Xəstəlik törədicinin 

inkiĢafı üçün optimal temperatur 25-280C-dir. 

Yüksək zərərlə xarakterizə edilmir. Kökümeyvələrdə xərçəng tipli ĢiĢlərə 

nadir hallarda rast gəlindiyindən iqtisadi əhəmiyyət kəsb etmir. 

Mübarizə tədbirləri. Sahədə aqrotexniki tədbirlər kompleksinə dönmədən 

əməl edilməlidir. 
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Sarılıq – Beet yellows virus və Beet mild yelloving virus 

 

Bəzi çuğundur becərilən rayonlarda ən zərərli xəstəliklərdəndir. Müxtəlif 

ədəbiyyat mənbələrindən alınan məlumatlara görə sarılıq xəstəliyinin təsirindən 

kökümeyvələrin itkisi 50-65%, toxum məhsulu 40% və daha artıq ola bilir. Pato-

gen obliqat parazit olmaqla çuğundur bitkisinin yalnız canlı hüceyrə Ģirəsi hesa-

bına qidalanır. Xəstəliyin yüksək zərəri də bununla izah olunur. Virionlar sapa-

oxĢar olub, Ģirədə inaktivasiya temperaturu 50-550C-dir. 

Birinci il becərilən bitkiləri və toxumları yoluxur. Xəstəliyin əlamətləri nis-

bətən yaĢlı yarpaqlarda müĢahidə edilir. Yarpaqlar saralır, təpə hissədən baĢla-

yaraq aĢağıya doğru yönəlir. Belə orqanlar cırtdanlaĢır, onların damarları büzü-

Ģür. Toxumlarda saralma və nekroz daha kəskin ifadə olunur. Sarılığın virusu zə-

rərliliyinə görə bir-birindən fərqlənən kompleks Ģtammlardan ibarətdir. 

Sarılıq virusunun daĢıyıcıları müxtəlif növ mənənələridir. Ġnfeksiya mən-

bəyi əsasən alaq otlarıdır: sirkən, zincirotu və s. 
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ġƏKƏR  ÇUĞUNDURU  BĠTKĠSĠNĠN  XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkər çuğundurunun kağat çürüməsi  

Rhizopus nigricans Ehrenb., Botrytis 

cinerea Pers., Fusarium spp. 

agroatlas.ru 

Rhizopus nigricans Ehrenb.-  

sporlar 

Çuğundurun serkosporozu 

Cercospora beticola Sacc. 

foto A.Məmmədova 

Cercospora beticola Sacc.- 

konidilər 
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Şəkər çuğundurunun unlu şehi 

Erysiphe communis  f. betae Weltzien. 

foto A.Məmmədova 

Səkər çuğundurunun peronosporoz 

və ya yalançı unlu şeh xəstəliyi 

Peronospora schachtii Fuck. 

ppq.gov.cn 

Peronospora schachtii Fuck.- 
 konididaşıyanlar və 

konidisporlar 

Erysiphe communis  f. betae 

Weltzien.- kleystotesilər 
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Çuğundurun zonal ləkəliyi və ya fomozu 

Phoma betae A.B.Frank. 

visualphotos.com 

Phoma betae A.B.Frank.- 

mitsel və sporlar 

Şəkər çuğundurunun pası 

Uromyces betae (Pers.) Lev. 

visualphotos.com 

Uromyces betae (Pers.) Lev.-  

teleyto və uredino sporlar 
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Şəkər çuğundurunun alternariozu 

Alternaria alternata (Fr.) Keissi. 

foto A.Məmmədova 

Alternaria alternata (Fr.) 

Keissl.- sporlar 

Çuğundur köklərinin xərçəngi və ya 

çinədanlığı -Agrobacterium 

tumefaciens (Smith et Town.) Conn. 

rothamsted.ac.uk 

Sarılıq- Beet yellows virus və Beet 

mild yelloving virus 

visualphotos.com 
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7.5. TÜTÜN BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Tütünün qara ayaq və ya şitil çürüməsi xəstəliyi – Pythium  

debarianum Hesse., Rhizoctonia solani Kuehn. 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Pythiales sırası,    

Pythiaceae fəsiləsi, Pythium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Saprotrof 

 

Xəstəlik dünyanın bütün tütünçülük rayonlarında geniĢ yayılmıĢdır. Pato-

genlər tütünlə yanaĢı tənbəki bitkilərini də yoluxur. Ölkənin tütünçülüklə məĢğul  

olan Naxçıvan MR, ġəki-Zaqatala və digər bölgələrində tütün Ģitillərinin ən zə-

rərli xəstəliklərindəndir. 

Gövdəciyin əsasının nazilməsi və  qaralması nəticəsində xəstəlik yuxarıda 

verilən adı almıĢdır. ƏlveriĢli Ģəraitdə xəstəlik bütün gövdəni tutur və yarpaqların 

saplağına keçir. Adətən yoluxmuĢ orqanların səthində və bitki ətrafı torpaqlarda 

seyrək və ya keçə kimi ağ və ya qonur örtük əmələ gəlir. ġitil çürüməsi tək-tək 

bitkilərin soluxması ilə baĢlayır. Tezliklə Ģitilliyin ortasında  böyük  olmayan  çıl-

paq hissə əmələ gəlir, hansı ki, bu hissə tez artır və parnikin əsas hissəsini əhatə 

edir. Sağlam bitkilər adətən parnikin divarı yanında yerləĢir, sahənin  qalan yarısı 

yaĢıl selik və ya qurumuĢ xəstə toxmacarlar Ģəklində örtülür. Zəif yoluxmuĢ Ģitili 

sahəyə köçürdükdə, o pis yaĢayır və məhv olur. 

 Pythium debarianum göbələyi bitkinin yoluxmuĢ orqanlarında budaqlanan 

buğumsuz zərif mitsel, zoosporangidaĢıyanlarla zoosporangilər əmələ gətirir. 

Zoosporangilər çox zaman tək-təkdir, az hallarda zəncirdə, həlqəvi, 15-25 mkm 

diametrlidir. ZoosporangidaĢıyandan ayrılandan sonra damcı suya düĢərək, onlar 

zoosporlar verirlər. Damcı su olmadıqda zoosporangilərin həyat fəaliyyəti bir 

neçə ay davam edə bilir. Bundan sonra damcı su, rütubət Ģəraitində onlar cücərir, 

mitsel cücərtisi əmələ gətirir və onlar da zoosporlar kimi bitkilərin yeni yolux-

malarına səbəb ola bilir. Cinsi çoxalması zamanı bitkinin toxumalarında əmələ  

gələn oosporlar göbələyin qıĢlamasına xidmət edir. Oosporlar həlqəvi, qalın di-

varlı, 15-18 mkm diametrlidir. Ġstirahət dövründən sonra onlar cücərir,  zoospo-

rangi və zoosporlar əmələ gətirir. 

Pythium debarianum göbələyi bir çox kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxma-

carlarını yoluxur, xaççiçəklilər fəsiləsindən olan bitkilər isə ona qarĢı daha həs-

sasdırlar. Ədəbiyyat məlumatlarına görə tütünçülüklə məĢğul olan bir sıra cənub 
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rayonlarında qara ayaq çürüməsini təsvir etdiyimiz patogenlə yanaĢı 1903-cü ildə 

Krımda Ġ.Z.Serbinov tərəfindən təsvir edilən Pythium perniciosum Serbinow 

göbələyi də törədir. Onun fərqləndirici əlaməti zoosporangilərin uzunluğu və ya 

sapĢəkilliyidir. Onlar diametircə (18-23,5 mkm) böyük olub, oosporları kələ- kö-

türdür. 

Tütünün bu xəstəliyini törədən daha bir göbələk Rhizoctonia solani çox-

hüceyrəli budaqlanan mitsel əmələ gətirir, o qalın (7-10 mkm) əvvəlcə rəngsiz, 

getdikcə tündləĢən hiflərdən ibarətdir. Bəzən onlar sklerosiyalar verir və bu Ģəkil-

də də göbələk qıĢlayır. 

Qeyd etdiyimiz göbələyin mitseli torpağın səthində 0,5-1,0 sm dərinlikdə 

radial istiqamətdə yayılır. AĢağı temperatur zamanı o yalnız köklərdə inkiĢaf edir, 

kök boğazına çatmır. 

Qara ayaq xəstəliyi güclü surətdə zəif havalanan parniklərdə, sıx əkinlərdə 

və hədsiz azotlu gübrələrlə yemləmə apardıqda inkiĢaf edir. Xəstəliyin qarĢısını 

almaq üçün toxumlar parnikə səpilərkən (0,4-0,6 qram toxum/1 m2) normal sıxlıq 

təmin edilməli, suvarma azaldılmalı, parnikin havalandırılması gücləndirilmə-

lidir. 

Tütün Ģitillərinin qara ayaq və ya Ģitil çürüməsi xəstəliyinin törədiciləri olan 

göbələklərin ekoloji amillərə tələbatı tam fərqlidir. Belə ki, Pythium debarianum 

göbələyi 200C-dən aĢağı temperaturda, Rhizoctonia solani isə 200C-dən yuxarı  

temperaturda inkiĢaf edirlər. Hər iki göbələk rütubətə, damcı suya meyillidirlər. 

Bu xəstəliyin zərəri parniklərdə Ģitillərin çürüməsi, yararsız hala düĢməsi, 

Ģitillərin seyrəlməsi ilə xarakterizə edilir. Hətta azca xəstələnmiĢ Ģitilləri açıq 

sahəyə köçürdükdə, onlar yaĢaya bilmir və quruyaraq məhv olurlar. Xəstəlik nəti-

cəsində tütün təsərrüfatına ciddi ziyan dəyir. 

Mübarizə tədbirləri. ġitil çürüməsi ilə bitkilərin yoluxmasının qarĢısını 

almaq üçün parnik qarıĢığını zərərləĢdirirlər. Bunun üçün 1 hissə 40%-li formalin 

40 hissə su ilə qarıĢdırılır. Hazır formalin məhlulu 1 m3 qarıĢığa 80-100 l hesabı  

ilə sulanır. Sonra qarıĢığı topa halında yığır və istifadə edilənə qədər qoruyurlar.  

Qida qarıĢığını karbation preparatı ilə də zərərsizləĢdirmək olar. Bu zaman 

1 m3 qida qarıĢığına karbationun 10%-li məhlulu çilənməlidir (10 litr suda 1 kq 

karbation həll edilir). 

Azərbaycanın tütünçülüklə məĢğul olan alimlərindən Ə.Ġsmayılov, R.Mus-

tafayev, C.Musayev və B.Ağayev (2003) göstərirlər ki, qida qarıĢığını karbation 

məhlulu ilə qarıĢdırmağın münasib vaxtı havanın temperaturunun 10-150C olduğu 

dövr sayılır. Bu iĢ əsasən oktyabr-noyabr aylarında görülməlidir. Proses toxum-

ların səpilməsinə 20-30 gün qalmıĢ baĢa çatdırılmalıdır.  
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Qara kök çürüməsi – Thielaviopsis basicola  

(Berk. et br.) Ferraris. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Thielaviopsis cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik Orta Asiya Türk Respublikaları istisna olmaqla, tütün becərilən bü-

tün rayonlarda və zonalarda əhəmiyyətli zərər vurur. Azərbaycanın da tütün əkin-

lərində bu xəstəlik kifayət qədər geniĢ yayılmıĢdır. 

Qara kök çürüməsi tütün bitkilərini onların bütün vegetasiya dövrü sirayət-

ləndirir. 

Cavan Ģitilin yarpaqları əvvəlcə ağarır və ya saralır, sonra qıvrılır, quruyur 

və cücərtilər məhv olurlar. Parniklərdə saralmıĢ və seyrəlmiĢ tütün sahələri əmələ 

gəlir. Daha yaĢlı bitkilərdə parnik Ģəraitində xəstəlik yavaĢ gedir. Bitkilərin 

yaĢından və xəstəliyin intensivliyindən asılı olaraq bütün köklər və ya onların bir 

hissəsi yoluxur. ġitillərin baĢqa çürümələrindən fərqli olaraq qara kök çürüməsi  

daha yavaĢ gedir. XəstələnmiĢ bitkilər parnik qarıĢığı səpildikdən sonra ikinci 

qabığı əmələ gətirir və sağalır. Lakin belə Ģitil, xəstəlik üçün əlveriĢli Ģəraitdə 

yenidən xəstələnə bilir. 

Tarlada yoluxmuĢ bitkilər böyümədən qalır, bəzən onların yarpaqları saralır 

və onlarda nekrotik ləkələr zühur edir. Quru hava zamanı bitkilər soluxur və 

kökləri quruyur. Kökləri çürüyən bitkilər torpaqdan asanlıqla çıxarılır. Əvvəlcə 

onların səthində qara-qonur ləkələr əmələ gəlir, sonra köklər tədricən qaralır və 

çürüyür. Bəzən yoluxma yerindən yuxarıda yeni köklər əmələ gəlir və bitkilər 

sağalır. Lakin onların məhsuldarlığı və xammalın keyfiyyəti sağlam bitkilərdə-

kindən çox aĢağı olur. 

Xəstəlik  törədici  qonur  mitselə  malikdir. Belə mitsel 3-7 mkm diametrli 

silindrik hüceyrələrdən ibarətdir. YoluxmuĢ köklərin səthində göbələk zəif görü-

nən zeytuni örtük əmələ gətirir. Həmin örtük isə endokonidi və xlamidosporlar-

dan ibarətdir. Endokonidilər birhüceyrəli, rəngsiz, ölçüləri 10-20 x 4-5 mkm olan 

qısa barmaqlardan ibarətdir. Onlar konididaĢıyanların daxilində əmələ gəlir, for-

maları bir qədər lampa ĢüĢələrini xatırladır. Xlamidosporlar- ziyilciklidir, qəh-

vəyi-qara silindrik və ya çəlləkĢəkilli, 12 mkm-ə yaxın diametrlidir. Göbələk xla-

midospor Ģəklində qıĢlayır, parniklərdə sahib bitki olmadığı Ģəraitdə həyatiliyini  

bir neçə il qoruya bilir. 

Qara kök çürüməsi törədicisinin dörd ixtisaslaĢmıĢ rasları qeydə alınmıĢdır. 

Bu  raslar xəstəliyə  qarĢı davamlı  sortlar  almaq yolunda seleksiyaçılara əhəmiy- 
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yətli çətinlik törədir. 

Tütündən əlavə, Thielaviopsis basicola göbələyi 100 növdən artıq bitkiləri – 

pambıq, yonca, acı paxla, mərcimək və s. yoluxur. 

Bitkilərin yoluxması üçün optimal temperatur 16-240C-dir. Ədəbiyyat mə-

lumatlarına görə torpağın temperaturu 7-10,70C olduqda 10 sm dərinlikdə inokul-

yasiya baĢ vermir. Təcrübələrlə müəyyən edilmiĢdir ki, xəstəliyə qarĢı həssas 

sortların yoluxması üçün torpağın 1 sm3-də 100-dən az olmayaraq xlamidospor 

lazımdır. Onların sayı 1 sm3-də 4-6 minə qədər artdığı halda bitkilərin yoluxma-

sının dərəcəsi yüksəlir. Xəstəliyin inkubasiya müddəti 2 həftədən 3 həftəyə qədər 

uzanır. 

Xəstəlik üçün əlveriĢli Ģəraitdə bitkilər məhv olur, əkinlər seyrəlir, nəticədə 

məhsuldarlıq aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Bitkilərin qara kök çürüməsi ilə yoluxmasının qarĢısı-

nı almaq üçün parnikin yoluxmuĢ torpağı əvəz edilir, tütünün qara ayaq və ya Ģitil 

çürüməsində olduğu kimi zərərsizləĢdirilir. Parnikin qida qarıĢığına qurumuĢ 

yonca ununun 1 kq/m2 hesabı ilə səpinə 15 gün qalmıĢ əlavə edilməsi qara ayaq 

çürüməsinin törədicisinin antoqonist bakteriyalarının sayının yüksəlməsinə səbəb 

olur və bu da bitkilərin yoluxmasını aĢağı salır. 

Xəstəlik əmələ gələn zaman parnikdə havalandırma və quruma, tam mineral 

gübrələrlə yemləndirmə aparılır. ġitilləri çox az suvarırlar, lakin suvarma güclü 

olmalı və suya (3 mq/10 l) KMNO4 əlavə edilir. Tarlaya yalnız sağlam Ģitillər 

köçürülür. 

 
Tütünün yalançı unlu şehi və ya peronosporozu – Peronospora 

 tabacina  Adam. 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Peronosporaceae fəsiləsi, Peronospora cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Ədəbiyyat mənbələrində göstərilir ki, Orta Asiya Türk Respublikaları və 

Qazaxıstan istisna olmaqla, xəstəlik tütün və tənbəkinin becərildiyi bütün rayon-

lar üçün xarakterikdir. Dünyanın müxtəlif ölkələrinin həm örtülü, həm də açıq 

Ģəraitdə becərilən tütün əkinlərində qeydə alınmıĢdır. Bu xəstəlik Azərbaycanın 

tütün  yetiĢdirən  bütün  rayonlarında geniĢ yayılmıĢdır. Epifitotiya illərində məh-

suldarlıq kəskin surətdə aĢağı düĢür. Xəstəliyin inkiĢafı üçün əlveriĢli illərdə pa-

togen, parniklərdə Ģitilləri və açıq sahəyə köçürülmüĢ bitkiləri tamamilə məhv 

edir.  
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Bitkilər bütün vegetasiya müddəti sirayətlənir. Xəstəliyə qarĢı Ģitillər daha 

həssasdırlar. Çox vaxt onların yarpağı xarakterik boz-bənövĢəyi örtüklə örtülür. 

Sonra belə bitkilər soluxur və məhv olurlar. Xəstəliyin inkiĢafı sürətlə gedir. Xaç 

fazasında olan bitkilər yoluxmadan dörd-altı gün sonra artıq ölə bilirlər. 

Bitkilərin inkiĢafının nisbətən gec dövründə örtülü Ģəraitdə bitkilər yoluxan 

zaman yarpaqlarda xlorotik ləkələr əmələ gəlir. Elə hallar olur ki, ləkələr böyüyür 

və bütün yarpaq ayasını tutur. Bu zaman yarpaqlar azacıq da olsa aĢağıya doğru 

qıvrılır və boz-bənövĢəyi örtüklə örtülür. Xəstəliyin güclü inkiĢafı zamanı yar-

paqlar turqoru tezliklə itirir, soluxur, çürüyürlər. ġitil məhv olur, çox pis kələm 

çürümüĢü iyi verir. 

Tarla Ģəraitində yalançı unlu Ģeh yarpaqlarda xlorotik ləkələrin əmələ gəl-

məsi ilə xarakterizə olunur, belə ləkələrin forması, ölçüləri əsas etibarı ilə hava 

Ģəraiti və bitkinin sort xüsusiyyətlərindən asılıdır. Çox zaman ləkələr həlqəvi, 1-

2,5 sm diametrli, yarpaq damarları ilə məhdudlaĢandır. Rütubətli hava Ģəraitində 

ləkə yerlərində yarpaqların alt tərəfində küllü miqdarda boz-bənövĢəyi örtük 

müĢahidə edilir, quru havada yoluxmuĢ toxuma tezliklə saralır və ölüĢgəyir. 

Xəstəliyin yarpaq formasının əmələ gəlməsinin ardınca bitkilərin patogenlə 

diffuz yoluxması da müĢahidə edilir. Damar yoluxan zaman yarpaq əyilir, onların 

ətrafı aĢağıya doğru qıvrılır, damarlar arasında çökəklər əmələ gəlir və bura çox 

zaman su toplanır. SirayətlənmiĢ damarlar qonurlaĢır, elə bil basıqlaĢır. Sap-laq 

və gövdələrdə yara və zolaq tipli qəhvəyi dərinləĢmiĢ ləkələr formalaĢırlar. Bəzən 

onlar tamamilə gövdəni həlqəyə salır və o sınır. Yoluxma çox vaxt çiçəkdaĢıyanı  

hamaĢçiçəyi və qutuları da əhatə edir. ÇiçəkdaĢıyanlar nazilir, tündləĢir, quruyur-

lar. XəstələnmiĢ qutularda cılız, inkiĢafdan qalmıĢ toxumlar əmələ gəlir. Erkən 

diffuz yoluxma zamanı bitkilər kəskin böyümədən qalır, qısa buğumlar əmələ 

gətirir. Belə bitkilərin əsas kökü ĢiĢkindir, yan köklər ölüĢgəyir, köklərin qabığı  

partlayır və qatlara ayrılır. 

Tütün bitkisində yalançı unlu Ģeh xəstəliyinin törədicisinin mitseli hüceyrə-

arasında inkiĢaf edir. YoluxmuĢ orqanların toxumasının səthində formalaĢan boz-

bənövĢəyi örtük patogenin konididaĢıyanlarından və konidilərindən ibarətdir. 

KonididaĢıyanlar rəngsiz, dixotamik budaqlanandır, sirayətlənmiĢ bitkilərin ağız-

cığından 3-5 ədəd olmaqla yığım halında çıxırlar. Onların uzunluğu 420-780 

mkm həddində dəyiĢir. Konidilər elliptik, yumurtayaoxĢar və ya həlqəvi, ölçüləri 

14-28 x 11-21 mkm-dir. Onlar cücərən zaman bir, nadir hallarda iki hif əmələ gə-

tirir. Göbələyin cinsi prosesi nəticəsində  tütünün yoluxmuĢ orqanlarında dəyirmi,  

diametri 20-80 mkm olan, sarı və ya qırmızı-qonur, bərabər olmayan örtüklü 

oosporlar formalaĢır. 
Bitkilərin vegetasiyası dövrü göbələk konidilərin köməyi ilə yayılır, belə 

konidilər küləklə onlarla və bəzən yüzlərlə kilometr məsafədə dağılırlar. 
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Xəstəlik törədici tütünün diffuz yoluxmuĢ orqanlarında mitsel formasında 

saxlanılır, yazda yeni konidi spor mərhələlərinə baĢlanğıc verir. Patogen tütün və 

tənbəkidən əlavə, digər quĢüzümü fəsiləsi bitkilərində də saxlana bilir. 

Toxumlar da infeksiyanın bərpa mənbəyi ola bilir. Bu o zaman baĢ verir ki, 

qutuların yaĢı 21-28 gün olduqda sirayətlənmə baĢ verir, xəstələnmiĢ toxumlarda 

patogen mitsel və oospor formasında qıĢlayır. 

Göbələyin konidiləri ilə bitkilərin yoluxması üçün optimal Ģərait bitki sət-

hində damcı suyun mövcudluğu və temperaturun 12-220C olmasıdır. Patoloji pro-

sesin inkiĢafına havanın 16-200C temperaturu, Ģeh, sıx dumanlar əlveriĢli Ģərait 

yaradır. Xəstəliyin inkubasiya müddətinin uzunluğu bitkilərin yaĢı və ətraf mühit 

amillərindən asılı olaraq 4-5 gündən 10-13 günə qədər dəyiĢə bilir. 

Torpaqda 1,5-2 il qaldıqdan sonra oosporların cücərməsi baĢlayır, maksi-

mum cücərmə yalnız dördüncü il qeydə alınır. Bitkilərin onlarla yoluxması damcı  

su, minimum 14-16 saat saxlanılmaqla 12-340C temperaturda, səhərertə baĢ verir. 

Bu xəstəliyin zərəri çox böyükdür. SirayətlənmiĢ Ģitil tamamilə məhv olur, 

tarlada bitkilər yoluxan zaman xammalın keyfiyyəti pisləĢir, miqdarı azalır. 

Epifitotiya illərində məhsul 50-75% və daha artıq azalır. 

Tütün altına tam mineral gübrələrin verilməsi (fosfor üstünlük təĢkil edir) 

bitkilərin yalançı unlu Ģehə qarĢı davamlılığını yüksəldir. Bu zaman xəstəliyin 

inkubasiya dövrü uzanır, sporvermənin intensivliyi azalır, yoluxmuĢ toxumların 

ölüĢgəməsi məhdudlaĢır. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə profilaktiki çiləmələrin rolu 

əvəzedilməzdir. Cücərtilər əmələ gələndən Ģitillər sahəyə köçürülənədək hər həftə 

parniklər 80%-li sinebin (2,4-4 kq/ha) 0,4%-li suspenziyası ilə dərmanlanır. La-

kin xəstəliklə mübarizədə daha səmərəli preparatlar istifadə edilməlidir: akrobat 

MS 69% i.t. (1,2 kq/ha), ridomil qold MS 68% i.t. (1,0-1,2 kq/ha), Ģavit F 70% i.t. 

(1,2 kq/ha). Xəstəlik Ģitillikdə əmələ gələn zaman çiləmələr həftədə 2 dəfə apa-

rılır. Belə çiləmələr Ģitillər açıq sahəyə köçürüldükdən 10-15 gün sonra da onları 

peronosporozdan qoruya bilir.  

Sonrakı vaxtlar tarlada xəstəliyin yayılması və hava Ģəraiti nəzərə alınmaqla 

çiləmələr aparılır. Xəstəlik güclü inkiĢaf edən dövrlərdə yarpaq dərimini tezləĢ-

dirmək lazımdır. 

 
Tütünün unlu şehi - Erysiphe cichoracearum 

 DC. f. sp. nicotianae Jacz. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Erysiphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Erysiphe cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Ədəbiyyat mənbələrində göstərilir ki, tütün bitkisinin unlu Ģeh xəstəliyi su-

varma Ģəraitində Orta Asiya, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, eləcə də ayrı-ayrı 

illərdə Krımın cənub sahillərində və Moldovada yayılır. Xəstəliyin müxtəlif ölkə-

lərdə qeydə alınması haqqında kifayət qədər məlumatlar mövcuddur. 

Tarlada becərilən bitkilər sirayətlənir. Xəstəlik alt yarpaqlardan baĢlayır, 

sonra orta və üst yarus yarpaqlarda yayılır. Əvvəlcə yarpaqların üst səthində bö-

yük olmayan ləkələr meydana çıxır. Belə sirayətlənmiĢ yarpaqların üzəri ağ toz-

lanan örtüklə örtülür. Müəyyən zaman kəsiyindən sonra ləkələr tezliklə irilənir və 

bütün yarpaq ayasını əhatə edir. YoluxmuĢ yarpaqlar qonurlaĢır, tezliklə quruyur 

və tez sına bilirlər. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, tütün yarpaqlarında xəstəliyin inki-

Ģafı natamam mərhələdə gedir. Göbələyin bu mərhələsi  Oidium tabaci Thüm. ad-

lanır. Onun mitseli rəngsiz, çoxhüceyrəli, yarpaqların səthində yayılandır. Ko-

nididaĢıyanlar sadə, konidilər ellipsoidal, ölçüləri 32-44 x 14-20 mkm, zəncirdə 

yerləĢirlər. Onların köməyi ilə göbələk bitkilərin vegetasiyası dövrü yayılır. Gö-

bələyin qıĢlama qaydası tam müəyyən edilməmiĢdir. Ġnfeksiya mənbəyi kimi alaq 

otları da ola bilir. Belə düĢünülür ki, parazitin mitseli məhz alaqların toxumların-

da qıĢlayır. 

Xəstəlik törədici ekoloji amillərə münasibətdə özünü çox tələbkar aparır. 

Patogenin inkiĢafı üçün optimal mülayim temperatur 18-230C, havanın mülayim 

nisbi rütubəti 60-75% hesab edilir. Unlu Ģeh rütubətli düzən rayonlarda və sıx 

əkinlərdə daha intensiv inkiĢaf edir. Orta Asiya və Qazaxıstanda profilaktiki ola-

raq Ģitilləri tarlaya erkən müddətlərdə köçürürlər. Suvarma Ģəraitində xəstəliyin 

inkiĢafını azaltmaq üçün bitkilərin vegetasiyasının birinci dövründə suvarma nor-

malarını və sayını artırır, xəstəliyin ilkin əlamətləri göründükdə isə onları azal-

dırlar. 

Unlu Ģeh tütün xammalının keyfiyyətini və məhsulu azaldır. Yarpaqların 

səthi xəstəliklə 25% yoluxan zaman məhsul 25% aĢağı düĢür və 25% yarpağı çıx-

daĢ edirlər. Daha güclü sirayətlənmələrdə yarpaq məhsulu tamamilə keyfiyyətini  

itirdiyindən tullantıya çevrilir. Tütün sortlarının əksəriyyəti xəstəliyə münasibət-

də həssaslıq göstərir. Amerika 572, Amerikan 287-c, Dyübek Kirqizskiy 03-4015 

və Talqarskiy 25 unlu Ģeh xəstəliyinə qarĢı yüksək davamlılıqla seçilirlər. 

Mübarizə tədbirləri. Toxum materialı yalnız sağlam bitkilərdən toplanır. 

Tütün toxumlarının dərmanlanmasına diqqət yetirilməlidir. Təsərrüfatlarda yaĢ 

dərmanlama üsulundan istifadə səmərəlidir. Bunun üçün tütün toxumları 10 də-

qiqə müddətində formalin məhlulunda (1:50) isladılır, sonra 10-15 dəqiqə müd- 

dətində axar suda yuyulur və kölgədə qurudulur. Toxumların bu qaydada dərman- 
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lanması səpinə üç gün qalmıĢ aparılmalıdır. 

Parnik inventarı və parnik qida qarıĢığı da hökmən zərərsizləĢdirilməlidir. 

Ġnventarın zərərsizləĢdirilməsi formalin məhlulu ilə (1:25) edilir, sonra 100C-dən 

aĢağı olmayan temperaturda 4 sutka müddətində su keçirməyən material (brezent) 

altında  saxlanılır. 

Parnik qida qarıĢığı (substrat) kimyəvi və termiki  qaydalarda zərərsizləĢdi-

rilir. Kimyəvi dərmanlama üçün formalin və ya kararbationdan istifadə edilir. 

Azərbaycanda unlu Ģeh xəstəliynin yayılması əhəmiyyətsiz dərəcədədir. 

Ona görə də bu patogenə qarĢı ölkəmizdə xüsusi mübarizə aparılmır, lakin göbə-

lək getdikcə arealını və zərərverməsini gücləndirir. Ona görə də tarlada xəstəliyin 

ilkin simptomları göründükdə kolloid kükürdün 1%-li suspensiyasından (3 kq/ha) 

istifadə edilir. ĠĢçi məhsulun məsarifi 300-400 l/ha. 

 
Tütünün boz çürüməsi – Botrytis cinerea Fr. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Botrytis cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Xəstəlik Abxaziyada, Rusiyanın Bryansk vilayətində, habelə Ukraynada 

tənbəki üzərində də qeydə alınmıĢdır. 

ġitillər daha çox sirayətlənir. Bəzən xəstəlik törədicinin simptomlarına ha-

maĢçiçək, yarpaq və bitkilərin gövdəsində də rast gəlinir. Bu əlamətlər tarlada 

qeydə alınır. Xəstəliyin simptomları Ģitillərin qara ayaqla yoluxmasını xatırladır. 

Lakin ondan fərqli olaraq boz çürümə gövdənin ən müxtəlif yerlərini yoluxa bilir. 

Habelə filqə yarpaqlar da sirayətlənir, gövdələrdə olduğu kimi burada da göbə-

ləyin spor mərhələsindən ibarət boz örtük inkiĢaf edir. Tarla Ģəraitində yoluxmuĢ 

yarpaqlarda sarı haĢiyə ilə əhatə olunan böyük qonur ləkələr formalaĢır. Rütubətli  

Ģəraitdə yaĢ çürümə inkiĢaf edir, yoluxmuĢ bitkilərin səthi patogenin konidi mər-

hələsindən ibarət boz örtüklə örtülür. Xəstəlik eyni zamanda dərilmiĢ yarpaqlar 

anbarlarda qurudularkən də əmələ gələ bilir. 

Boz çürümə xəstəliyi adətən Ģitillərin parnikdəki sıx əkinlərində, tarlada isə 

tez-tez yağan yağıĢlar Ģəraitində və 200C-yə yaxın temperaturda inkiĢaf edir. 

Xəstəlik nəticəsində tütün və tənbəki yarpaqlarının əmtəəlik qabiliyyəti aĢa-

ğı düĢür. Güclü inkiĢaf illərində isə məhsul 15-18%-ə qədər azala bilir. 

Mübarizə tədbirləri. Qara ayaq və ya Ģitil çürüməsi xəstəliyində olduğu 

kimidir. 
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Tütünün qonur quruma xəstəliyi – Alternaria 

 tenuis Nees et Cda. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Saprotrof  

 

Dünyanın ən iri tütünçülük ölkələrində ABġ, Çin, Hindistan, Braziliya, 

Yaponiya, Türkiyə, Yunanıstanda rast gəlinir. Xəstəlik eyni zamanda MDB mə-

kanında da qeydə alınmıĢdır. Ən çox Ukrayna, Gürcüstan, Rusiyanın Qara dəniz 

sahilləri və Krasnodar diyarında yayılaraq, əkinlərə ciddi ziyan vurur. 

Xəstəliklə yarpaqlar, çiçəkayaqcığı və toxum qutuları sirayətlənir. Yarpaq-

larda böyük, girdə və ya kələ-kötür, qonur və ya  qəhvəyi  ləkələr meydana çıxır 

və belə ləkələr tezliklə quruyurlar. Güclü yoluxma zamanı yarpaq ayasının ayrı-

ayrı sahələri tamamilə quruyur. SirayətlənmiĢ toxumalarda tünd-zeytuni, bəzən 

tamamilə qara örtük əmələ gəlir. Belə örtük sirayətlənmiĢ çiçəkləri, toxum qutu-

larını və çiçəkayaqcığını da əhatə edir.  Toxum qutuları tökülür və ya inkiĢafdan 

qalır, onlarda cılız toxumlar formalaĢır. Belə toxumlar zəif cücərmə enerjisinə 

malik olmaqla, parnikdə infeksiya mənbəyi ola bilir. Göbələyin mitseli tünd 

rənglidir, konididaĢıyanları sadə, rəngli, konidilər əks sancaqĢəkilli, zeytuni-qo-

nur, eninə və uzununa arakəsməli, ölçüləri 19-52 x 9,6-21 mkm-dir. 

Alternaria tenuis saprotrofdur, buna görə də hər Ģeydən əvvəl yaĢlı ölməkdə 

olan yarpaqları və ya zəifləmiĢ bitkiləri yoluxur. Göbələk uzun müddət vegeta-

siya olunur, torpaqda bitki qalıqlarında saxlanır və əlveriĢli Ģərait yaranan kimi 

bitkilərdə yoluxma əmələ gətirir. Xəstəlik yağıĢlı havada intensiv inkiĢaf edir. 

Toxum məhsulunu kəskin Ģəkildə aĢağı salır. Xəstəliklə bitkinin məhsuldarlığa 

təsir göstərən ən həssas orqanları– yarpaq, çiçəkyanlığı və toxum qutuları yolu-

xurlar. Nəticədə yaĢıl  yarpaq  kütləsi 10%-ə qədər, toxum isə 7-8% azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəlik törədici əsasən yaĢlı, zəifləmiĢ bitkiləri yo-

luxduğundan yüksək aqrofon yaradılmalı, becərmə iĢləri elmi əsaslarla aparıl-

malıdır.  

 
Tütünün bakterial ryabuxası – Pseudomonas 

 tabacum Dovsan. 

 

Təsnifatda yeri:  

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Pseudomonas cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Tütün və tənbəki becərilən bütün rayonlarda qeydə alınmıĢdır. Kifayət qə-

dər rütubətli rayonlarda daha geniĢ surətdə yayılmıĢ və yarpaq məhsuluna ciddi 

zərbə vurur. A.A.Yaverski (1910) tütünün ryabuxa xəstəliyini funksional xarak-

terli tam təhlükəli xəstəlik hesab etmiĢdir. Azərbaycanda bu xəstəlik qeydə alın-

mıĢdır. 

Ryabuxa əsasən yarpaqları, az hallarda onların saplaqlarını və toxum qutu-

larını yoluxur. Xəstəlik vegetasiya müddətinin ərzində müxtəlif cür meydana 

çıxır. Cavan Ģitildə ryabuxa yarpaqların ucunda əmələ gəlməyə baĢlayır. Yar-

paqların ucunda barmaqla basılmıĢ kimi tünd yaĢıl, sonra nəmli ləkələr görünür. 

Onlar ölçücə böyüyərək saplaqlara keçir, sonra növbədə gövdə gəlir, nəticədə isə 

bütün yarpaq ayası çürüyür və ya bütün bitkini çürüdür. Havanın rütubəti azalan 

zaman bitkinin sirayətlənmiĢ hissələri tezliklə quruyur, qonur və ya ağ rəng alır. 

Xəstəliyin yayılma mənbəyi yalnız quru qonur gövdələrlə səciyyələnir. 

Daha yaĢlı Ģitillərin yarpaqlarında əvvəlcə kiçik, ancaq tezliklə böyüyən 

Ģəffaf yaĢıl və ya Ģəffaf sarı-tünd, ağ mərkəzli ləkələr inkiĢaf edir. Onlar yarpağın 

bütün səthində baĢ verə bilir. Güclü yoluxma zamanı ayrı-ayrı ləkələr birləĢir, bü-

töv saralmalar əmələ gətirir. Havanın güclü yüksək rütubətliliyi zamanı Ģitil çü-

rüyür, rütubət aĢağı düĢəndə ləkələr quruyur, qonurlaĢır. 

Tarlada ryabuxa tütün yarpaqlarında kiçik həlqəvi 0,5-1 sm qəhvəyi rəngli  

xlorozlu ləkələr formasında zühur edir. Onlar tez böyüyür və 2-3 sm diametrə 

çatır. Ləkənin kənarı geniĢdir, xlorotik haĢiyə ilə əhatəlidir, bu xəstəlik törədi-

cinin ayırdığı toksinin təsiri altında baĢ verir. Ləkələr adətən birləĢir, böyük, bə-

rabər olmayan quru zonalar əmələ gətirir və yağıĢlı havada damcının təsiri altında 

tökülür. Yarpaqların saplaqlarında dağınıq, haĢiyəli, ağ və ya Ģəffaf-qəhvəyi basıq  

ləkələr əmələ gəlir. Çiçək və toxumluq qutularda isə kiçik qonur ləkələr yaranır. 

Bakterial ryabuxa xəstəliyinin törədicisi çubuqĢəkillidir, ölçüləri 1,5-3,0 x 

0,7-1,2 mkm, qısa zəncirdə tək və ya cüt-cüt olur, 3-6 polyar qamçılıdır, spor və 

kapsula əmələ gətirmir. Qramma görə rənglənmir, aerobdur. Bitkilərin yoluxması  

yara, ağızcıq və hidatodlar vasitəsilə baĢ verir. Patogen bitkiyə zədə yerindən də 

keçə bilir. Buna görə də güclü yağmurlu hava xəstəliyin yayılmasına əlveriĢli 

zəmin yaradır. 

Bitkilərin bakteriya ilə yoluxması üçün optimal temperatur 28-310C, mini-

mal 150C, maksimal 370C-dir. Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, Ģitillikdə 

ryabuxanın əmələ gəlməsi 15,0-18,70C temperaturda, tarlada isə ən güclü yolux-

ma havanın gündəlik orta temperaturu 22,7-240C olduqca baĢ verir. ġitillərin bi-

rinci böyüməsi dövrü temperatur Ģəraiti xəstəliyin inkiĢafını ləngidə bilir, qalan 
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vaxt isə temperatur kifayət qədər yüksək olur, belə olduqda xəstəliyin inkiĢafı  

əsas etibarilə rütubətdən asılı olur. 

Patogen parnikə yoluxmuĢ toxum vasitəsilə keçir, lakin tütün inventarı, 

məhsul toplanıĢından sonrakı bitki qalıqları da infeksiya mənbəyi ola bilir. 

Bakterial ryabuxa çox zərərli xəstəlikdir. A.A.Popova (1953) göstərir ki, 

bitkinin yarpaq səthi 20-30% yoluxan zaman, yaĢıl yarpaq kütləsi 20%, yoluxma 

50%-ə qədər olduqca isə bu rəqəm  30-35%-i keçir. SirayətlənmiĢ yarpaqlar aĢağı 

əmtəəlik sortlara daxil edilir. Tütünün Samsun sortları bakterial ryabuxaya qarĢı 

daha davamlıdırlar. 

Mübarizə tədbirləri. Qara ayaq xəstəliyində olduğu kimidir. 

 
Kələ-kötür ləkəlik – Pseudomonas angulata  

Framme et Murray. 

 

Təsnifatda yeri:  

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Pseudomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik ölkəmizdə qeydə alınmıĢdır. Lakin qonĢu ölkələrdə, o cümlədən 

Ġranda, Türkiyədə, Gürcüstanın qərb hissəsində, Krasnodar diyarında, Moldovada 

və Ukraynanın qərb vilayətlərində yayılması haqqında çoxlu miqdarda ədəbiyyat 

məlumatları mövcuddur. 

Xəstəlik Ģitillikdən baĢlayır, cavan Ģitillərin yarpaqlarında kiçik, kələ-kötür, 

qara və ya tünd qəhvəyi ləkələr əmələ gəlir. Belə ləkələr yaxĢı görünən sarı çalar-

lıdır. 

Tarlada sirayətlənən bitkilərin səthində ölçücə tədricən böyüyən  kiçik nöq-

təli ləkələr inkiĢaf edir. Onlar qara, kələ-kötür və 1-5 mm diametrlidir. Qeyd 

edilən ləkələr yarpağın bütün səthində dağınıq haldadır, burada yalnız damarlar 

yoluxurlar. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra ləkələrin mərkəzi quruyur, tökülür və 

düzgün olmayan formalı deĢiklər əmələ gəlir. Xəstəlik törədici əsasən orta və 

yuxarı mərtəbə yarpaqlarını sirayətlənir. 

Patogen ucları əyilmiĢ çubuq Ģəkillidir, ölçüləri 0,5 x 2,0-2,5 mkm, 3-6 pol-

yar qamçılı olub, spor və kapsula əmələ gətirmir, aerobdur. 

Toxum qutuları döyülən zaman bakteriyalar tütün tozu ilə birlikdə toxum-

lara düĢür və onların səpininə qədər həyatiliyini saxlayır. YoluxmuĢ bitki qalıqla-

rında da infeksiya mənbəyi ola bilir. 

Ekoloji amillərə çox tələbkardır. Yüksək rütubət Ģəraitində daha intensiv 

inkiĢaf  edir. Bitkilərin yoluxması üçün  minimal temperatur 16- 180C,  maksimal 
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380C hesab edilir. 

Patogenin Ģitillikdə güclü inkiĢafı yenidən səpin aparmağa dəlalət edir. Əsa-

sən yarpaqlar yoluxduğundan məhsulun əmtəəlik dəyəri azalır, istehsal rentabel-

liyini itirir. 

Mübarizə tədbirləri. Qara ayaqda olduğu kimidir. 

 
Tütünün mozaikası - Tobacco mosaic virus 

 

Tütün mozaika virusu (TMV) çox davamlı və infeksiondur. Ġnaktivasiya 

temperaturu 950C, Ģirədə 270 gün (quru yarpaqlarda –50 ildən artıq) saxlanılır. 

Hissəciklərin forması çubuqĢəkillidir, ölçüləri 300 x 17 mkm-dir. Təbiətdə mexa-

niki yolla infeksiyalı Ģirə, kənd təsərrüfatı alətləri ilə yayılır. Burada zibillənmiĢ 

Ģirə və xəstə bitkilərin qalıqları da nəzərə alınmalıdır. TMV təbiətdə geniĢ yayıl-

mıĢdır və zəif ixtisaslaĢmıĢdır. Solanaceae və  ya  quĢüzümü  fəsiləsinə daxil olan 

bitkilər bu virusla yoluxurlar. 

Tütünün mozaikası tütün və tənbəkini bütün vegetasiya dövrü sirayətlənir. 

Xlorofilin dağılması nəticəsində qeyri-müəyyən formalı, açıq-yaĢıl sahəciklər 

əmələ gəlir. Belə sahəciklər normal yaĢıl sahəciklərlə növbələĢirlər. Bunun nəti-

cəsində yarpaq bərabər olmayan mozaik çalarlara malik olur. Mozaik çalarlıq, 

rəngarənglik, çırtdanlılıq, bitkilərin təpə yarpaqlarında daha yaxĢı görünür. 

YetiĢən yarpaqlarda mozaiklik itir, onların üzərində müxtəlif formalı nek-

rozlu ləkələr əmələ gəlir. Belə nekrozlu ləkələr havanın yüksək temperaturu və 

rütubətində intensiv inkiĢaf edirlər. 

Tütün bitkilərinin virusla yoluxması özünü həm də çiçəklərdə göstərir. Çə-

ləngin ayrı-ayrı hissələri çəhrayı əvəzinə ağ rəng alır. Xüsusilə cavan yaĢlarda 

mozaika ilə yoluxmuĢ tütün bitkiləri güclü surətdə böyümədən  qalır, çırtdanlaĢır, 

az miqdarda yarpaq verir. Belə  yarpaqlar xammal kimi də keyfiyyətsizdirlər. 

 
Xiyar mozaikası – Cucumber mosaic virus 

 

Virus mənĢəli xəstəlikdir. ġitillər tarlaya köçürüldükdən bir ay sonra yar-

paqlarda mozaika Ģəklində əmələ gəlir. Tütün mozaikasından fərqli olaraq, bura-

da tünd yaĢıl sahələr damarlararası zonada müĢahidə edilir. Sonra sirayətlənən 

yarpaqlarda qovuq formalı güclü ĢiĢlər əmələ gəlir, yarpaqların ucu isə biz kimi 

yığıĢır. Bu yarpaqlara cırtdan forması verir. Havanın gündəlik orta temperaturu 

19-250C çatdıqda xəstəlik daha intensiv inkiĢaf edir. 

Tütündə xiyar mozaikası xəstəliyini törədən virus çəyirdəkli meyvə bitki-

lərində, üzüm, yonca, habelə bir sıra alaq otlarında qıĢlayır. Virus Ģaftalı və digər 

mənənələrlə yayılır. Tütün yarpaqları qurudulanda virus inaktivasiyaya uğrayır, 

toxumlar vasitəsilə ötürülür. Xəstəlik kifayət qədər zərərlidir. Sahib bitkinin er-
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kən xəstələnməsi zamanı məhsuldarlıq 14-26% aĢağı düĢür, onun keyfiyyəti kəs-

kin surətdə pisləĢir.  

Mübarizə tədbirləri. Aqrotexniki qulluq iĢləri yüksək səviyyədə aparıl-

malı, alaq otlarına qarĢı müntəzəm mübarizə tədbirləri həyata keçirilməlidir. Vi-

rusların daĢıyıcıları məhv edilməli, növbəli əkin sisteminə dönmədən əməl edil-

məlidir. 
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TÜTÜN BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tütünün qara ayaq və ya şitil çürüməsi  

Pythium debarianum Hesse.,  

Rhizoctonia solani Kuehn. 

forestryimages.org 

Rhizoctonia solani Kuehn.- 

sporlar 

Qara kök çürüməsi  

Thielaviopsis basicola (Berk. et br.) 

Ferraris. - forestryimages.org 

Thielaviopsis basicola (Berk. et br.) 

Ferraris.- xlamidosporlar 
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Tütünün yalançı unlu şehi və ya 

peronosporozu – Peronospora 

tabacina  Adam.- insectimages.org 

Peronospora tabacina  Adam.- 

sporlar 

Tütünün unlu şehi – Erysiphe 

cichoracearum DC. f. nicotianae Jacz. 

tutuneksper.org.tr 

Erysiphe cichoracearum DC. f. 

nicotianae Jacz.- konididaşıyanlar  

və konidisporlar 
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Tütünün boz çürüməsi 

Botrytis cinerea Fr. 

springerimages.com 

Tütünün qonur quruma xəstəliyi 

Alternaria tenuis Nees et Cda. 

madosz.hu 

Alternaria tenuis Nees et Cda.- 

konidisporlar 
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Tütünün bakterial ryabuxası  

Pseudomonas tabacum Dovsan. 

ipmimages.org 

Kələ-kötür ləkəlik – Pseudomonas 

angulata Framme et Murray. 

entofito.com 

Tütünün mozaikası 

Tobacco mosaic virus 

syngenta.com 

Xiyar mozaikası  

Cucumber mosaic virus 

syngenta.com 
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F  ə s i l  VIII 

 

Tərəvəz  bitkilərinin xəstəlikləri 

 

8.1. KƏLƏM BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Kələmin qara ayağı – Olpidium brassicae (Woronin) P.A.Dang.,  

Pythium debarianum Hesse., Rhizoctonia solani I.G.Kuehn. 

 

Təsnifatda yeri:  

Fungi və ya Mycota aləmi, Chytridiomycota Ģöbəsi, Chytridiomycetes sinfi,  

Chytridioales sırası, Olpidia fəsiləsi, Olpidium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Qara ayaq xəstəliyi Qərbi Avropada (PolĢa, Almaniya, Serbiya), ġimali 

Amerikada geniĢ yayılmıĢdır. MDB məkanında bitkinin becərildiyi bütün rayon-

larda rast gəlinir. 

Olpidium göbələyinin vegetativ bədəni- amebioddir. O, qidalandığı bitkinin 

hüceyrələrində zərif rəngsiz örtüklü zoosporangiyə çevrilir. Zoosporangilər Ģar-

Ģəkilli, 12-120 mkm diametrlidir. Bitkinin toxumasında 1-12-yə qədər zoospo-

rangi yerləĢə bilir. Yazda zoosporlar aerotropik kanalcıq vasitəsilə qidalandığı  

bitkinin səthinə çıxır. Zoosporlar ĢarĢəkillidir, 3 mkm diametrli olmaqla bir qam-

çılıdır. Qamçını çəkərək zoospor örtüklə bağlanır və öz möhtəviyyatını bir nüvəli 

protoplazma topası formasında bitkinin epidermal hüceyrəsinə axıdır. Beləliklə 

bitkilərin yenidən yoluxması baĢ verir. Bu qeyri-cinsi çoxalma tsikli bir neçə gün 

çəkir. Cinsi çoxalma zamanı müxtəlif zoosporangilərdən çıxan zoosporlar cüt-cüt 

mayalanır, ikiqamçılı ziqota əmələ gətirir, istirahət dövründən sonra həmin ziqota 

sahib bitkinin hüceyrəsinin səthinə bərkiyir, örtüklə bağlanır və sistaya çevrilir. 

Sistalar rəngsiz və ya Ģəffaf sarı, 8-25 mkm diametrli, qalın tikan örtüklü və qatı  

protoplazmalıdır. Ġstirahət dövründən sonra sista çoxsaylı ilkin zoosporlara cücə-

rir və onlar infeksiya mənbəyi rolunu oynayır. Kələmdə yoluxma filqə yarpaqlar 

və ya ilkin həqiqi yarpaqlar əmələ gəldikdən sonra baĢ verir, əsasən bu parniklər-

də  rütubət  çoxluğunda  formalaĢır. Bitkilər tuqoru  itirir, saralır və  adətən  məhv 

olurlar. Kök boğazı yumĢalır, qaralır, kəskin nazilir, çürüyür. Kələm və baĢqa 

Brassicaceae fəsiləsi bitkilərindən əlavə xiyar, yulaf, pomidor, tütün və baĢqa bit- 
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ki növlərini yoluxur. 

Pythium debarianum göbələyinin hifləri budaqlanan, adətən 5 mkm dia-

metrli, arakəsməlidir. Zoosporangilər ĢaraoxĢar- yumurtaĢəkilli, böyümə borusu 

və zoosporlara cücərir. Oosporlar hamar, orta hesabla 17 mkm diametrli, cücərmə 

borusuna cücərir. Kələm toxmacarlarını, çuğundur, noxud, pambıq, soya, sorqo, 

acı paxla, tütün, lobya, turp, kartof, yonca və digər çoxsaylı bitki növlərini sira-

yətlənir. Adətən cavan bitkilərin yeraltı orqanları sirayətlənir. Xəstəlik gövdənin 

aĢağı hissəsinin qabığının ölüĢgəməsi və qaralması, həmin yerdə nazilməsi və 

çürüməsi ilə meydana çıxır. Bitkinin yerüstü hissəsi böyümədən qalır, saralır, so-

luxur və adətən ölüĢgəyir. Xəstəlik intensiv soyuq və rütubətli dövrdə inkiĢaf 

edir. Bu zaman bitkinin kök sistemi yavaĢ-yavaĢ formalaĢır, kökün ayrı-ayrı 

hissələri hava çatıĢmazlığı və torpağın həddindən artıq nəmliyi nəticəsində ölür 

və gələcək il üçün infeksiya mənbəyi rolunu oynayır. 

 Rhizoctonia solani göbələyinin mitseli toxunma (mitsel hifləri bir-birinə 

keçir) sklerosiyalar əmələ gətirir. Bunlar bitkinin yeraltı orqanlarında substrata 

dərin keçirlər. Hiflər qəhvəyi, bəzi yerlərdə rəngsiz, düzbucaq altında güclü bu-

daqlanandır. Xəstəlik törədici 230 növdən çox kənd təsərrüfatı bitkilərini yoluxur. 

Xəstəlik bitki köklərinin səthində qonur kip mitsel örtüyü və sklerosiyalar əmələ 

gəlməsi ilə xarakterizə olunur. YoluxmuĢ toxuma qonur rəng alır. Bitki məhv 

olur. 

Xəstəliyin inkiĢafına temperaturun kəskin sutkalıq dəyiĢməsi, uzun müddət 

temperaturun 130C-dən aĢağı düĢməsi, torpaqda yüksək rütubətlilik (80% və daha 

çox), havanın nisbi rütubəti (90-95%), torpağın pH-ı 5,0-7,6 və iĢıq çatıĢmazlığı  

amilləri təsir edir. Bəzi əlveriĢsiz illərdə qara ayaq kələm cücərtilərini 50-60% 

məhv edir, məhsuldarlıq 30-40% aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Qara ayaq xəstəliyinin bütün törədiciləri bir ekoloji 

tipə aid olduqlarından onlara qarĢı eyni mübarizə həyata keçirilməlidir. Parnik və 

Ģitillikdə torpaq, buxar və ya kimyəvi preparatlarla dezinfeksiya edilməli, toxum-

lar dərmanlanmalıdır. Parnikdə optimal temperatur (12-150C), rütubət (75%-dən 

çox olmayaraq) qorunmalıdır. 

Müntəzəm olaraq torpaq yumĢaldılmalı, parnik havalandırılmalı, səpin nor-

masına əməl edilməli, lazım olan mineral gübrələr verilməli, vaxtında pikirovka 

aparılmalı və xəstə Ģitillər çıxdaĢ edilməlidir. 

 
Kələmin peronosporozu və ya yalançı unlu şehi – 

Peronospora brassicae Gaum. 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Peronosporaceae fəsiləsi, Peronospora cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Xəstəlik Qərbi Avropa və ġimali Amerikada qeydə alınmıĢdır. Bitkilərin, 

toxumluqların və toxumun güclü yoluxması Rusiya Federasiyası, Azərbaycan, 

Ukrayna, Özbəkistan və s. kimi ölkələrdə də qeydə alınmıĢdır. 

Xəstəlik bitkilərin inkiĢafının bütün dövrlərində  meydana çıxır, lakin xüsu-

silə Ģitillər və toxumluqlar daha güclü yoluxurlar. Ləpələrdə və Ģitilin yarpaqla-

rında boztəhər ağ örtük zühur edir. Bu örtük yarpağın alt tərəfində ayrı-ayrı və ya 

birləĢən ləkələrdən ibarət olmaqla konidispor mərhələsindən ibarətdir. Yarpaq-

ların üst səthində solğun-sarı səpələnmiĢ ləkələr müĢahidə edilir. Xəstə yarpaqlar 

saralır və güclü yoluxma zamanı ölüĢgəyir. Toxumluq sahələrdə bitkinin yarpaq, 

gövdə, çiçəkayaqcığı və paxlaları sirayətlənir, onların səthində ağ unlu örtük 

əmələ gəlir, örtük altında olan toxuma basılır və tündləĢir. YoluxmuĢ paxlalarda 

toxumlar cılızdır, yüngül çəkilidir. Bitkinin toxumasının hüceyrəaralarında yer-

ləĢən göbələk konidi spor mərhələsi əmələ gətirir və onlar səthə ağızcıqla çıxır-

lar. KonididaĢıyanlar 1-2-dir, ölçüləri 250-450 x 6-9 mkm olmaqla dixotamik 

budaqlanandır. Konidilər birhüceyrəli, elliptik, 12-18 x11-23 mkm ölçülü, nazik, 

rəngsiz örtüklüdür. Çox zaman bitkinin toxumalarında 25-30 mkm diametrli Ģara-

bənzər oosporlar əmələ gəlir. Konidilər və oosporlar mitsel hifi Ģəklində cücərir-

lər. Ġnfeksiyanın əsas mənbəyi yoluxmuĢ anaclıq bitkilərdir. Məhz anaclıqlarda 

göbələk oospor Ģəklində yerləĢir. Xəstəliyin törədicisi toxum örtüyündə və bitki 

qalıqlarında da saxlanılır. Kələm toxumlarında göbələyin mitseli 6 ilə qədər hə-

yatiliyini saxlayır. Göbələk kələmi, turpu, Ģalğamı və Brassicaceae fəsiləsindən 

olan digər bitkiləri yoluxur. 

Konidi və oosporların cücərməsi üçün optimal temperatur 8-120C, xəstəli-

yin inkiĢafı üçün isə 10-150C-dir. Konidilər erkən, səhər Ģehi Ģəraitində formala-

Ģırlar. Bundan əlavə ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, cənub toxumçuluq 

rayonlarında toxumların yoluxması üçün əlveriĢli Ģərait onların formalaĢması  

dövrü küllü miqdarda yağan yağıĢlar 75-80 mm, gündəlik orta temperatur 19-

230C və havanın nisbi rütubətinin 75%-dən çox olmasıdır. 

Xəstəliyin inkiĢafı üçün əlveriĢli illərdə toxumların yoluxması 50-60%-ə ça-

tır, bununla əlaqədar məhsul 16- 20%  azalır, anaclıqlarda kələm itkisi 30- 60 s/ha 

təĢkil edir. ġitilliyin peronosporozla yoluxması 30-100% həddinə çatır. 

Mübarizə tədbirləri. Sağlam toxumluq sahələrdən toxum tədarük etmək və 

səpindən qabaq onların dezinfeksiyası, parniklərin dezinfeksiyası, kimyəvi pre-

paratlarla Ģitillərin parnikdə və tarlada dərmanlanması, səpində normal sıxlıq və 

parniklərin havalandırılması, məhsul toplanıĢından sonra bütün qalıqların məhv 

edilməsi, növbəli əkin və davamlı sortların istifadəsi önəmli tədbirlərdəndir. 
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Kələmin fomozu və ya quru çürüməsi – Phoma 

 lingam (Tode) Desm. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi,  

Sphaeropsidales sırası,  Dematiaceae fəsiləsi, Phoma cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik ilk dəfə 1849-cu ildə Fransada qeydə alınmıĢdır. Sonralar Avropa, 

Avstraliya və Amerikaya yayılmıĢdır. ġimali Qafqaz və Krasnodar diyarında 

1933-cü ildə müĢahidə edilmiĢdir. Hazırda hər yerdə rast gəlinir.  

Fomoz Ģitilləri, yaĢlı bitkiləri və kələmin toxumluqlarını yoluxur. ġitillərin 

ləpələrində (filqə yarpaqlar) solğun, göbələyin qara piknidlərindən ibarət dağınıq 

ləkələr meydana çıxır. Gövdənin aĢağı hissəsinin qabığı ĢəffaflaĢır, boz rəng alır. 

QurumuĢ boz toxumada zaman keçdikcə xəstəlik törədicinin piknidləri yaxĢı gö-

rünən qara nöqtə Ģəklində əmələ gəlir. Gövdə quruyur, çürüyür və bitki məhv 

olur. Xəstə Ģitili tarlaya köçürdükdə xəstəliyin inkiĢafı davam edir. Belə  bitkilər 

böyümədən  qalır, görkəminə görə onlar xlorotikdirlər, aĢağı yarpaqlar qırmızı-

bənövĢəyi və ya göytəhər rəng alır. YaĢlı bitkilərin yoluxması zamanı xəstəlik 

gövdənin kök boğazı hissəsində meydana çıxır, əsas və yan köklərdə boztəhər, 

yüngülcə basıq ləkələr mövcuddur. Müəyyən zaman kəsiyində ləkələr tündləĢir, 

onların səthində çoxsaylı kiçik qara, qabarıq göbələk piknidləri zühur edir. Göv-

dənin və köklərin sirayətlənmiĢ toxumaları tədricən dağılır, nəticədə çürümə 

əmələ gəlir. Xəstə özəkli kələm baĢlarını toxumluq məqsədi ilə saxlamaya qo-

yanda xəstəlik tərəqqi edə bilir, bu zaman özək quru olur, çürüməyə baĢlayır. Kö-

çürülmüĢ xəstə toxumluqlar çiçəkləmə və ya paxlaların əmələ gəlməsi dövrü tö-

külür. Paxlalarda da piknidli boz ləkələr əmələ gəlir və onlarda sirayətlənmiĢ to-

xumlar inkiĢaf edirlər. Onlar sağlam toxumlardan bir qədər kiçik və çılızdırlar. 

Belə toxumlarla səpin keçirdikdə xəstə cücərtilər inkiĢaf edir. Göbələyin mitseli 

hüceyrəaralarında yayılır, yoluxmuĢ toxumların səthində qabarıq piknidlər əmələ 

gəlir. Piknidlərdə  uzunsov  silindrik və ya demək  olar ki, yumurtayaoxĢar, bəzən  

yüngülcə əyilmiĢ rəngsiz, ölçüləri 4-6 x 1,5-2 mkm olan piknosporlar meydana 

çıxırlar. Bitkiyə göbələk, həĢəratlarla zədələnən bitki toxumasından keçir. Ġnfek-

siya mənbəyi sirayətlənmiĢ toxumlar, yoluxmuĢ bitkilərin qalıqlarıdır. Xəstəlik 

törədici göstərilən yerdə piknid formasında 2-3 il müddətində həyatiliyini saxla-

yır. Patogen ağ baĢ, gül və brüssel kələmlərini, Ģalğam, kolrabi, turp, turpca və 

baĢqa xaççiçəkliləri yoluxur. 

Xəstəliyin inkiĢafına 20-240C temperatur və havanın yüksək nisbi rütubəti 

əlveriĢli Ģərait yaradır. Belə  Ģəraitdə  xəstəliyin inkubasiya  müddəti 5- 8  gündür. 
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Vegetasiya dövrü göbələk 5-8 generasiya verə bilir. 

Fomoz kələmin toxumluqları və saxlanmadakı anaclıqlar üçün ən zərərli 

xəstəliklərdəndir. Xəstəlik üçün əlveriĢli illərdə bitkilərin yoluxması 100%-ə ça-

tır, toxum məhsulu da 72%-ə qədər azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkin, optimal səpin və gübrələrin verilməsi, 

sağlam toxumların becərilməsi vacibdir. Toxumluq sahələrdə fungisidlərin tətbi-

qinə icazə verilir. Bu məqsədlə ridomil qold MS (2 kq/ha), 1%-li bordo məhlulu 

tətbiq edilə bilər. 

 
Kələmin kilası – Plasmodiophora brassicae Woronin 

 

Təsnifatda yeri: 

Protozoa aləmi, Plasmodiophoramycota Ģöbəsi, Plasmodiophoramycetes 

sinfi, Plasmodiophorales sırası, Plasmodiophoraceae fəsiləsi, Plasmodiophora 

cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof 

 

Kila xəstəliyinə Avropa, ġimali Afrika, ġimali və Cənubi Amerika, Avstra-

liya, Yeni Zenlandiya, Yaponiya, Havay adalarında rast gəlinir. MDB məkanında 

xəstəlik bitkinin becərildiyi bütün rayonlarda qeydə alınmıĢdır. Xəstəliyin Azər-

baycanda olması haqqında çoxsaylı ədəbiyyat məlumatları mövcuddur (Abdulla-

yev, 1965; Ġbrahimov, Əhmədov, 1966; Ġbrahimov, Mustafayev, 1968 və s.). Ki-

lanın daimi və güclü inkiĢafı aĢağıdakı rayonlar üçün daha səciyyəvidir. Arxan-

gelsk, Voloqda, Kalinin, Leninqrad, Moskva, Yaroslavol və Koreliya. 

Xəstəlik köklərdə milĢəkilli, ĢarĢəkilli və ya düzgün olmayan ĢiĢlər və ya 

hallar əmələ gətirməklə xarakterizə olunur. Kələm Ģitillərinin kökləri kila ilə yo-

luxan zaman bitkinin xarici görkəmi adətən dəyiĢmir. Yalnız çox erkən və güclü 

yoluxmada yarpaqların saralması və böyümənin ləngiməsi müĢahidə edilir. YaĢlı 

bitkilərin kökləri yoluxan zaman güclü sıxıntı qeydə alınır: yarpaqlar düĢür (xü-

susilə gündüz çox  isti və quru havada), baĢ  hissə pis inkiĢaf edir və ya  tamamilə  

əmələ gəlmir. Kələm Ģitillərinin sistem yoluxması da təsvir edilmiĢdir. Bu halda 

bitki xlorotikləĢir, böyümədən qalır, yarpaq qoltuğundakı yatmıĢ tumurcuqlarda 

hipertrafiya qeyd olunur, təpə meristemləri proliferasiya uğrayır, yarpaq və göv-

dələrdə hallar əmələ gəlir. Belə bitkilərin köklərində hallar hər zaman baĢ vermir, 

həmin yaĢlı sistem yoluxmayanlara nisbətən onlar əhəmiyyətli dərəcədə kiçik-

dirlər. Bitkilərin vegetasiyanın sonuna yaxın, habelə yazda torpaq mikroorqa-

nizmlərinin təsiri altında ĢiĢlər, fırlar dağılır və torpağa çoxlu miqdarda istirahət 

sporları (sista) kütləsi tökülür. Sistaların cücərməsi zamanı əmələ gələn ilkin 

zoosporlar kök tükcüklərinə daxil olur və amebioidə çevrilirlər. Onlar da öz növ-
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bəsində ölçücə tez böyüyür və çoxnüvəli ilkin plazmodi halına keçir. Nəticədə 

plazmodilər zoosporangilərə parçalanırlar. Zoosporanginin nüvəsi iki-üç mitoza 

məruz qalır və hər zoosporangidə 4-8 zoospor əmələ gəlir. Zoosporanginin örtüyü 

cırılır və ikili zoosporlar kök tükcüyünə miqrasiya edirlər. Mayalanmadan sonra 

onlar cavan epidermal hüceyrələr vasitəsilə qidalandığı bitkinin kök toxumasına 

keçir və orada iki nüvəli ikili plazmodiyə çevrilir. Tez böyümə gedir və plazmodi 

nüvəsi çoxsaylı mitotik bölünməyə məruz qalır. Sahib bitkinin hüceyrələri bölü-

nən zaman parazit də bölünür. Müəyyən müddətdən sonra ikili plazmodilərin nü-

vəsinin karioqamiyası baĢ verir. Meyozdan sonra plazmodi çoxlu birnüvəli hap-

loid ameblərə parçalanır, ameblər örtük geyinir və istirahət sporuna (sista) çev-

rilir. Belə istirahət sporları torpaqda 3 il və daha çox qala bilirlər. Sistalar ĢarĢə-

killi, 1,6-4,3 mkm diametrli, ellipsoidal, yumurtavari, bəzən sıxılmıĢ, uzunsov və 

ya düzgün olmayan formalı, rəngsiz, nisbətən nazik kiçik tikanlı örtüklüdür. Sis-

talar cücərən zaman əmələ gələn ilkin zoosporlar kök tükcüklərinə sorulur, mik-

samebə çevrilir, o, tezliklə ölçücə böyüyür və yenidən çoxnüvəli ilkin plazmodi-

yə çevrilir. Bunun ardınca plazmodi zoosporangilərə parçalanır. Ġlkin zoosporlar 

armudaoxĢar, demək olar ki, sferikdən ovala qədər, 2,5-3,5 mkm diametrdədir. 

Ġlkin plazmodilər çoxnüvəli, ölçüləri dəyiĢir. Sahibin hüceyrələrində bir neçə 

plazmodi olur. Zoosporangilər kiçik miqdarda və ya çoxsaylı, kiçik, yumurtava-

ri, demək olar ki, sferik 6,0- 6,5 mkm diametrli, kələ-kötür və ya yüngülcə uzun-

sov nazik rəngsiz örtüklü, 4-8 ikili zoospor verir. Ġkili plazmodi 100- 200 mkm 

diametrli, rəngsiz və ya solğun- boz, amebəoxĢar yabanı və mədəni xaççiçəkli  

bitkilərin köklərində parazitlik edir. 

Kələmdə kila xəstəliyinin istirahət sporlarının cücərməsi və bitkilərin yo-

luxması torpağın 60- 90%-lik rütubəti zamanı müĢahidə edilir. Yoluxma üçün 

zəif turĢ reaksiyalı torpaqlar pH (5,4 -6,5) önəmlidir. Bitkilərin turĢ torpaqlarda 

yoluxması üçün minimal temperatur 10-120C, maksimal 30- 350C, optimal 20-

250C-dir. Xəstəlik nəticəsində məhsul itkisi 10-60% olur. Xəstəliyin güclü inkiĢaf 

etdiyi epifitotiya illərində məhsuldarlıq hər hektardan 400-500 sentner azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Parnik torpağı dezinfeksiya edilməli, torpaq buxarla 

iĢlənməli, habelə kontakt və sistem təsirli torpaq fungisidlərindən istifadə edil-

məlidir. Növbəli əkin, xaççiçəkli alaqlarla mübarizə optimal səpin müddəti önəm-

lidir. 

 
Kələmin fuzariozu və ya sarılığı – Fusarium oxysporium 

Schl. f. sp. congintinans Bilai. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Tuberculariacae fəsiləsi, Fusarium cinsi 



316 

 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Xəstəlik Brassicaceae fəsiləsinə daxil olan ağbaĢ kələm və digər kələm 

növləri becərilən ölkələrin əksəriyyətində geniĢ yayılmıĢdır. Patogen Rusiya 

Federasiyasının Ģimal bölgələrində ciddi ziyan vurur. Ədəbiyyat məlumatlarında 

göstərilir ki, Qırğızıstan, Tacikistan, Ukrayna və Belorusun da kələm əkinləri bu 

xəstəlikdən ciddi ziyan çəkirlər. 

Xəstəlik ən çox ağbaĢ kələmi, az hallarda isə yarpaq, gül, brüssel, kolrabi 

kələmlərini, habelə turp və turpçanı yoluxur. ġitil və yaĢlı bitkilər sirayətlənirlər. 

Ləpələr və Ģitilin yarpaqları saralır, bitkilər ölüĢgəyirlər. Saplaqların eninə kəsi-

yində Ģəffaf-qəhvəyi damar həlqələri görünür. Damarların kəsiyini mikroskop-

laĢdıran zaman nazik çoxhüceyrəli mitsel qeydə alınır. Bir çox hallarda cücərtilə-

rin kökləri də yoluxur, nəticədə filqə yarpaqlar açılana qədər bitkilər ölür. Daha 

yaĢlı bitkilərdə xəstəlik turqorun itməsinə səbəb olur, yarpaqlar saralır, onlar 

tökülür, inkiĢafdan qalır və kələm baĢları əyilirlər. Yarpaqların saplaqlarını və 

gövdədən kəsik etdikdə qonur həlqə damarlar görünür, az sonra onlar tündləĢir, 

lakin damarlı bakteriozda olduğu kimi qarala bilmirlər. Bəzən ağbaĢ kələmin təpə 

hissəsi soluxur, sonra çürümə əmələ gəlir. 

Xəstəliyin törədicisi hava mitselində makro və mikrokonidilər əmələ  gə-

tirir. Mikrokonidilər silindrik, miləoxĢar-oraqĢəkilli, üst və alt hüceyrələri tədri-

cən və bərabər qaydada daralır. Onlar çox vaxt üç, bəzi hallarda beĢ arakəsməli-

dir, ölçüləri 28-34 x 32-37 mkm-dir. Makrokonidilər birhüceyrəli, bəzən bir ara-

kəsməlidir, ölçüləri 6-15 x 2-3,6 mkm-dir. 

Göbələk bir, ikihüceyrəli, rəngsiz, həlqəvi xlamidosporlar əmələ gətirir ki, 

onlar da torpaqda həyatilik qabiliyyətini 11 ilə qədər saxlayır. Xəstəlik törədici 

bitkiyə kökün epidermal hüceyrələri vasitəsilə soxulur. Mitsel gövdə və yarpaq-

ların damarları üzrə yayılır. 

Parnik Ģəraitində xəstəlik artıq 12-180C-də inkiĢafa baĢlayır, lakin güclü 

inkiĢaf 20-250C-də baĢ verir. Tarla Ģəraitində xəstəliyin inkiĢafı üçün minimal 

temperatur torpaqda 16-170C, maksimum 350C-dir. Xarici tədqiqatçıların məlu-

matlarına görə torpaqda kalium çatıĢmazlığı da xəstəliyin Ģiddətlənməsinə səbəb 

olur. 

Ġnfeksiya mənbəyi sirayətlənmiĢ torpaq, toxumların yoluxmasıdır. Xəstəlik 

törədici həmin orqanlarda xlamidospor halında qıĢlayır.  

Xəstəliyin zərəri Ģitillərin məhv olması, yaĢlı bitkilərin inkiĢafdan qalması  

ilə xarakterizə olunur. Eyni zamanda saxlanma zamanı kələm baĢlarının çürüməsi  

güclənir. Ayrı-ayrı təsərrüfatlarda xəstəliyin təsirindən məhsul itkisi 40-50%-ə 

çatır. 
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Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkinə əməl edilməli, özək və digər bitki qa-

lıqları sahədən çıxarılmaqla məhv edilməli, toxumlar səpin qabağı dərmanlan-

malı, dərin Ģum aparılmalıdır. 

 
Kələmin alternariozu və ya qara ləkəliyi –  

Alternaria brassicae Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik kələm becərilən ölkələrin əksəriyyətində geniĢ yayılmıĢdır, xüsu-

silə rütubəti çox olan rayonlarda həm birinci il, həm də ikinci il bitkilərinə zərər 

vurur. 

Xəstəliklə bitkinin  cavan və  yaĢlıları, xüsusilə  toxumluqlar,  yetiĢmə  və 

məhsul toplanıĢı dövrləri yoluxurlar. Cücərtilərin ləpələrində və gövdələrində 

qara nekrotik zolaqlar və ləkələr meydana çıxır. AğbaĢ kələmin daha yaĢlı bit-

kilərində baĢın təpə yarpaqlarında 1 sm-ə qədər diametrli tünd zonal ləkələr for-

malaĢır. Burada seyrək, oturaq örtük inkiĢaf edir. Toxumluqlarda xüsusilə, gövdə 

və qınlar yoluxurlar. Qınlarda süd və süd- mum yetiĢmə fazasında dənlərdə qara 

parıltılı ləkələr əmələ gəlir. Onlar rütubətli havada tünd məxməri örtüklə örtülür. 

YoluxmuĢ qınlardakı toxumlar büzüĢür və pis yetiĢirlər. 

Xəstəlik törədicinin çoxhüceyrəli mitseli bitki toxumalarında hüceyrəara-

larında yerləĢir. YoluxmuĢ toxumaların səthində tünd örtük əmələ gəlir. Həmin 

örtük göbələyin qısa qonur konididaĢıyanlarından və uzunsov əks sancaqĢəkilli, 

zeytuni qonur konidilərindən ibarətdir. Konidilər eninə və uzununa ara kəsməli-

dir, onların ölçüləri 60-140 x 14-18 mkm-dir. Kələmin yoluxmuĢ qıĢlayan özə-

yində göbələk kisə mərhələsi əmələ gətirə bilir.  

Pleospora herbarum Rob. göbələyinin peritesilər tək-tək, Ģarformalı, qara, 

diyircəkli ağızcıqlıdır.Kisələr sancağaoxĢar silindrik, ölçüləri 70-80 x10-17 mkm, 

8 kisəsporlu, eninə və uzununa arakəsməlidir. Kisəsporların ölçüləri 33-43 x 15-

21 mkm-dir. Qınlar yoluxan zaman patogenin mitseli toxumun rüĢeyminin dərin-

liyinə daxil olur, bunun nəticəsində onlar inkiĢafdan qalır və zəif cücərmə gös-

tərirlər. 

Alternaria brassicae göbələyi yarımsaprotrofdur, bitkiyə yalnız yara yerlə-

rindən və müxtəlif həĢərat zədələrindən daxil olur. 

Xəstəlik törədici sahib bitkinin vegetasiyası dövrü konidilərlə yayılır. 250C 

temperaturda xəstəliyin inkubasiya müddəti 1-2 günə bərabərdir. Sıx toxumluq 
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əkinlərdə xəstəliyin inkiĢafına Ģiddətli yağan yağıĢlar stimuləedici təsir göstərir. 

Xəstəliyin infeksiya mənbəyi yoluxmuĢ toxumlar və məhsul toplanıĢından sonra 

qalan bitki qalıqlarıdır. Göbələk bu orqanlarda konidilər və mitsellə qıĢı keçirir. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə dünyanın əksər ölkələrində becərilən toxum-

luqlar üçün müyyən problemlər yaradır. Məhsuldarlıq kəskin aĢağı düĢür, toxu-

mun cücərmə qabiliyyəti azalır. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortlar yox dərəcəsin-

dədir, lakin ağbaĢ kələmin erkən sortları az yoluxur, çünki onlar Ģiddətli yağıĢlar 

baĢlayana qədər yetiĢirlər. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı yüksək aqrofon yaradılmalıdır, daim 

toxumluq sahələrdə xəstə yarpaqlar dərilməli və sahədən kənarlaĢdırılmalıdır. 

HəĢəratlarla mexaniki zədələnmələrə yol verilməməlidir.  

 
Kələmin damarlı bakteriozu – Xanthomonas campestris 

pv. campestris Dowson. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Xanthomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. Bu 

xəstəlik ilk dəfə Smolensk və Xarkov quberniyalarında qeydə alınmıĢ, müəyyən 

zaman kəsiyində kələm, turp, turpca və  Brassicaceae fəsiləsinə daxil olan digər 

bitkilər becərilən ərazilərdə yayılmıĢdır (Axatov A.K., Cəlilov F.S. və baĢqaları, 

2002). 

Xəstəliyə müxtəlif kələm bitkilərinin bütün inkiĢaf fazalarında rast gəlinir.  

Cücərtilərdə xəstəlik az hallarda müĢahidə edilir, filqə yarpaqların Ģəffaf-

laĢması və bitkilərin soluxması ilə xarakterizələnir. Daha yaĢlı yarpaqlarda da-

mar bakteriozu soluxmaya səbəb olur, yarpaqların kənarı saralır və onlarda qa-

ralmıĢ damar tozları görünür. Yarpaq damarlarının və xəstə bitkilərin özəyinin 

kəsiyində nöqtə və ya zolaq Ģəklində damar yığımı yaxĢı görünür. Erkən yoluxma 

zamanı bitki inkiĢafdan qalır, baĢ bağlamadan, bəzən bitki tamamilə ölür. Lakin 

əksər hallarda birinci il bitkilərinə bakteriyanın vurduğu zərər əhəmiyyətsizdir. 

Xəstəlik toxumluqlarda daha Ģiddətli inkiĢaf edir. Anaclıq bitkilər hətta zəif sira-

yətlənmə zamanı adətən yaza qədər həyatiliyini itirir. Sahəyə köçürülmüĢ anac-

lıqların yarpaqlarının damarları tezliklə qaralır, gövdə inkiĢafdan qalır, onların 

səthində tünd xətlər görünür, qınlarda müxtəlif forma və ölçülü Ģəffaf qara parıl-

tılı ləkələr meydana çıxır. ġiddətli sirayətlənmiĢ qınlarda toxumlar inkiĢaf et-

mirlər. 
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Xəstəliyin infeksiya mənbəyi sirayətlənmiĢ toxumlar, toxumluq üçün kö-

çürülən xəstə özəklər, yoluxmuĢ bitki qalıqlarıdır. Adətən yoluxmuĢ alaqlar kə-

ləm bitkilərinin də infeksiya mənbəyi ola bilirlər. Vegetasiya dövrü bakteriyalar 

xəstə bitkilərdən sağlamlara külək, yağıĢ damcıları, həĢəratlar və seliklə dağılır-

lar. Bakteriya bitkiyə su  poraları, ağızcıq, həĢərat zədələri ilə keçir. Mexaniki zə-

dələnmələr də burada önəmlidir. Sonra bakteriyalar damar sisteminə keçir. Bura-

da zooqlen əmələ gətirir ki, nəticədə bitkilər soluxurlar. 

Damarlı  bakteriozun kütləvi inkiĢafına vegetasiya dövrü isti rütubətli hava, 

habelə bitkilərin həĢəratlar tərəfindən zədələnməsi təsir göstərir. Bu adətən torpaq 

rütubətlə zəngin olduqda baĢ verir. 27-300C temperturda xəstəliyin simptomları  

yoluxmadan 10-12 gün sonra baĢ verir. 

Kələmin xəstəliklə yoluxması vegetasiya dövrü bitkinin bütün inkiĢaf mər-

hələlərində baĢ verir, cücərtilər, Ģitillər, yaĢlı bitkilər yoluxurlar. Xəstəlik nəticə-

sində baĢ kələm məhsulu azalır, onun qidalıq keyfiyyətləri aĢağı düĢür. Sirayət-

lənmiĢ baĢlarda Ģəkərin miqdarı 1,5 dəfə, askarbin turĢularının miqdarı 11-17% 

sağlamlara nisbətən azdır (Cəlilov, 1999). 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyin inkiĢafını məhdudlaĢdırmaq üçün yalnız 

sağlam toxumluq sahələrdən toxum tədarük edilməlidir. Bununla bərabər  parnik, 

parnik çərçivələri və digər inventarlar da dərmanlanmalıdır. Torpağı dezinfeksiya 

etmək üçün karbation, xlorpikrin, formalin və sönməmiĢ əhəngdən istifadə edilir. 

Ən yaxĢı dezinfeksiya payızda havanın temperaturu 8-100C-dən aĢağı olma-

maqla və ya yazda toxum səpininə 25-30 gün qalmıĢ aparılır. Karbation 1:10 nis-

bətində 1 m2-də 2-2,5 l iĢçi məhlul, xlorpikrin 60 qram, formalin məhlulu 1: 5 

nisbətində 9 l, sönməmiĢ əhəng 1,5 kq olmaqla tətbiq edilir. Bundan əlavə parnik-

dən sirayətlənmiĢ bitkilər çıxdaĢ olunur. Növbəli əkin, mineral gübrələrin tətbiqi  

də önəmlidir. 

 
Kələmin selikli bakteriozu – Erwinia carotovora subsp. carotovora 

 (Jones) Bergey, Harrison və Pseudomonas sp. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi fakültətiv aerob çubuqlar qrupu, Enterobacteriaeae fəsiləsi,  

Erwinia və  Pseudomonas cinsləri 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik hər yerdə yayılmıĢdır. Bu patogen bütün tərəvəz bitkilərini o 

cümələdən kələm növlərini sirayətləndirir. TransportlaĢma və saxlama zamanı  

rejimə əməl etmədikdə yoluxma az müddətdə böyük partiya tərəvəz və kələm 

növlərini sirayətləndirir. 
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AğbaĢ və gül kələm bitkiləri sirayətlənir. Xəstəlik adətən baĢın və gül kə-

ləmdə baĢcığın əmələ gəlməsinin baĢlanğıcında meydana çıxır. ġitillər yoluxan 

zaman filqə yarpaqlarda və həqiqi yarpaqlarda yağlıtəhər ləkələr əmələ gəlir, bu 

isə bitkilərin inkiĢafdan qalması və ya tamamilə məhv olması ilə nəticələnir. 

BaĢlar bağlanarkən ətraf yarpaqlar qonurlaĢır, rütubətli havada onlar selik-

lənir və çürüyürlər, bununla əlaqədar xəstəliyi bəzən yaĢ çürümə adlandırırlar. 

Quru havada yarpaqların yoluxmuĢ hissələri quruyur, nazilir və Ģəffaf görünür. 

Xəstəlik nəticəsində çox vaxt baĢın daxili hissəsi çürüyür, özəklərdə boĢluqlar 

əmələ gəlir. Belə kələm baĢları adətən yetiĢənə qədər özəkdən ayrılır və çox pis 

üfünətli iyli olur. 

Kələmin saxlanmaya qoyulan baĢ hissəsinin daxili hətta zəif yoluxma zama-

nı yüksək temperaturda tez və Ģiddətli çürüyür, habelə üfunətli iy verir. Saxlanma 

zamanı yoluxmuĢ kələmdən xəstəlik sağlamlara da keçir. 

Xəstəlik törədici olan bakteriya çubuqĢəkilli, 0,6 x 0,9 mkm ölçülü, 4-6 pe-

ritrial qamçılıdır. 

Bitkilərin vegetasiyası dövrü bakteriya kələm milçəyi, bağacıqlar və baĢqa 

zərərvericilərlə yayılır. Bakteriyalar  bağacıqların bağırsaq traktında qıĢlaya bilir. 

Əsas infeksiya mənbəyi isə kələmin sirayətlənmiĢ qalıqları, xəstə özəklər, yolux-

muĢ alaq bitkiləridir. Bakteriyalar toxumla da ötürülə bilir. 

Selikli bakteriozun inkiĢafı üçün əlveriĢli temperatur Ģəraiti 20-250C və ha-

vanın 50%-lik nisbi rütubətlidir. Güclü yağmurlu illərdə selikli bakteriozun inki-

Ģafı yüksək həddə çatır. 

Xəstəliyin zərəri kələm baĢlarının vaxtından əvvəl çürüməsi, gül kələmdə 

baĢcığın seqmentlərə ayrılması elə bunun da nəticəsində yarpaqların turqoru itir-

məsi və tökülməsi ilə xarakterizə olunur. 

Mübarizə tədbirləri. Kələmin damarlı bakteriozunda olduğu kimidir. 
 

Kələmin mozaikası – Cabbage mosaic virus 

 

Y.Ġ.Vlasovun (1973) məlumatlarına əsasən bu virus xəstəliyi Azərbaycanda, 

Orta Asiyada, Krasnodar diyarında yayılmıĢdır. Xəstəlik ən çoxu gül kələmdə 

rast gəlinir. Bununla bərabər virus ağbaĢ və yemlik kələmdə, kolrabi, turp və 

Brassicaceae fəsiləsinə daxil olan  digər  alaqlarda da müĢahidə edilmiĢdir. 

SirayətlənmiĢ bitkilərin yarpaqlarında əvvəlcə parıltılı damar müĢahidə olu-

nur, sonra onun ətrafında tünd yaĢıl haĢiyələr əmələ gəlir. Yarpaqlar cırtdan for-

ma ala bilir. ġiddətli yoluxmuĢ gül kələm bitkilərinin çiçəkdaĢıyanları adətən for-

malaĢmır. 

Xəstəlik törədicinin virionları spesifik formalı, 50 mm-ə yaxın diametrlidir. 

Xəstə bitkilərin hüceyrələrində X bədən birləĢmələrinə təsadüf edilir. Virus sıxıl-

mıĢ Ģirədə otaq temperaturunda 7-14 gün saxlanılır, inaktivasiya temperaturu 70-
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750C-dir. Tarla Ģəraitində virus mənənələrin köməyi ilə xüsusilə kələm mənə-

nəsi– Bravicoryne brassicae L. vasitəsilə ötürülür.  

Kələm mozaika virusu özəklərdə və yoluxmuĢ anaclıq bitkilərdə saxlanılır. 

Virus toxumlarla ötürülür. 

 
Turp mozaikası – Radisch mosaic virus 

 

Dünyanın əksər ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. Turpdan əlavə digər xaççi-

çəklilər fəsiləsinə daxil olan bitkilər də yoluxur. Son illər respublikamızda bu da 

mozaika növünə turp, turpça, Ģalğam əkinlərində təsadüf edilir. Turpda çoxĢəkilli 

forması əmələ gəlir. Yarpaqlarda xlorotik həlqələr görünür, sonra tipik mozaika  

inkiĢaf edir. Yarpaq ayasının damarları deformasiyaya uğrayır, çox zaman yarpaq 

qırıĢıqlı olur. Toxumluqlar xüsusilə güclü surətdə yoluxur. Bu zaman xəstə bit-

kilər böyümədən qalır. Yarpaqlar mozaik və deformasiyalı olur. Damarlarda zəif 

nekroz müĢahidə edilir. 

Xəstəliyi Radisch mosaic virus törədir. Bitki Ģirəsində inaktivasiya tempe-

raturu 75-800C-dir. 

Patogen mənənələr (Lipaphis erysimi), uzunburun (Epitrix hertipennis) və 

Ģirə vasitəsi ilə ötürülür. Virusun daĢıyıcıları bir sıra alaq otları da ola bilir. 

Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrofon yaradılmalı, alaq otları və sorucu 

ağız aparatı olan mənənə və digər həĢəratlara qarĢı müntəzəm mübarizə tədbirləri 

aparılmalıdır. 
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KƏLƏM BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kələmin qara ayağı – Olpidium  

brassicae (Woronin) P.A.Dang., Pythium 

debarianum R.Hesse. - syngenta.com 

Olpidium brassicae (Woronin)  

P.A.Dang. - zoosporlar 

Kələmin peronosporozu və ya yalançı  

unlu şehi –Peronospora brassicae Gaum. 

agroatlas.ru 

Peronospora brassicae Gaum.-  

konidilər 
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Kələmin fomozu və ya quru çürüməsi 

Phoma lingam (Tode) Desm. 

inra.fr. 

Kələmin kilası 

Plasmodiophora brassicae Woronin 

ipmimages.org 

Phoma lingam (Tode) Desm.-  

piknid 

Plasmodiophora brassicae  

Woronin - sporlar 
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Kələmin fuzariozu və ya sarılığı 

Fusarium oxysporium Schl. f. 

congintinans Bilai.-omafra.gov.on.ca 

Fusarium oxysporium Schl. f.  
congintinans Bilai. –

mikrokonidilər 

Kələmin alternariozu və ya qara ləkəliyi  

Alternaria brassicae Sacc. 

bitkisagligi.net 

Alternaria brassicae Sacc.-  

konidisporlar 
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Kələmin damarlı bakteriozu 

Xanthomonas campestris pv. 

campestris Dowson.- agroatlas.ru 

Kələmin selikli bakteriozu- Erwinia 

carotovora subsp. carotovora (Jones) 

Bergey, Harrison və Pseudomonas sp. 

gardener.wikia.com 

Kələmin mozaikası 

Cabbage mosaic virus 

vegetablemdonline.ppath.cornell.edu 

Turp mozaikası 

Radisch mosaic virus 

bitkisagligi.net 
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8.2. POMĠDOR BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 
 

Pomidorun fitoftorozu və ya qonur çürüməsi – Phytophthora  

infestans de Bary 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Pythiaceae fəsiləsi, Phytophthora cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Fitopatologiyanın tarixini bəzən Phytophthora cinsi göbələklərinin tarixi ilə 

eyniləĢdirirlər. Bu keçmiĢdə fitoftoranın kartof əkinlərinə vurduğu ciddi zərərlə 

əlaqədardır. Fitoftorozun kartof, pomidor bitkilərinə vurduğu zərər bizim günlər 

üçün də xarakterikdir. Xəstəlik dünyanın bütün ölkələrində ən geniĢ yayılmıĢ 

xəstəliklərdəndir. T.M.Rayçuk (2008) yazır ki, pomidorun fitoftorozu haqqında 

ilk məlumatlar Ukrayna sərhədlərində 1926-1927-ci illərə təsadüf edir. Ġndi pa-

togen pomidor becərilən bütün rayonlarda qeydə alınmıĢdır. Ədəbiyyat mənbə-

lərinə görə fitoftoroz nəticəsində məhsul itkisi, bütün xəstəliklərin birlikdə vur-

duğu itkilərdən böyükdür. Fitoftoroz nəinki MDB məkanında, eləcə də ABġ, 

Ġngiltərə, Türkiyə, Ġran, Almaniya, PolĢa, Bolqarıstan, Serbiya, Xorvatiya və di-

gər ölkələrin də pomidor plantasiyaları üçün xarakterikdir. 

Xəstəliklə  bitkinin  yarpaq, gövdə və meyvələri yoluxur. Fitoftorozun ilkin  

əlamətləri adətən pomidor kolunun aĢağı yarpaqlarında kiçik səpələnmiĢ qonur 

rəngli ləkələr Ģəklində meydana çıxır. ƏlveriĢli hava Ģəraitində (yüksək rütubət, 

mülayim davamlı hava) ləkə tezliklə böyüyür və bütün yarpağı əhatə edir. Rü-

tubətli hava zamanı məhv olmuĢ toxumanın kənarlarında (adətən yarpağın alt 

tərəfində) yüngül torlu örtük inkiĢaf edir. Həmin örtük göbələyin mitselindən 

ibarətdir. Pomidorda fitoftoroz yayın ortalarında və ya sonunda müĢahidə edilir. 

Tarlada xəstəliyin inkiĢaf mənzərəsi meteoroloji Ģəraitdən asılı olaraq 

dəyiĢilir. Uzun müddətli isti və rütubəli hava xəstəliyin intensiv inkiĢafına kömək 

edir. Belə Ģəraitdə bir neçə gün müddətində gövdələr qara çürüyən kütləyə 

çevrilir. Xəstəliyin güclü inkiĢafı zamanı bir çox meyvələr təzə halda istifadəyə 

və texniki iĢlənməyə yararsızlaĢır. 

Pomidorların fitoftorozla yoluxması bir neçə yolla baĢ verə bilir. Tədqiqat-

çıların əksəriyyəti hesab edirlər ki, kartofda fitoftoroz xəstəliyinin törədicisi 

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary göbələyinin əsas qıĢlama yeri sirayət-

lənmiĢ yumrulardır. Belə yumrular cücərən zaman göbələyin mitseli cücərtiyə 

daxil olur, onların səthində formalaĢan konidilər isə sağlam bitkilərə keçir və yeni  
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infeksiyaya baĢlanğıc verirlər. Habelə əlavə infeksiya mənbəyi kimi saprotrof  

mitselin torpaqda, sahib bitkilərdə, məhsul qalıqlarında saxlanmasını, eyni za-

manda oosporların mövcudluğunu da unutmaq olmaz. Bu halda xəstəlik kartof və 

pomidor bitkilərində eyni zamanda əmələ gəlir. 

Əgər infeksiya qıĢ və yaz istixanalarındakı torpaqdan bitki qalıqları ilə Ģitilə 

düĢürsə, onda tarladakı sirayətlənmiĢ Ģitil əlveriĢli hava Ģəraitində açıq sahədə 

pomidorlar üçün infeksiya mənbəyi olur. Bu halda xəstəlik pomidorlarda kartofa 

nisbətən tez əmələ gəlir. Kartof xəstə cücərtilərdən yoluxan zaman isə pomidor 

ondan 1-2 həftə gec sirayətlənir. Elə bu zaman yoluxmuĢ kartof açıq sahədə becə-

rilən pomidorların yoluxması üçün kütləvi infeksiya mənbəyi rolunu oynayır. 

Ədəbiyyat mənbələrində göstərilir ki, pomidorda fitoftorozun törədicisi olan 

göbələk bitkinin toxumasına daxil olaraq yarpaqlarda xlorofilin miqdarını azal-

dır, bu fotosintezin zəifləməsinə səbəb olur, dissimilyasiya prosesləri güclənir, 

qida maddələrinin meyvələrdə toplanması yubanır. Göbələk yarpaqda transpirasi-

yanı gücləndirir. Bütün bu dəyiĢikliklər pomidor bitkilərini zəiflədir. Məhsuldar-

lıq aĢağı düĢür. 

Parazitin mitseli nadir hallarda formalaĢan qaustoriyaları ilə sahib bitkinin 

hüceyrəsi daxilində və ya hüceyrəaralarında yayılır. ZoosporangidaĢıyanlar epi-

dermisi deĢir və ya ağızcıqdan 2-5 ədəd olmaqla topa halında çıxırlar. Onlar 

sadədir və ya təpədə budaqlanır, diametri 10 mkm-ə yaxındır. Zoosporangilər bir-

hüceyrəli, oval və ya limonaoxĢar, təpədə əmziyəoxĢar çıxıntılıdır, ölçüləri 22-38 

x 15-22 mkm-dir. Göbələk zoosporangilərin köməyi ilə yayılır, damcı suda cü-

cərir və paxla formasında ikiqamçılı zoosporlar əmələ gətirir. Bir zoosporangidə 

4-16 zoospor formalaĢır. Zoosporlar çılpaq protoplazma hissəcikləridir, onların 

həyat müddətlərinin uzunluğu saatlarla ölçülür. Cinsi çoxalma zamanı oosporlar 

meydana çıxır. Oosporlar həlqəvi formalı, rəngsiz, orta hesabla 30-40 mkm dia-

metrlidir. Qeyd edilməlidir ki, kartofda xəstəlik törədici yalnız onun vətəni Mek-

sikada oosporlar əmələ gətirir. Bəzi mənbələrə görə fitoftorozun törədicisinin 

cinsi inkiĢafı ilk dəfə Ukraynada 1986-cı ildə Lvov vilayətində aĢkar edilmiĢdir. 

Oospor əmələ gəlməsi prosesi çox mürəkkəbdir, heç də həmiĢə onu bitkinin yo-

luxmuĢ orqanlarında aĢkar etmək mümkün olmur. Oosporlar böyümə hiflərinə 

cücərir, sonda zoosporangilər formalaĢır. Cücərən oospor da infeksiya baĢlanğıcı 

ola bilir. 

Xəstəliyin inkiĢafına havanın mülayim temperaturu (15-220C), yüksək rütu-

bət (85%-dən artıq), gündüz və gecə temperaturlarının kəskin dəyiĢməsi təsir 

edir. ƏlveriĢli Ģəraitdə fitoftorozdan bütün bitkilər məhv ola bilir, məhsulun öl-

məsi isə bir neçə gün sonra baĢlayır. 

Fitoftoroz yetiĢməyə qoyulmuĢ meyvələrdə xəstəliyin əlamətləri olmadıqda 

belə inkiĢaf edir. Saxlama zamanı qonur çürümə pomidorlar anbara yığıldığından 

bir neçə gün sonra baĢlayır və tez bir zamanda inkiĢaf edir. 
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Məlumdur ki, epifitotiyanın inkiĢafı üçün yoluxan bitki orqanlarının yaĢ 

fizioloji vəziyyəti də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xəstəlik törədicinin həm filo-

genetik, həm də ontogenetik ixtisaslaĢması mövcuddur. Pomidor sortlarının fitof-

torozla yoluxması müəyyən dərəcədə onların tezyetiĢməsindən asılıdır. Erkən 

yetiĢən sortlar əhəmiyyətli dərəcədə az yoluxurlar. Epifitotiya dövrü hətta nisbi 

dözümlü sortlar xəstəliklə güclü sirayətlənir və etibarlı mühafizə tələb edir. 

 Müasir ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, hazırkı dövrə qədər pomido-

run dünya genefondu xəstəliyə qarĢı immun sortlara malik deyil. Fitoftoroza qarĢı 

immun sortların yaradılması dünya fitopatologiya və seleksiyasının ən aktual 

problemlərindəndir. 

Fitoftorozun zərəri təkcə məhsulun keyfiyyətinin aĢağı düĢməsi və ayrı-ayrı 

bitkilərin məhv olması ilə ölçülmür. Xəstəlik zamanı bitkidə dərin fizioloji pro-

seslərin dəyiĢməsi baĢ verir, nəticədə əhəmiyyətli dərəcədə bitkinin məhsuldarlığı 

azalır, bitkinin erkən qocalması baĢlayır. Fitoftora pomidorun xəstəliyinin ilk tö-

rədicisidir, bundan sonra o, çoxsaylı göbələk və bakteriya infeksiyalarının inkiĢa-

fına müsbət təsir göstərir. Vilt, fuzarioz kimi xəstəliklər intensiv surətdə inkiĢaf 

edirlər. Fitoftorozla meyvələrin güclü sirayətlənməsi nəticəsində məhsul itkisi 70-

80% olur, bəzi illərdə məhsul tam itir. 

Mübarizə tədbirləri. Pomidorun fitoftorozdan qorunmasında profilaktiki 

tədbirlərin rolu böyükdür. Saxlama kameralarının və taranın dezinfeksiyası, to-

xum məhsulunun yalnız sağlam meyvələrdən toplanması, məhsul toplanıĢı zama-

nı meyvələrin təmiz seçilməsi, xəstələrin çıxdaĢı, toxum materialının bütün qarı-

Ģıqlardan təmizlənməsi kimi tədbirlər önəmlidir. 

Yüksək aqrofon yaradılması vacibdir. Növbəli əkinə əməl edilməsi, pomi-

dorun əvvəlki əkin yerinə 3-5 ildən sonra qaytarılması elmi cəhətdən əsaslıdır. 

Pomidor tarlaları kartof əkinlərindən heç olmazsa 500 m-dən kənarda yerləĢdiril-

məlidir. TransportlaĢma və saxlama zamanı meyvələrin səthində damcı su əmələ 

gəlməsinə yol verilməməlidir. 

Pomidorun məhsuldarlığını yüksəltməyin yollarından biri gübrələrin tətbi-

qidir. Mikroelementlərin təsiri altında fermentativ fəallıq yüksəlir, fotosintez nor-

mallaĢır, xlorofil və karotinin miqdarı yüksəlir ki, bu da fitopatogen mikroorqa-

nizmlərə qarĢı dözümlülüyü yüksəldir. 

Hətta ən yüksək profilaktiki və aqrotexniki tədbirlər pomidor bitkilərini 

xəstəlikdən qorumur. Ona görə də kimyəvi üsul mobilliyi və yüksək iqtisadi sə-

mərəliliyi ilə bitkilərin xəstəliklərdən mühafizə sistemində əhəmiyyətli yer tutur. 

Kimyəvi mühafizə vasitələrinin rasional tətbiqi yüksək aqrotexniki fonda mövcud 

məhsul itkilərinin qarĢısını alır, onun keyfiyyətini yüksəldir. Pomidoru fitoftoroz-

dan  qorumaq üçün aĢağıdakı  kontakt və sistem təsirli fungisidlərdən istifadə olu-  

nur: akrobat MS 69% i.t. 1,8 kq/ha; kvadris 25% s.k. 0,3 kq/ha; ridomil qold MS 

68% i.t. 2,5 kq/ha; kuproksat 34,5% k.Ģ. 3,0 kq/ha; penkoseb 80% i.t. 2,0 kq/ha; 
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mis xloroksidi 90% i.t. 2,4 kq/ha. Kontakt və sistem təsirli fungisidlərin hava Ģə-

raiti nəzərə alınmaqla, növbəli tətbiqi yüksək bioloji və iqtisadi səmərəliliyi 

müəyyən edir. 

 
Pomidorun alternariozu və ya quru ləkəliyi –  

Alternaria solani Sorauer. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Ġlk dəfə xəstəlik çar Rusiyasının Kursk vilayətində 1901-ci ildə A.S.Bon-

darsev tərəfindən qeydə alınmıĢdır. Ġndi xəstəlik pomidorun becərmə zonasında 

hər yerdə yayılmıĢdır. Ən böyük zərəri isə Rusiyanın Uzaq ġərq, Saxalin, ġərqi  

Sibir vilayətlərində, habelə Belorus, Moldova, Ukrayna, Özbəkistan və s. ölkə-

lərdə vurur. Xəstəlik ölkəmizin də pomidor əkinlərində rast gəlinir və ayrı-ayrı 

illərdə yüksək zərəri ilə xarakterizə edilir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə göstə-

rilən rayonlarda alternariozla yoluxma 100%, məhsul itkisi 50%-ə qədər ola bilir. 

Pomidorun yarpaqları, saplaq, gövdə və meyvələri yoluxur. Xəstəlik alt 

yarpaqlardan baĢlayır, onların səthində iri, 5-15 mm-ə qədər diametrli, yaxĢı zo-

nallıqla seçilən iri tünd qəhvəyi ləkələr və göbələyin spor mərhələsindən ibarət 

qəhvəyi məxməri örtük əmələ gətirir. Rütubətli hava Ģəraitində ləkələr birləĢir, 

yarpaqlar isə ölüĢgəyirlər. Saplaq və gövdələrdə məxməri örtüklü uzunsov tünd   

ləkələr, meyvələrdə isə örtüklü qara basıq ləkələr inkiĢaf edir. Göbələyin mitseli 

bitkinin toxumalarında yerləĢir, səthində formalaĢan örtük isə konididaĢıyanlarla 

konidilərdən ibarətdir. KonididaĢıyanlar 110 mkm-ə  qədər uzunluqda, 6-10 mkm 

qalınlıqdadır. Konidilər tünd, əks sancaqĢəkilli, çoxhüceyrəli, eninə və uzununa 

arakəsməli, ölçüləri 90-140x 12-20 mkm-dir. Patogen bitkilərin vegetasiyası döv-

rü konidilərlə yayılır. Ġnfeksiya mənbəyi torpaqda yoluxmuĢ bitki qalıqlarında 

qıĢlayan mitsel və konidilərdir. Xəstəlik törədici pomidorla bahəm kartof, badım-

can, bibər və digər quĢüzümü fəsiləsi bitkilərini də sirayətlənir. 

Göbələyin inkiĢafı üçün optimal temperatur 24-300C-dir. Ġnkubasiya müd-

dəti göbələk üçün əlveriĢli Ģəraitdə 3-4 gündür. Xəstəliyin inkiĢafına yağıĢlar və 

gecə Ģehləri ilə müĢayət olunan qızmar quru hava köməklik edir. 

Vaxtından əvvəl  quruma və  yarpaqların tökülməsi nəticəsində ayrı- ayrı il-

lərdə pomidor məhsulu 20-50% aĢağı düĢür. Bitkidə gedən maddələr mübadilə-

sinin pozulması, fizioloji dəyiĢkənliklər, patobiokimyəvi çevrilmələr həm də 

istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. 
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Mübarizə tədbirləri. Bitki qalıqlarının məhv edilməsi, məhsul yığımından 

sonra sahənin dərin Ģumlanması, növbəli əkinə əməl etməklə, pomidorun əvvəlki  

əkin yerinə 3 ildən sonra qaytarılması, parniklərdə torpağın dezinfeksiyası (1 

hissə formalin, 40 hissə su), davamlı sortların becərilməsi vacib tədbirlərdəndir.  

Xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə fungisidlərlə çiləmələr aparmaq la-

zımdır. Lakin fitoftorozla mübarizədə tətbiq edilən fungisidlər (akrobat MS, rido-

mil qold MS, kurzat, iteral, klip və s.) alternariozun da inkiĢafının qarĢısını alır. 

 
Pomidorun unlu şehi- Erysiphe communis (Wallr.) f. sp. solani lycopersici 

Jacz., Leveillula taurica (Lev.) G.Arnaud. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Erysiphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Erysiphe və  Leveillula cinsləri 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Pomidorda unlu Ģeh xəstəliyi ilk dəfə 1988-ci ildə keçmiĢ SSRĠ-nin Qərb 

hissəsində örtülü qruntda qeydə alınmıĢdır. Sonra xəstəlik Latviyada müĢahidə 

edilmiĢdir. Ukraynada unlu Ģeh açıq Ģəraitdə becərilən pomidor bitkilərində aĢkar 

edilmiĢdir (Qelyuta və baĢqaları, 1994). Leveillula taurica göbələyi tərəfindən 

törədilən unlu Ģeh ilk dəfə 1957-ci ildə Qazaxıstanda, 1966-cı ildən baĢlayaraq isə 

Krasnodar diyarında tarla Ģəraitində rast gəlinməyə baĢlamıĢdır. Bu diyarda 

xəstəliyin inkiĢafı nəticəsində məhsul itkisi 50%-ə çatır. Xəstəliyə Azərbaycanda 

da rast gəlinir. 

Bitkilər onların inkiĢafının istənilən fazasında-birinci yarpaqlardan meyvə-

vermə fazasına qədər yoluxur. Xəstəlik yarpaqların üst səthində  və gövdədə  spor 

mərhələsindən ibarət ağ örtük Ģəklində meydana çıxır. Örtük müəyyən zaman 

müddətində qonur rəng alır. SirayətlənmiĢ yarpaqlar saralır və ölüĢgəyir. Bitki-

lərin vegetasiya dövrü unlu Ģeh konidilərin köməyi ilə yayılır. Erysiphe commu-

nis f. solani lycopersici göbələyinin konidiləri sadə qısa, uzunluğu 100-300 mkm 

olan konididaĢıyanlarda əmələ gəlir. Konidilər, oval, rəngsiz, ölçüləri 36,6 x 20,2 

mkm tək-tək və ya qısa zəncirdə yerləĢir. Göbələyin kleystotesiləri 65-180 mkm 

diametrli, çəlləkĢəkilli, müxtəlif forma və çıxıntılıdır. Onlarda kisələr formala-

Ģırlar: yumurtayaoxĢar, həlqəvi, ölçüləri 46- 72 x 30- 45 mkm, hər bir kisədə 3- 6 

elliptik kisəsporlar (ölçüləri 19-35 x 9-14 mkm) vardır. 

 Leveillula taurica göbələyi cənub rayonlarında yalnız konidi mərhələsində 

–Oidiopsis  taurica inkiĢaf edir. KonididaĢıyanlar sadə, 200-700 mkm uzunluqlu 

zəif budaqlanandır. Konidilər sancaq və silindrikdir, ölçüləri 22-85 x 13-28 mkm, 

tək-təkdir.  
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Ġnfeksiya mənbəyi göbələyin yoluxmuĢ bitki qalıqlarında saxlanılan mitsel 

və kleystotesiləridir. 

Patogenlər geniĢ temperatur (18-280C) və havanın nisbi rütubəti Ģəraitində 

inkiĢaf edirlər. Tez-tez az yağan yay yağıĢları xəstəliyin inkiĢafını sürətləndirir. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə xəstəliyin nəticəsində yarpaq səthinin assi-

milyasiyası azalır, nəticədə pomidor məhsulu 40-50%-ə qədər azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Bitki qalıqlarının məhv edilməsi, növbəli əkində bit-

kilərin növbələĢməsi, yüksək aqrotexnika önəmlidir. Lakin vegetasiya dövrü 

xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə fungisidlərlə çiləmələr aparıla bilər. Öl-

kənin həm istixana, həm də açıq Ģəraitdə becərilən pomidor əkinlərində unlu 

Ģehin inkiĢafı iqtisadi əhəmiyyət kəsb etmir.  

 
Ağ ləkəlik və ya septorioz – Septoria lycopersici Speg. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Xəstəlik pomidoru istixana Ģəraitində becərən bütün ölkələrdə geniĢ yayıl-

mıĢdır. Rütubəti böyük olan zonalarda isə açıq Ģəraitdə becərilən bitkilərdə rast 

gəlinir. Bu baxımdan septorioz Lənkəran-Astara zonasının faraĢ pomidor əkinlə-

rində daha çox müĢahidə edilir. 

Pomidor və quĢüzümü fəsiləsinə daxil olan digər bitkilər örtülü və açıq 

Ģəraitdə septoriozla yoluxurlar. Açıq Ģəraitdə xəstəlik rütubətli rayonlarda yayıl-

mıĢdır. Əsasən yarpaqlar, bəzən gövdə və meyvələr sirayətlənir. Xəstəlik 2-3 mm 

diametrə qədər tünd çalarlı və çoxsaylı tünd nöqtələrlə əhatə olunmuĢ çirkli ağ 

ləkələr formasında zühur edir. Güclü yoluxma zamanı ləkələr birləĢir və yarpaq 

hissəsini tam tutur. Yarpaqlar saralır və quruyurlar. 

Xəstəlik törədici yarpaqlarda qeyri-cinsi spor mərhələsi- piknid, piknospor-

larla formalaĢdırır. Piknidlər ĢarĢəkilli formaya malikdir, qara, diametri 150-200 

mkm geniĢ dəliklidir. Piknosporlar rəngsiz, zolaqlı silindrik, bir ucunda qabıq, 

yüngülcə əyri, çoxhüceyrəli 50-100 x 2-3 mkm ölçülüdür. 

Göbələyin inkiĢafı üçün havanın nisbi rütubətinin 72-94%, temperaturun 

15-270C olması tələb olunur. Belə Ģəraitdə patogenin inkubasiya müddəti 8-14 

gündür. 

Xəstəlik xüsusilə erkən əmələ gəldiyi illərdə məhsulu 30-40% aĢağı sala 

bilir. Patogen yoluxmuĢ bitki qalıqlarında piknid formasında qıĢlayır və vegeta-

siya dövrü piknosporlarla yayılır. 
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Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkinə əməl etməklə, pomidoru əvvəlki əkin 

yerinə 2-4 ildən sonra qaytarmalı, dərin Ģum aparmalı, dezinfeksiya edilmiĢ 

qruntda pomidor Ģitillərinin becərilməsi, alaqlarla mübarizə, xəstəliyin ilkin əla-

mətləri göründükdə 1%-li bordo məhlulu, 0,4%-li misxloroksidi suspensiyası ilə 

çiləmələr aparmaq əhəmiyyətlidir. 

 
Pomidorun vertisilliyoz və fuzarioz soluxması – Verticillium  

albo-atrum Rein. et Berth., Fusarium oxysporium 

 f. sp. lycopersici Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Verticillium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Vertisilliyoz və fuzarioz soluxma xəstəlikləri pomidor əkilən rayonların 

əksəriyyətində rast gəlinir. Lakin ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, vertisil-

liyoz soluxma mülayim iqlimi olan zonalarda, fuzarioz soluxma isə cənub ölkələ-

rində geniĢ yayılmıĢdır. Azərbaycanda xəstəliyin hər iki formasına rast gəlinir, 

məhsuldarlıq üçün real təhlükə mənbəyi olaraq, istehsal olunan məhsulun kəmiy-

yət və keyfiyyət göstəricilərinə təsir göstərir. 

Vertisilliyoz soluxma xəstəliyi ilə pomidordan əlavə badımcan, bibər, kartof 

və baĢqa bitkilər yoluxurlar.Xəstəlik adətən meyvələrin formalaĢması dövrü zü-

hur edir. Əvvəlcə bitkilərin alt yarpaqlarının bir hissəsində saralma müĢahidə 

olunur. Daha sonra onlarda açıq-sarı çalarlı qonur ləkələr meydana çıxır və bitki 

tədricən soluxur. Xəstə bitkilərin gövdəsinin eninə kəsiyində boru həlqələrinin 

qaralması müĢahidə edilir. 

Verticillium albo-atrum göbələyinin mitseli rəngsiz və ya solğun qəhvəyi-

dir, göbələk konididaĢıyanlarla birhüceyəli və ya ikihüceyrəli, rəngsiz elliptik 

konidilər əmələ gətirir, konidilərin ölçüləri 6-12 x 2,5-3 mkm-dir. Ġstirahət mitseli 

tünd qırmızı və qalın örtüklüdür. O, çoxlu sayda xlamidosporlar verə bilir. 

Ġnfeksiya  mənbəyi torpaq  və yoluxmuĢ  bitki  qalıqlarıdır. Bitkiyə  göbələk  

kök tükcükləri vasitəsilə keçir və gövdənin damarlarını (borularını) tutur. O ha-

belə bitkilərin intoksikasiyasına səbəb olur. 

Fuzarioz soluxma ilə bitkilər, onların inkiĢafının bütün fazasında qarĢılaĢır, 

lakin xəstəlik meyvələrin əmələ gəlmə mərhələsində xüsusilə təhlükəlidir. ġitil-

likdə yarpaqların həm soluxması, həm də saralması baĢ verir. YaĢlı bitkilərdə təd-

ricən altdan baĢlayaraq yarpaqlar saralır və ölüĢgəyir, bitki tezliklə soluxur. Bə-

zən sirayətlənmiĢ bitkilər vegetasiyanın sonuna qədər tələf olmurlar. Lakin onlar 
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böyümədən qalır, az miqdarda keyfiyyətsiz meyvələr verir. Xəstə bitkinin gövdə-

sinin eninə kəsiyində boru-damar sisteminin qaralması müĢahidə olunur. 

Fuzarium göbələyi öz inkiĢaf tsiklində makro və mikrokonidilər, xlamido-

sporlar və sklerosiyalar əmələ gətirir. Makrokonidilər hava mitselində formalaĢır. 

Onlar milĢəkilli və ya oraqĢəkillidir, 3-5 arakəsməli, ölçüləri 25-30 x 3-7 mkm-

dir. Mikrokonidilər birhüceyrəli olmaqla mitseldə əmələ gəlir. Xlamidosporlar 

bir, ikihüceyrəli, hamar və ya cizgili, rəngsizdirlər. Sklerosiyalar kiçik, sarı və ya 

qəhvəyidirlər. Göbələk uzun müddət bitki qalıqlarında saxlanıla bilir, bitkiyə kök 

vasitəsilə keçir və damar sistemini yoluxur. Bitkilər göbələyin toksinləri ilə zə-

hərlənmə nəticəsində soluxur, mitsel damar sistemini tutur. Əsas infeksiya mən-

bəyi xəstələnmiĢ bitki qalıqları, torpaq və toxumlardır. Patogen Ģitil, torpağı becə-

rən əmək alətləri, əkin və yağıĢ suyu ilə yayılır. 

Vertisillium və fuzarium cinslərinə daxil olan növlər meteoroloji amillərə 

qarĢı çox tələbkardır. Hər iki törədici nəmliyi sevir, yüksək rütubət Ģəraitində 

inkiĢaf edir. GeniĢ temperatur rejimində (5-350C) inkiĢaf edə bilmələri onları mü-

hafizə olunan bitkilər üçün daha təhlükəli edir.  

Hər iki soluxma təhlükəli xəstəliklər qrupuna daxildir. Xəstəlik nəticəsində 

əkinlərdə soluxma baĢ verir, bəzən plantasiyalar 60-70% məhv olur, nəticədə 

məhsuldarlıq kəskin Ģəkildə azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Davamlı sortların becərilməsi, növbəli əkin dövriyyə-

sinə əməl edilməsi, ən yaxĢı sələf bitkisinin seçilməsi əhəmiyyətlidir. Üçyarpaq 

yonca önəmli dərəcədə vertisillium göbələklərinin inkiĢafının qarĢısını alır. Dərin 

dondurma Ģumu, torpağın pH-nın 6,5-7,0 səviyyəsində saxlanması, nitrat azotun-

dan istifadə, istixana və parniklərin dezinfeksiyası, son olaraq isə toxumların dər-

manlanması vacibdir. 
 

Pomidorun antraknozu– Colletotrichum  

atramentarium Taub. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Colletotrichum cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində becərilən pomidor plantasiyalarında yayıl-

mıĢdır. Ona həm açıq, həm də örtülü qruntda və ya istixanalarda rast gəlinir. 

Xəstəlik üst yarpaqlardan baĢlayır və bitkinin soluxması ilə meydana çıxır. 

Belə bitkilər torpaqdan asanlıqla çıxır, onların kökləri dağılmıĢ vəziyyətdə olur, 

burada toxumaya yüklənmiĢ kiçik sklerosiyalar görünür. Bəzən gövdə və mey-
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vələrdə qonur yastıcıqlar (lojalar) da müĢahidə edilir. Xəstəliyi törədən göbələk 

inkiĢaf tsiklində uzun qara tüklü konidial loja əmələ gətirir. KonididaĢıyanlar bir-

hüceyrəli, demək olar ki, rəngsiz və ya qonurtəhər, konidilər uzunsov-silindrik, 

əyilmiĢ uclu, ölçüləri 15-22 x 3-6 mkm-dir. Göbələk kartofu da yoluxur. Torpaq-

da sklerosiya halında qıĢlayır. 

Xəstəlik törədici isti və rütubətli havada bir neçə gün müddətində əhəmiy-

yətli dərəcədə məhsul itkisinə səbəb olur. Patogen üçün 16-200C temperatur və 

havanın nisbi rütubətinin 70-80% həddində olması önəmlidir. Bu Ģəraitdə xəs-

təliyin inkubasiya müddəti 5-7 gündür. 

Xəstəliklə yerə sərilmiĢ meyvələr daha çox yoluxur. TransportlaĢma və sax-

lama zamanı xəstəlik sürətlə yayıldığından məhsul itkisi çoxalır. Təsadüfi deyil-

dir ki, xəstəlik törədicinin qıĢlama yerlərindən biri də pomidor meyvələri daĢınan 

tarladır. Bununla bahəm törədici qruntda bitki qalıqlarında və toxumlarda da 

saxlanılır. 
Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkinə əməl etməklə, pomidor əvvəlki əkin 

yerinə 3 ildən sonra qaytarılmalıdır. Havalanmanı kifayət qədər təmin etmək 

üçün optimal bitki sıxlığına əməl edilməli, meyvələrin yetiĢməsi fazasında qrunt-

da optimal nəmlik gözlənilməli, suvarılma günün birinci yarısında aparılmalıdır. 

Ehtiyac duyulduqda fungisidlərlə çiləmə aparıla bilər. 

 
Pomidorun qara bakterial ləkəliyi – Xanthomonas campestris  

pv. vesicatoria (Dowson.) Dye. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Xanthomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Pomidorun qara bakterial ləkəlik xəstəliyi bitkinin becərildiyi bütün rayon-

larda örtülü və açıq qruntda rast gəlinir. Rütubət yüksək olan ġəki-Zaqatala, 

Quba-Xaçmaz və Lənkəran -Astara  zonalarının  pomidor əkinlərində geniĢ ya-

yılması ilə səciyyələnir. 

Qara bakterial ləkəlik xəstəliyi həm örtülü, həm də açıq Ģəraitdə becərilən 

pomidor bitkiləri üçün xarakterikdir.Gövdə, saplaq, yarpağın bir hissəsi və  mey-

vələr   sirayətlənir. 

Yarpaqlarda çoxsaylı kiçik sulutəhər ləkələr əmələ gəlir, sonra bu ləkələr 1-

2 mm diametrə qədər irilənir. Mərkəzdə ləkə qaradır. Onun ətrafındakı toxuma 

saralır. Saplaq və gövdələrdə uzunsov qara ləkələr əmələ gəlir. Meyvələrdə yo-

luxmanın ilkin əlamətləri bakterial xərçəngə oxĢardır, sonralar onlar arasındakı  
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fərq açıq görünməyə baĢlayır. Ləkə bakterial ləkəlik zamanı qaradır, parıltılıdır, 

düzgün olmayan formalı, qabarıqdır, lakin bakterial xərçənglə yoluxma zamanı  

ləkələr həlqəvi, yastı, sarı çalarlı və kiçik ölçülüdür. 

Xəstəliyi törədən bakteriyanın çubuqları 0,6-0,7 x 1,0-1,5 mkm ölçülü, pol-

yar qamçılı, Qrammənfidir. 

Bakteriya bitki toxumasına ağızcıq və mexaniki zədə yerlərindən daxil olur. 

Ġnfeksiya mənbəyi xəstələnmiĢ toxumlar, məhsul toplanıĢından sonra sahədə qa-

lan yoluxmuĢ bitki qalıqlarıdır. 

Süni qida mühitlərində becərilərkən sarı, dəyirmi, bərabər ətraflı, selikli, pa-

rıltılı, hamar koloniyalar əmələ gətirir. Böyümə üçün ortimal temperatur 300C 

hesab olunur. 

Xəstəliyin zərəri məhsulun aĢağı düĢməsi və meyvələrin əmtəəlik keyfiyyə-

tinin pisləĢməsi ilə ifadə edilir. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə aqrotexniki tədbirlərin elmi 

əsaslarla həyata keçirilməsi vacibdir. Yüksək aqrofon bitkilərin bakteriyaya qarĢı 

davamlılığını yüksəldir. Xəstəliyin qarĢısının alınmasında toxumların dərmanlan-

ması, parnik torpağının dezinfeksiya edilməsi, xəstə Ģitillərin çıxdaĢı və vegeta-

siya dövrü tarlada, istixanada tərkibində mis olan preparatla mübarizə səmərəlidir 

(1%-li bordo məhlulu, 0,4%-li misxloroksidi, 0,5%-li moniko bordo, 0,7%-li kup-

rozan və s.). 

 
Pomidorun bakterial xərçəngi- Clavibacter michiganensis pv.  

michiganensis (Smith.) Jensen. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammüsbət  sporverməyən  düzgün  olmayan formalı  qrup,  Clavibacter  

cinsi 

Sinonimi: 

Corynebacterium michiganense  pv. michiganense 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Ən geniĢ yayılmıĢ və təhlükəli xəstəliklərdən biridir. Patogen pomidor mey-

vələri üçün qorxulu olub, bitki becərilən bütün bölgələrdə rast gəlinir. 

Bitkilər bütün vegetasiya dövrü yoluxur. Bakterial xərçəng iki formada 

meydana çıxır: diffuz və yerli yoluxma. Diffuz yoluxmada boru sistemi yoluxur, 

nəticədə Ģitillər və yaĢlı bitkilər soluxur və quruyur. Fuzarioz soluxmadan fərqli 

olaraq bakterial xərçəng inkiĢaf edən zaman bitkilər tədricən soluxur, bəzən ayrı-

ayrı gövdələr və yarpaqlar xəstələnirlər. Gövdənin və ya yarpaq saplağının eninə 

kəsiyində  boruların (damarların) qaralması  müĢahidə olunur. Bakteriya çox vaxt 
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borulardan keçərək bitkini və toxumları sirayətləndirir. 
Yerli yoluxma bitkinin bütün orqanlarında müĢahidə edilir. Yarpaqlarda, 

onların saplağında və meyvəayaqcığında xəstəlik kiçik qəhvəyi yaralar və yarıq-

lar kimi meydana çıxır. Meyvələrdə ağ və ya tünd mərkəzli sarı ləkələr zühur 

edir. Xəstəlik bu formasında «qıĢ gözü» adı ilə məhĢurdur. 

Bakterial xərçəng xəstəliyini törədən bakteriya sporverən deyil, çubuqĢəkil-

li, bəzən əyri, 0,6-0,7 x 0,7-1 mkm ölçülüdür, adətən cüt-cüt birləĢir, Qrammüs-

bətdir. Aqarlı qida mühitlərində iri, bərabər, qalxmıĢ, əvvəlcə rəngsiz, bəzən ağ-

sarı koloniyalar əmələ gətirir. 

Bakteriyalar bitki toxumasına mexaniki zədələnmələr vasitəsilə keçir. Ġn-

feksiya mənbəyi sirayətlənmiĢ toxumlar, çürüməmiĢ bitki qalıqlarıdır. Vegetasiya 

dövrü bakteriya həĢərat, əkin və yağıĢ suyu, bitkilərə qulluq zamanı istifadə olu-

nan əmək alətləri ilə yayılır. 

Xəstəliyi törədən bakteriya mülayim hava və rütubətli Ģəraitdə daha intensiv 

inkiĢaf edir. Havanın gündəlik orta temperaturu 30-330C və 80%-ə yaxın nisbi 

rütubət patogenin yayılmasını intensivləĢdirir. Bakterial xərçəngin zərəri böyük-

dür. Diffuz yoluxma nəticəsində məhsuldarlıq əsaslı surətdə azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Səpin üçün yüksək reproduksiyalı sağlam toxumlar-

dan istifadə olunmalıdır. Toxumlar 20 dəqiqə müddətində 48-500C temperaturlu 

qaynar suda saxlandıqda qismən infeksiyadan azad olunur. Bitki qalıqlarının 

məhvi, dərin dondurma Ģumu, növbəli əkinə əməl edilməsi, toxumların dərman-

lanması vacibdir. Son illər ölkənin pestisid bazarında  aĢağıdakı  toxum dərman-

ları mövcuddur: Vial TT, TMTD, taçiqaren və s. 

 
Pomidorun mozaikası – Tomato mosaic virus 

 

Virusla yoluxan yarpaqların səthində Ģəffaf-yaĢıl ləkələr meydana çıxır. 

Bəzən yarpağın müəyyən bir hissəsi qıjı formasını alır. Belə bitkilər zəif məhsul 

verir. Xəstəliyin törədicisi çubuqĢəkilli virus olub, hissəciklərinin uzunluğu 300 

nm və diametri 18 nm-dir. Bitkidən bitkiyə intakt olaraq keçir, mənənələr və 

baĢqa həĢəratlarla yayılır. Virus pomidor meyvələrinin toxumlarında, habelə bir 

çox alaq otlarında saxlanılır. Bitkini yoluxan virusun Ģtammlarından asılı olaraq 

xəstəliyin simptomları dəyiĢir. Mozaika ilə yoluxma nəticəsində pomidorun məh-

suldarlığı 10-15% aĢağı düĢə bilir. 

 
Pomidorun bürünclülüyü – Tomato spotted wilt virus 

 

Adətən xəstəlik törədicisi olan virus isti rayonlarda tütün, tənbəki və po-

midor bitkilərini yoluxur. Xəstə bitkilərin cavan yarpaqları bürünc və ya bənöv-

Ģəyi çalar alır. Sonra həlqə formasında nekrotik ləkələr əmələ gəlir. Adətən belə 
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yarpaqlar tələf olur. Xəstə bitkilərin meyvələri solğun-sarı həlqələrlə əhatə olu-

nur. YetiĢən zaman bu meyvələrin rəngi eyni olmur. Gövdələrdə, habelə saplaqda 

qəhvəyi və ya qara nekrotik zolaqlar inkiĢaf edir. Güclü yoluxma zamanı göv-

dənin təpə hissəsi ölüĢgəyir, bəzən belə bitkilər meyvə vermir. Xəstəliyin  törə-

dicisi olan virus iri, sferik, diametri 50-120 nm, ikiqat membrana malikdir. Xəstə-

liyi tütün tripsi yayır, virus isə tripsin bədənində qıĢlayır. Tripsin inkiĢaf tsikli 20 

gündür, vegetasiya dövründə zərərverici 6 nəsil verir. Trips virusla xəstə bitki-

lərlə qidalanma zamanı sürfə fazasında sirayətlənir. Onun axırıncı nəsli çoxillik 

alaq otlarında qıĢlayır, yazda isə pomidor, tütün və tənbəki bitkilərini yoluxur. 

 
Strik – Tobacco mosaic virus 

 

Xəstəlik ən çoxu istixanada yayılır, lakin açıq Ģəraitdə becərilən pomidor 

əkinlərində də müĢahidə edilmiĢdir.Yarpaqların səthində düzgün olmayan formalı  

ləkələr zühur edir. Saplaq, gövdə və meyvə ayaqcıqlarında səthi, tez-tez kəsilən 

qırmızı-qəhvəyi Ģtrixlər formalaĢır. Meyvələrin səthində xəstəlik  qəhvəyi  zolaq 

və ya səthi parıltılı kələ-kötür ləkə kimi meydana çıxır. ġtrix olan ayrı-ayrı his-

sələr basıqdır və bərkiyir. Daha sonra meyvənin tələf olmuĢ toxuması mantarlaĢır 

və partlayır, bunun nəticəsində yara əmələ gəlir. SirayətlənmiĢ yerlər ölüĢgəyir, 

gövdə kövrəkləĢir, asanlıqla sınır, bəzən isə bitkinin təpə hissəsi ölüĢgəyir. 

Xəstəliyin törədicisi olan virus uzunsov möhkəm, diametri 18 nm, uzunluğu 

300 nm olan hissəciklərdən ibarətdir. Xəstəlik 15-200C  temperaturda  intensiv in-

kiĢaf  edir, inkubasiya müddəti 10-14 gündür. 220C-dən  yuxarı temperaturda in-

kiĢaf zəifləyir, 240C-dən yuxarı isə tamamilə dayanır. Virus toxumlarda və quru 

bitki qalıqlarında qıĢlayır. 

 
Pomidorun  stolburu - Fitoplazma 

 

Xəstəliklə  bitkinin  yarpaq, zoğ, çiçək və meyvələri yoluxur. Stolburun po-

midorda ilkin əlamətləri təpə yarpaqlarının rənginin dəyiĢməsidir. YaĢıl rəng 

yarpaq ayasının kənarları boyunca daha açıq olur. Xloroz bütün yarpaq ayasını  

tuta bilir. Müəyyən müddət sonra yarpaq və gövdələr bənövĢəyi haĢiyə alır, ona 

görə ki, toxumalarda antosianin maddəsi toplanır.Yarpağın bir qismi normaldan 

kiçikdir, onların kənarları yuxarıya doğru qalxır, «qayıq» əmələ gətirir.  

Çiçəklər də xarakterik dəyiĢikliklərə məruz qalır. Çiçək tacı zəifləyir, ləkə-

lər solğunlaĢır və ya yaĢıllaĢır. Erkəkcik və diĢiciklər də zəifləyirlər. Belə çiçəklər 

steril olur. 

Yoluxma meyvələrin yetiĢdiyi zaman baĢ verdikdə onlar normal rəng ala 

bilmir, qəhvəyi olurlar. Lətin toxumasının bir hissəsi odunlaĢır, buna görə də 

meyvələr bərk olur, dadsızlaĢırlar. Yetkin meyvənin alt səthində bəzən radial çı-
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xan sarı və ya ağ xətləri görmək mümkündür. Bunlar odunlaĢmıĢ toxumalardır. 

Arabir nahamar meyvələr müĢahidə edilir. Meyvələrdə kiçik miqdarda çılız, yün-

gül toxumlar əmələ gəlir.  

Mübarizə tədbirləri. Ġstixanada və açıq sahədə becərilən pomidor əkin-

lərində yüksək aqrofon yaradılmalıdır. Toxum materialı yalnız sağlam bitkilərin 

meyvələrindən götürülməli və onlar dezinfeksiya edilməlidir. Bunun üçün toxum 

materialı 1%-li KMnO4 məhlulunda 20 dəqiqə müddətində saxlanmalıdır. Bun-

dan əlavə toxumların sağlamlaĢdırılması istidə qızdırılma yolu ilə də ola bilir. Bu-

nun üçün toxumlar 50-520C temperaturda 1-2 sutka, sonra daha bir sutka 70-800C 

temperaturda saxlanılır. 

Ġstixana torpağı və əmək alətləri dezinfeksiya edilməli, alaq otları, viruslar 

və fitoplazmanın daĢıyıcılarına qarĢı müntəzəm mübarizə aparılmalıdır. 
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POMĠDOR BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomidorun fitoftorozu və ya qonur 

çürüməsi – Phytophthora infestans 

(Mont.) de Bary 

Foto A.Axatov, F.Cəlilov və baş. 

Phytophthora infestans (Mont.) 

de Bary - konidilər 

Pomidorun alternariozu və ya quru 

ləkəliyi – Alternaria solani Sorauer. 

agroatlas.ru 

Alternaria solani Sorauer.- 

konidilər 
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Pomidorun unlu şehi- Erysiphe  

communis (Wallr.) f. solani lycopersici  

Jacz., Leveillulataurica (Lev.) G.Arnaud. 

xn----8sblvt6a5a7a.xn--p1ai 

Erysiphe communis (Wallr.) f. solani 

lycopersici Jacz., Leveillula 

taurica (Lev.) G.Arnaud.-

konididaşıyanlar və konidilər 

Pomidorun ağ ləkəliyi və ya septoriozu 

Septoria lycopersici Speg. 

ipmimages.org 

Septoria lycopersici Speg.-  

sporlar 
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Pomidorun vertisilliyoz və fuzarioz 
soluxması – Verticillium albo-atrum 

Rein. et Berth., Fusarium oxysporium f. 

lycopersici Sacc.- broadinstitute.org. 

Fusarium oxysporium f.  

lycopersici Sacc.- sporlar 

Pomidorun antraknozu 

Colletotrichum atramentarium Taub. 

en.wikipedia.org 

Colletotrichum atramentarium  

Taub.- konidisporlar 
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Pomidorun qara bakterial ləkəliyi  

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

(Dowson) Dye.- foto M.Babadoost 

Pomidorun bakterial xərçəngi 

Clavibacter michiganensis pv. 

michiganensis (Smith.) Jensen. 

foto M.Babadoost 

Strik  

Tobacco mosaic virus 

foto A.Axatov, F.Cəlilov və baş. 

Pomidorun mozaikası 

Tomato mosaic virus 

avrdc.org 
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8.3. TAĞLI BĠTKĠLƏRĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 
Xiyarın yalançı unlu şehi- Pseudoperonospora 

cubensis (Berk.& M.A.Curtis) Rost. 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Peronosporaceae fəsiləsi, Pseudoperonospora cinsi 

Bioloji qrupu:  

Biotrof  

 

Bəzi ədəbiyyat mənbələrinə görə xiyarın yalançı unlu Ģeh xəstəliyi ilk dəfə 

S.Ġ.Rostovsev tərəfindən 1903-cü ildə Rusiyanın Tver vilayətində aĢkar edilmiĢ-

dir. Hazırda bu xəstəlik dünyanın əksər ölkələrində becərilən həm örtülü, həm də 

açıq qruntda xiyar əkinlərində geniĢ yayılmıĢdır. Bu xəstəliyə Azərbaycanın bü-

tün bölgələrində təsadüf edilir. Naxçıvan MR, Gəncə-Qazax və s. rayonlarda isti-

xana Ģəraitində daha güclü zərər vurur.  

Örtülü və açıq qruntda becərilən xiyar bitkiləri yoluxurlar. Xəstəlik bəzi  

illərdə yemiĢ, qarpız və qabaq bitkilərində də rast gəlinir. 

Bitkinin bütün inkiĢaf mərhələsində əsasən yarpaqlar sirayətlənir. Yarpaq-

ların səthində  damar boyunca sarı-yaĢıl dairəvi və ya kələ-kötür ləkələr inkiĢaf 

edir. Belə ləkələr az bir müddətdə irilənir və bir-biri ilə qovuĢur. 

Ləkə kələ-kötür formada müĢahidə edildikdə çox zaman onu bakterioz kimi 

diaqnoz edirlər. Bakteriozdan fərqli olaraq yalançı unlu Ģehdə yarpağın alt tərə-

fində olan ləkələrdə bakteriya yığınından ibarət ekssudat toplanmır, borulararası 

toxuma tökülmür, havanın yüksək rütubəti zamanı yalançı unlu Ģehlə yoluxmuĢ 

yarpaqların altında boz-bənövĢəyi örtük formalaĢır. Bu örtuk isə xəstəliyi törədən 

göbələyin spor mərhələsindən ibarətdir. Müəyyən vaxtdan sonra ləkə tamamilə 

böyüyür və yarpağın bütün özəyini tutur. Belə yarpaqlar tezliklə qonur rəng alır, 

quruyur və kövrəkləĢərək dağılırlar. 

Ġstixanada bir müddət yüksək rütubət hökm sürərsə, xəstəliyin təsirindən 

yoluxmuĢ yarpaqlar çürüməyə baĢlayır. Göbələyin qeyri-cinsi çoxalması nəticə-

sində formalaĢan zoosporongidaĢıyanlarda zoosporongilər boz-bənövĢəyi örtüklə 

təmsil olunur. ZoosporongidaĢıyanlar bəzən 2-7 olmaqla, bəzən də tək-tək dağıl-

mıĢ kutikuladan çıxırlar. Zoosporangilər ellipsoidal, yumurtaya oxĢar olmaqla, 

təpədə əmzikĢəkilli çıxıntılıdır, ölçüləri adətən 20-28 x 16-20 mkm dir. Patogenin 

cinsi mərhələsi ĢaraoxĢar, sarıtəhər, büzməli örtüklü oosporlarla təqdim olunur. 

Onların ölçüləri 36-43 mkm diametrdədir. Oosporlar yoluxmuĢ yarpaqlarda qo-

yulur və qıĢlamaya xidmət edir. Gələn ilin yazında əlveriĢli Ģəraitə düĢən oospor-
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lar cücərir, iri zoosporongi əmələ gətirir, ondan isə zoosporlar çıxır. Zoosporlar 

da öz növbəsində bitki toxumasına daxil olub yoluxmanı təzələyirlər. Vegetasiya 

dövrü yalançı unlu Ģeh xəstəliyi  zoosporongilərlə yayılır. Xəstəlik törədici yolux-

muĢ bitki qalıqlarından əlavə, toxumlarda da qıĢlayır. 

Xəstəliyi törədən göbələyin inkiĢafı üçün optimal temperatur 15-220C, ha-

vanın nisbi rütubəti 80-100%-dir. Göstərilən Ģəraitdə törədicinin inkubasiya müd-

dəti 3-6 gündür. Zoosporangi və oosporların cücərməsi üçün damcı su tələb olu-

nur. Xəstəliyin inkiĢafına yağıĢlar, temperaturun aĢağı düĢməsi və s. amillər müs-

bət təsir edir. Ġstixanada bitki sıxlığı, günəĢ iĢıqlanmasının çatıĢmazlığı, pis hava-

lanma yalançı unlu Ģehin inkiĢafını intensivləĢdirir. 

N.N.Qrinko (2003) göstərir ki, yalançı unlu Ģeh xəstəliyinin zərəri bitki 

yarpaqlarının yoluxması və tezliklə ölməsi, toxumluğun tökülməsi, meyvənin sa-

ralması və soluxması ilə nəticələnir. Bu baxımdan da məhsul 30%-dən 100%-ə 

qədər azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Bitki qalıqları toplanmalı, açıq sahədən və ya isti-

xanadan kənarlaĢdırılmalıdır. Növbəli əkin sisteminə əməl edilməlidir. Tağlı bit-

kilər, eləcə də xiyar əvvəlki əkin yerinə 2-3 ildən sonra qaytarılmalıdır. Parnik və 

istixanalar dezinfeksiya edilməli, torpaq zərərsizləĢdirilməlidir. Səpindən əvvəl 

toxum sortları kütləsinə görə sortlaĢdırılmalı, mikroelementlərlə zənginləĢdiril-

məli və kimyəvi dərmanlarla dərmanlanmalıdır. Bunun üçün toxumlar 12 saat 

müddətində mikroelement məhlulunda saxlanılır (qram/litr): mis sulfat- 0,05; 

maqnezium və sink sulfat- 0,2 (hər biri), ammonium molibdat -0,5; kalium per-

manqanat və borat turĢusu-0,1 (hər biri). Kondisiya nəmliyinə qədər (10-15%) 

qurudulduqdan sonra həmin toxumları TMTD (4 qr/ kq) ilə dərmanlayırlar. To-

xumda olan gizli infeksiyanı məhv etmək üçün toxumlar tərkibində metalaksil 

olan preparatlarla dərmanlanır. Vegetasiya dövründə xəstəliyin ilkin simptomları 

göründükdə kombinə edilmiĢ fungisidlərdən biri ilə çiləmələr aparılır: ridomil 

MS (2,5 kq/ha), misxlor oksidi (2,1 kq/ha), sandofan M8 (2,0 kq/ha), efal (3,0 

l/ha). ĠĢçi məhlulun məsarifi 500-600 l/ha. 

 
Tağlı bitkilərin unlu şehi- Erysiphe cichoracearum Dc. f. sp. 

cucurbitacearum Poteb., Sphaerotheca fuliginea 

Poll. f. sp. cucurbitae Jacz. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Erysiphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Erysiphe və Sphaerotheca cinsləri 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  
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Tağlı  bitkilərin unlu Ģeh xəstəliyi dünyanın  hər yerində  geniĢ  yayılmıĢdır. 

Ġstixana təsərrüfatında hətta Sibirdə də təhlükəlidir. Ġ.P.Plexanova (1981) göstərir 

ki, Rusiya Federasiyasının Ġrkutsk, Kemerovo vilayətində, Uzaq ġərqdə, Saxa-

lində bitkilərin yoluxması 93-100%, yoluxma dərəcəsi 54-75%-ə çatır. N.F.Çeç-

yev, G.B.Kolirova (1991) göstərirlər ki, Orta Asiyanın açıq Ģəraitində becərilən 

tağlı bitkilərin unlu Ģehlə yoluxması bəzi illərdə 100%-ə çatır və bu zaman məh-

sul itkisi də 40-100% təĢkil edir. 

Azərbaycanda tağlı bitkilərdə unlu Ģeh xəstəliyini prof. Ü.Rəhimov tədqiq 

etmiĢ və göstərmiĢdir ki, xəstəlik hər 3-4 ildə bir dəfə epifitotiya xarakteri daĢıyır. 

Xəstəliklə açıq və örtülü qruntlarda becərilən bütün tağlı bitkilər sirayətlə-

nirlər. Örtülü Ģəraitdə xəstəliyə hər yerdə, xüsusilə bitkilərin becərilmə rejimi 

pozulan istixanalarda daha çox rast gəlinir. Xəstəlik bitkilərin bütün inkiĢaf faza-

sında  meydana  çıxır. 

 Yarpaqların əvvəlcə üst, sonra alt tərəfində ağ unlu örtük inkiĢaf edir. Yar-

paqlar və gövdələr güclü yoluxan zaman tamamilə unlu örtüklə əhatə olunur, 

yarpaqlar saralır və quruyurlar. Yoluxan orqanların səthində formalaĢan ağ örtük 

xəstəliyi törədən göbələyin  mitseli və spor mərhələsindən ibarətdir. Mitsel əmzik 

əmələ gətirir və qaustoriyanın köməyi ilə yarpaq hüceyrəsinə daxil olur. Mitseldə 

zəncir üzərində düzülmüĢ konidilərlə konididaĢıyanlar əmələ gəlir. Bitkinin vege-

tasiyası dövrü xəstəlik konidilərlə yayılır, bu zaman xəstəlik törədicinin inkuba-

siya müddəti hava Ģəraitindən asılı olaraq 3-4 gündür. Vegetasiyanın sonunda 

unlu örtük üzərində qara qonur nöqtələr-kleystotesilər zühur edir. Kleystotesilər 

çoxsaylı, 80-150 mkm diametrli, sadə qısa çıxıntılıdır. Xəstəliyi törədən göbə-

ləyin növündən asılı olaraq kisə və kisəsporların sayı dəyiĢir. Erysiphe cicho-

racearum f. cucurbitacearum göbələyinin kleystotesilərində kisələrin sayı çox 

olsa da, hər kisədə iki kisəspor  mövcuddur.  Sphaerotheca fuliginea cucurbitae 

növündə isə bir kisə və kisədə 8 kisəspor vardır. 

Orta Asiya ölkələrinin tədqiqatçı alimləri iddia edirlər ki, onların Ģəraitində 

daha bir göbələk- Leveillula taurica da tağlı bitkilərdə unlu Ģeh xəstəliyini tö-

rədir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xəstəlik törədicilər bəzi rayonlarda kleystotesi 

əmələ gətirə bilmir, bu halda qıĢlama mitsellə baĢ verir. Ona görə də göbələklərin 

qıĢlama mərhələsi konkret torpaq- iqlim Ģəraiti üçün dəqiqləĢdirilməlidir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, unlu Ģeh xəstəliyinin inkiĢafına 

kəskin temperatur dəyiĢməsi və havanın nisbi  rütubəti təsir göstərir. Göbələyin 

inkiĢafı üçün optimal temperatur 25-300C, havanın nisbi rütubəti 80-90% olma-

lıdır. Hətta 200C temperaturda göbələk inkiĢafa baĢlayır. Patogen bir ay ərzində 

4-5 konidi spor mərhələsi əmələ gətirir. 
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Yarpaqların yoluxması nəticəsində bitkilər inkiĢafdan qalır, meyvələr kiçik 

olur. Tarla Ģəraitində becərilən xiyar məhsulu 54-70%, istixanalarda 100%-ə qə-

dər azala bilir (Çeçyev, 1991). 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortlar becərilməli, növbəli 

əkin sisteminə ciddi əməl edilməli, tağlılar əvvəlki əkin yerinə 4 ildən tez qayta-

rılmamalıdır. Toxum materialı sağlam tarladan və sağlam meyvələrdən toplanma-

lıdır. Tağlı bitkilərin toxumları hökmən 80%-li TMTD-nin suspenziyası ilə (0,3 

kq/1 sentner toxum) dərmanlanmalıdır. Suspenziya hazırlamaq üçün dərman 1 l 

suda isladılır, ona 0,2% NaKMÇ  yapıĢdırıcısı əlavə edilir. Suspenziyaya 0,1 qr/l 

borat turĢusunu daxil etdikdə bitkilərin xəstəliklərə qarĢı davamlılığı güclənir. 

Toxumların səpinə 2-3 ay qalmıĢ dərmanlanması məsləhət görülür. 

Örtülü qruntda kultivasiya otaqları dezinfeksiya edilməli, torpaq, inventar 

tam  zərərsizləĢdirilməli, məhsul toplanılmasından sonra istixanada qalan bitki 

qalıqları toplanmalı və yandırılmalıdır. 

Axırıncı məhsul toplanıĢından sonra ciddi təmir  iĢləri və zərərli orqanizm-

ləri məhv etmək üçün kultivasiya otaqlarının dezinfeksiyası həyata keçirilir. Bu-

nun üçün 2%-li formalin məhluluna insektisid və ya akarasid qatmaqla karbafos 

50% k.e (60 qram/1000 m2), zolon 30% i.t. (20 qram/1000 m2) və s nəmli dezin-

feksiya aparırlar. ĠĢçi məhlulun məsarifi 1 litr/m2 hesabilədir. Çiləmə dövrü isti-

xanada havanın temperaturu 150C-dən aĢağı olmamalıdır. Çiləmə aparan texniki 

iĢçilər hökmən əleyhiqaz geyinməlidir. Dezinfeksiya qurtarandan sonra isə 2 sut-

kalığa istixana hermetik Ģəkildə bağlanır, sonra formalinin iyi tam itənə qədər ha-

valandırılır. 

Ġstixana torpağı, bundan sonra kimyəvi yolla zərərsizləĢdirilir. Bunun üçün 

formalindən istifadə edilir. Dezinfeksiyadan əvvəl 10 gün müddətində istixanada 

temperaturu 12-140C həddində saxlayırlar. Bundan sonra 2%-li formalin məhlulu 

10-12 l/m2 hesabı ilə torpağa verilir. Əgər dezinfeksiyadan sonra torpağın üzəri 5-

7 günlüyə polietilenlə bağlanarsa bu kimyəvi iĢləmənin səmərəliliyini çox yük-

səltmiĢ olar. 

Xiyar becərilən istixanalarda bitkilərin xəstəliklərə qarĢı davamlılığını yük-

səltmək üçün havanın temperaturunu aĢağıdakı kimi nizamlayırlar: gündüz saat-

larında məhsul verənə qədər  20-220C, məhsul verən dövrü 22-240C, günəĢli gün-

lərdə temperaturun 20C artmasına icazə verilir. Müvafiq olaraq gecə temperaturu 

17-180C və 18-200C. Torpağın temperaturu havaya nisbətən 1-20C aĢağı səviy-

yədə saxlanılır. Havanın  nisbi rütubəti istixanalarda məhsul verənə qədər 75-

80%, məhsul vermə dövrü 80-85% həddində saxlanılmalıdır. 

Örtülü qruntda unlu Ģehə qarĢı trixotezin, ampelomitsin kimi biopreparatlar 

0,2% kəsafətində  tətbiq edilir. Birinci çiləməni xəstəliyin ilkin əlaməti görünən 

zaman, sonra 10-14 günlük intervalda çiləmələr davam etdirilir. Əgər xəstəliklə 
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mübarizədə yalnız biopreparatlardan istifadə edilirsə, bitkinin dərmanlanmasını  

məhsul toplanmasına 3 gün qalmıĢ dayandırırlar. 

 Açıq və örtülü qruntda unlu Ģeh xəstəliyinə qarĢı 1%-li kolloid kükürd (2-4 

kq/ha), 0,2%-li kumulus (4 kq/ha), 0,15%-li topaz (0,5 l/ha) yaxĢı nəticələr verir. 

YemiĢ və qarpızın xəstəliyi ilə mübarizədə preparatların məsarif normaları 1 

kq/ha artırılır. Açıq Ģəraitdə I çiləmə xəstəliyin ilkin simptomları görünəndə, II və 

III çiləmələri 7-8 günlük intervalla aparılır. Bitkinin inkiĢafından asılı olaraq iĢçi 

məhlulun məsarifi 500-600 l/ha. Ġstixanalarda eləcə də açıq qruntda müntəzəm 

olaraq alaq otlarına, zərərvericilərə qarĢı  mübarizə aparılmalıdır.    

       
Tağlı bitkilərin antraknozu - Colletotrichum 

orbiculare Arx. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Colletotrichum cinsi 

Sinonimi:  

C. laqenarium Ell. et Halst. 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Tağlı bitkilərin antraknoz xəstəliyi dünyanın müxtəlif ölkələrinin istixa-

nalarında və açıq Ģəraitdə becərilən bitkilərdə geniĢ yayılmıĢdır. Rusiya Ģəraitində 

antraknoz 1901-ci ildə A.A.Yaçevski tərəfindən Novqorod vilayətinin xiyar əkin-

lərində aĢkar edilmiĢdir. Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən hazırda xəstəlik MDB 

məkanının əkinlərində yüksək sürətlə yayılır. Rusiyanın Rostov və Volqoqrad 

vilayətlərində, Ukraynanın cənub və mərkəzi vilayətlərində, Moldovada xəstəli-

yin yayılması 30-100% həddindədir. Belə olduqda  xəstəliyin inkiĢafı 50%-i ötür 

və məhsuldarlıq 48%-ə qədər aĢağı düĢür. 

Azərbaycanda tağlı bitkilərin xəstəliklərini, o cümlədən antraknozu profes-

sor U.F.Rəhimov öyrənmiĢdir. Tədqiqatçı alimin nəticələri göstərir ki, antraknoz 

ölkəmiz üçün ən geniĢ yayılan xəstəliklərdəndir. 

Xəstəliklə örtülü və açıq Ģəraitdə becərilən bütün tağlı bitkilər vegetasiya 

dövrü yoluxurlar. Yarpaqlarda açıq qonur və ya sarı dəyirmi ləkələr formalaĢır, 

onlar  adətən birləĢir və bütün yarpağı tutur. SirayətlənmiĢ yarpaqlar qonurlaĢır 

və kövrəkləĢir. Meyvə, gövdə və saplaqlarda qonur və ya qara ləkələr basıq yara 

Ģəklində meydana çıxır. Rütubətli hava Ģəraitində ləkələr çəhrayı və ya qırmızıtə-

hər- sarı yastıcıqlarla örtülür. Yastıcıqlar adətən konsentrik həlqələrlə yerləĢir. 

Güclü yoluxma zamanı yarpaq və gövdələr quruyur, meyvələr çürüyürlər. Adətən 

kök  boğazı yoluxur, bunun nəticəsində bitki soluxur və quruyur. Xəstəliyin ya-
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yılmasında konidilər iĢtirak edir, onlar ellipsoidal, silindrik, orağaoxĢar əyri, bir- 

hüceyrəli və 10-40 x 3-8 mkm ölçülüdür. 

Xəstəliyin infeksiya mənbəyi yoluxmuĢ bitki qalıqlarında və toxumlarda 

saxlanan mitsel və sklerosiyalardır. Xəstəliyin inkiĢafı üçün havanın optimal nisbi 

rütubəti 85-90%-dir. Belə rütubət və 25-270C temperaturda xəstəliyin inkubasiya 

müddəti 3 gündür. 54%-dən aĢağı nisbi rütubətdə xəstəlik inkiĢaf etmir.  

Antraknozun zərəri məhsulun miqdar və keyfiyyətinin aĢağı düĢməsi ilə 

xarakterizə edilir. Bundan əlavə xəstəlik nəticəsində bitkilər vaxtından əvvəl tələf 

olur, bitkilərin fotosintez səthi 29-42%, askarbin turĢusunun miqdarı 34% azalır 

(Çumakov, Zaxarova, 1990). 

         Mübarizə tədbirləri. Tağlı bitkilərin yalançı unlu Ģeh xəstəliyində olduğu 

kimidir. 

 
Tağlı bitkilərin fuzarioz soluxması – Fusarium 

oxysporium Schl. 

                                                                        

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Fusarium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Fuzarioz soluxma əsasən dünyanın sənaye əhəmiyyətli yemiĢ və qarpız 

plantasiyalarında yayılmıĢdır. Xəstəliyin kök çürüməsi forması istixana Ģəraitində 

becərilən xiyarda qeydə alınmıĢdır. Bütövlükdə xəstəlik Rusiya, Ukrayna, 

Moldova, Orta Asiya Türk Respublikaları, Gürcüstan ücün xarakterdir. Xəstəlik 

Azərbaycanın Sabirabad, Kürdəmir, Saatlı, Samux rayonlarında becərilən qarpız 

və yemiĢ sahələrində geniĢ yayılmıĢdır.  

Xəstəliklə əsasən qarpız və yemiĢ bitkiləri yoluxurlar. Torpağa səpilmiĢ si-

rayətlənmiĢ toxumlar aĢağı cücərmə qabiliyyətinə malikdir. Belə cücərtilərin filqə 

yarpaq örtüyü torpağın səthinə çıxmadan tələf olur. Cücərtilərdə xəstəlik 2 for-

mada meydana çıxır: soluxma və kök boğazının çürüməsi. Birinci  forma zamanı  

filqə yarpaqcıqlar solğun yaĢıl rəng alır, turqoru itirir, soluxur və 2-3 gün müd-

dətində quruyurlar. Kök  boğazının çürüməsi torpaqda temperatur aĢağı olduqda 

və rütubət hədsiz çox olduqda baĢ verir. Bitkinin kök boğazı nazilir, çürüyür, 

gövdə sulu görkəm alır. Belə cücərtilər sınır və düĢür. 

YaĢlı  bitkilərdə də  xəstəliyin 2 forması baĢ verir: soluxma və böyümənin 

dayanması. Onlar da cücərtilər kimi tezliklə soluxur, bəzən yoluxmuĢ bitkilər 

tələf  olmur, cırtdanlaĢır, qısa buğumaralı, kiçik yarpaqlı olurlar. Belə bitkilərin 

meyvələri ya kiçik  ya da heç əmələ gəlmir. Tağlı bitkilərdə fuzarioz soluxması  
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xəstəliyinin törədicisi Fusarium oxysporium göbələyinin ixtisaslaĢmıĢ formaları 

mövcuddur: F.niveum Wz. qarpız və xiyarda, F.melonis Leach. yemiĢdə. 

Xəstəliyi törədən patogen, bitki qalıqlarında və sirayətlənmiĢ toxumlarda 

mitsel və xlamidosporlarla qıĢlayır. 

Fuzariozun törədicilərinin inkiĢafı üçün optimal temperatur 18-270C, mi-

nimal 100C, maksimal 350C-dir. Torpaq pH-ı 4-7 və havanın nisbi rütubəti 40-

70%  olduqda törədicinin inkiĢafı stimullaĢır.  

Eyni sahədə fasiləsiz olaraq tağlı bitkilər becərildikdə xəstəliyin zərəri yük-

səlir, sahələrdə seyrəklik əmələ gəlir, məhsuldarlıq aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkin sisteminə əməl edilməli, tağlılar əvvəlki 

əkin  yerinə 2-3 ildən sonra qaytarılmalıdır. Bitkinin böyüməsi və inkiĢafı üçün 

əlveriĢli Ģərait yaradan aqrotexniki tədbirlər kompleksi həyata keçirilməlidir. Bu 

tədbirlər bitkilərin xəstəliyə qarĢı davamlılığını yüksəldir.  

 
Tağlı bitkilərin askoxitozu -  Ascochyta cucumis 

Fauts et Roum. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Ascochyta cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik əsasən istixana Ģəraitində inkiĢaf edir. Ədəbiyyat məlumatlarına 

görə bu xəstəlik dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrində qeydiyyata alınmıĢdır. 

Ölkəmizin istixanalarında ən geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərdəndir.  

Vegetasiyanın erkən dövrlərində yoluxan gövdələrdə oval və ya həlqəvi  

formalı ləkələr əmələ gəlir. Onlar əvvəlcə sulutəhər, boz-yaĢıl rəngli olur, tədri-

cən qonurlaĢır, quruduqca ağa bənzəyir. Ləkələr  tezliklə uzununa və eninə ya-

yılır, tədricən bütün gövdəni tutur. Örtücü toxumlar partlayır, süd və ya qəhvəyi  

rəngli ekssudatlı maye damcıları ayrılır. Toxuma matserasiyaya uğrayır. Boru 

sistemi nadir hallarda yoluxur, buna görə də xəstə bitki vegetasiya olunub, meyvə 

verə bilir. Xiyarın meyvə vermə dövrü bitkinin yarpaqları da yoluxur. Xəstəlik 

yarpaq özəyinin ətrafından baĢlayır. Yoluxma yerində çox iri 4-5 sm diametrli 

dağınıq ləkələr meydana çıxır. Ləkə bəzən yarpağın yarısını əhatə edir. Yarpağın 

toxuması ləkə yerində əvvəlcə qəhvəyi, sonra ağ rəng alır  və səliqəsiz düzülmüĢ 

piknidlərlə örtülür. YoluxmuĢ toxuma quruyur və tökülür. 

Askoxitoz meyvələrdə iki formada zühur edir. Birinci formada- xəstəlik 

meyvənin təpə hissəsindən baĢlayır, sirayətlənmiĢ toxuma bir az quruyur, büzüĢ-

müĢ görkəm alır, lakin möhkəmlik strukturunu saxlayır və piknidlə örtülür. 
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Müəyyən vaxtdan sonra meyvə bütövlükdə qaralır, mumyalaĢır və ya yaĢ çürümə 

tipi üzrə parçalanır. Toxumluq meyvənin səthində çox zaman yarıqlar və ya ya-

ralar görünür, buradan kitrə ayrılır. 

Askoxitozun  ikinci forması kiçik xiyar  meyvələrinin səthində 3-5 mm dia- 

metrli quru yaracıqların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Xəstəlik törədicinin 

Ģəffaf qonur piknidləri adətən gövdədə, yarpaqların üst səthində əmələ gəlir. 

Onlar yoluxmuĢ orqanlara yüklənmiĢ vəziyyətdədirlər. ġarĢəkilli-qabarıq forma-

da olub, diametri 100-200 mkm-dir. Piknosporlar və ya konidilər azca sancaqĢə-

killi və ya uzunsov ellipsoidal, öçüləri 11-20 x 2,5-4 mkm-dir. 

Göbələk torpaqda bitki qalıqlarında və istixana konstruksiyasında saxla-

nılır. Əsas infeksiya mənbəyi yoluxmuĢ toxumlardır. Patogen 10-320C tempera-

turda və havanın geniĢ nisbi rütubəti diapozonunda 20-100% inkiĢaf edir. 

Askoxitoz meyvəvermə dövrü xiyarın bütün orqanlarında əmələ gəlir, na-

dir hallarda Ģitillikdə də rast gəlinir. Xəstəlik nəticəsində standarta uyğun gəlmə-

yən məhsulun miqdarı 37-50%-ə çatır (Rudakov və basqaları, 2001). 

Mübarizə tədbirləri. Bitkilərə yaxĢı aqrotexniki qulluq edildikdə xəstə 

olmasına baxmayaraq bar  verməkdə davam edirlər. Soyuq  su  ilə suvarma istixa-

nalarda vegetasiya olunan bitkilərin davamlılığını zəiflədir. YoluxmuĢ alt  yarus 

yarpaqlarının dərilərək kənarlaĢdırılması vacibdir. Zəif yoluxan sortların becəril-

məsi önəmlidir. Termoteropiyanın imkanlarından yararlanmaq lazımdır. Askoxi-

tozla mübarizədə kompleks  payız profilaktikası aparılır: 2-5%-li formalinlə (1 l/ 

1 m2 məsarif norması ilə) istixananın daxili səthi dezinfeksiya edilir, torpağın 

fumiqasiyası aparılır. Toxumlar dərmanlanır. Askoxitozun yarpaq forması inkiĢaf 

edən zaman 0,7-1,0%-li bordo məhlulu ilə çiləmə aparılır. 3-4 çiləmə 10-12 gün-

lük intervalla təkrar edilir.  

 
Quru ləkəlik və ya yarpaqların alternariozu – Alternaria 

cucurbitae Letendre et Roum. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik törədici mülayim iqlimə malik olan rayonlarda açıq sahədə, eləcə 

də yazda nazik pərdəli polietilenli istixanalarda hər il inkiĢaf edir. Ġstixana Ģərai-

tində xiyardan əlavə, yemiĢ, qarpız və qabaq da yoluxur. 

Xəstəlik açıq və örtülü Ģəraitdə becərilən tağlı bitkilərdə rast gəlinir. Hər il 

müntəzəm olaraq tarlalarda özünü biruzə verir. Adətən xəstəlik xiyarın alt yar-
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paqlarından baĢlayır. Əvvəlcə çox kiçik, azca qabarıq, quru, açıq-qəhvəyi ləkələr 

meydana çıxır. Ġstixana Ģəraitində becərilən bitkilərdə belə ləkələrin ölçüləri 0,5-

1,8 sm olmaqla, bütün yarpaq ayası üzrə dağınıqdır. Müəyyən zaman keçdikdən 

sonra ləkə yerlərində zonallıq görünür və göbələyin konidi mərhələsi inkiĢaf edir. 

Xəstəliyin mülayim inkiĢaf etdiyi illərdə bəzən yarpaqda sağlam toxuma müĢa-

hidə etmək çətinləĢir. 

Xəstəlik yarpağın kənarından baĢlayır, bu halda iri, qəhvəyi, dağınıq ləkə 

formalaĢır. Yarpaq ayası tezliklə ölüĢgəyir, lakin göbələk gövdə, saplaq və mey-

vələrə keçmir. 

Tağlı bitkilərdə quru ləkəlik və ya yarpaqların alternariozunu əmələ gətirən 

göbələk çoxlu sayda əks sancaqĢəkilli, tünd qəhvəyi rəngli 3-8 eninə və 1-4 uzu-

nuna arakəsməli konidilər əmələ gətirir. Konidilər uzun, bəzən budaqlanan, hər 

birində 6-8 ədəd olmaqla zəncir formalaĢdırırlar. Hava cərəyanı ilə yayılan koni-

dilər istixanada dağılır və daim yeni bitkiləri yoluxdurur. 

SirayətlənmiĢ bitkilərin istixanada və tarlada qalan qalıqları infeksiyanın 

bərpa olunmasında iĢtirak edirlər. Patogen mitsel və konidi mərhələsində qıĢlayır. 

Göbələk toxumların səthində də qıĢlaya bilir. 

Ġstixana Ģəraitində havanın temperaturu 25-280C, havanın nisbi rütubətli  

85% və daha çox olduqda törədici intensiv inkiĢaf edir. 

Bitkinin yarpaqlarının yoluxması nəticəsində fizioloji proseslər pozulur, 

fotosintez fəallığı zəifləyir və son nəticədə məhsuldarlıq sağlam tağlara nisbətən 

5-10% azalır. 

Mübarizə tədbirləri. A.K.Axatov, F.S.Cəlilov (2002) məlumat verirlər ki, 

xəstəliyə qarĢı davamlı sortlar qeydə alınmamıĢdır. Xəstəliklə ən yaxĢı mübarizə 

adi fitosanitar tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Xəstəliyin istixanada ilkin əla-

mətləri göründükdə 0,7%-li bordo məhlulu və ya 0,3%-li mis xloroksidi ilə çilə-

mələr səmərəli nəticələr verir. 

 
Tağlı bitkilərin ağ çürüməsi – Whetzelinia 

Sclerotiorum  (Lib.) de Bary 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Helo-

tiales sırası, Sclerotiniaceae fəsiləsi, Whetzelinia cinsi 

Sinonimi:  

Sclerotinia sclerotiorum 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  
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Bitkilərə qulluq iĢləri (sıx əkin, məhv olmuĢ yarpaqların vaxtında kəsilib 

götürülməməsi və s.) pozulduqda xəstəlik sürətlə yayılır. Bitkilər ağızcıq və toxu-

manın mexaniki zədə yerindən yoluxur. Ġnfeksiya bir bitkidən digərinə hava 

cərəyanı və istixanada iĢləyən fəhlələrin vasitəsilə (yarpaqlar kəsildikdə) mexani-

ki yolla olur. 

YoluxmuĢ orqanların üzərində topa Ģəklində pambığaoxĢar ağ rəngli örtük 

inkiĢaf edir. Bu örtük göbələyin mitselindən ibarətdir. Patogenlə sirayətlənmiĢ  

gövdənin toxumaları yumĢalır, sulanır. Bu sudan və torpaqdan qəbul edilən mi-

neral  maddələrin daxil olma prosesini pozur, nəticədə bitki soluxur və məhv olur. 

Sonrakı müddətdə müəyyən yoluxma yerində mitsel kipləĢir və tündləĢir. Bu-

nunla da göbələyin sklerosial inkiĢafının baĢlanğıc mərhələsi meydana çıxır. Yo-

luxmuĢ gövdə hissələrinə toxunan xiyarın meyvələri daha tez sirayətlənirlər. 

Yoluxan orqanların səthində və ya daxilində əmələ gələn sklerosiyalar Ģar-

Ģəkilli, dəyirmi və ya uzunsov formalıdır. Onların ölçüləri 0,2 mm-dən 1 sm dia-

metrə qədər dəyiĢir. Sklerosiyalar yetiĢən zaman onların üzərində bir damcı maye 

əmələ gəlir ki, bu da ona düĢən iĢığı güclü surətdə yarır. 

Ağ çürümə xəstəliyi aĢağı temperatur və yüksək rütubətdə yaxĢı inkiĢaf 

edir. Açıq qrunt Ģəraitində fizioloji yetiĢmədən sonra sklerosiyalar cücərərək qıf-

Ģəkilli meyvə bədəni (apotesi) əmələ gətirir. QıĢ istixanalarında nisbətən isti ha-

vaya görə sklerosiyaların yetiĢməsi baĢ vermir və onlar mitselə cücərirlər. 

Patogen 16-180C temperaturda və 85%-dən yuxarı nisbi rütubətdə daha 

intensiv inkiĢaf edir. Həm örtülü, həm açıq Ģəraitdə xüsusilə meyvələr yoluxdu-

ğundan məhsuldarlıq kəskin Ģəkildə azalır. Ġstixanada ümumi yoluxma 30-32% 

olduqda, məhsuldarlıq 10-15% aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Davamlı sortlardan istifadə önəmlidir: Urojaynıy 

1596, Vıqonoçnıy 159, Polyarnıy 6, Teleqraf (Rusiya sortları), Spotrezistinq 

(Hollandiya sortu), Londonskiy dlinniy (ABġ sortu) ağ çürümə ilə yoluxmurlar 

(Axatov, Cəlilov, 2002). 

Məhsul toplanıĢından sonra bitki qalıqları sahədən və istixanadan çıxarıl-

malıdır. Ġstixana və parniklərdə torpaq dezinfeksiya edilməli və ya dəyiĢdirilmə-

lidir. Müntəzəm olaraq yoluxmuĢ, soluxmuĢ və yaĢlı yarpaqlar, habelə çürüyən 

meyvələr məhv edilməlidir. Vegetasiya dövrü istixanada sutka ərzində 18-200C 

temperatur həddini saxlamağa çalıĢmaq lazımdır. 

 
Tağlı bitkilərin kələ-kötür ləkəliyi- Pseudomonas syringae pv. 

lachrymans Yonq et al. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Xanthomonas cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Tağlı bitkilərin kələ-kötür ləkəlik xəstəliyi dünyanın əksər ölkələrində qey-

də alınmıĢdır. Ədəbiyyat məlumatlarına görə MDB məkanında kələ-kötür ləkəlik 

xəstəliyi geniĢ yayılmıĢdır. Ukrayna, Rusiya Federasiyasının mərkəzi və cənub 

rayonlarında, Orta Asiya Türk Respublikalarında, Uzaq ġərqdə, Gürcüstanda zə-

rərlə səciyyə edilir. 

Bu  xəstəlik  Azərbaycanın bütün tağlı bitkilər becərən rayonlarında yüksək 

yayılması və zərəri ilə fərqlənir. 

Xəstəliklə bitkinin bütün yerüstü orqanları yoluxur. Filqə yarpaqların ətrafı  

boyunca kiçik Ģəffaf-qəhvəyi yağlıtəhər ləkələr əmələ gəlir,  yayılır və bütün yar-

paq səthini tutur. Filqə yarpaqların sirayətlənmiĢ yerlərindən adətən ekssudat  

ayrılır.YoluxmuĢ filqə yarpaqlar quruyur və cücərtilər tələf olur.  

Yarpaqların damarları arasında tünd-yaĢıl və ya qəhvəyi ləkələr meydana 

çıxır. Rütubətli havada və Ģeh olduqda onlar  yağlıtəhər  görkəm alır, alt tərəfdən 

isə sarı selikli maye ilə örtülür. Sonra ləkə quruyur, yoluxmuĢ toxuma kövrəklə-

Ģərək tökülür, yarpaqlar deĢikli Ģəkil alır. Yarpaqların saplağında və gövdələrdə 

uzunsov ləkələr zühur edir ki, bu da yarpaqların tökülməsinə və ya bitkinin böyü-

məsinin dayanmasına səbəb olur. YoluxmuĢ meyvələrdə dərin olmayan tünd-

yaĢıl və ya rəngsiz dəyirmi yaralar meydana çıxır, rütubətli hava Ģəraitində belə 

yaralarda bulanıq maye damcıları görünür. Cavan meyvələrin yoluxmuĢ toxuması  

artmır, onlar cırtdan forma alır. Rütubət  hədsiz olduqda, xüsusilə istixanalarda 

xəstəliyin təsiri altında meyvələr yumĢalır və çürüyür. Meyvələr  yoluxan  zaman 

bakteriya toxumun örtüyünə daxil ola bilir, xəstəliyin cücərtilərdə müĢahidə edil-

məsi də bu amillə bağlıdır. 

Tağlı bitkilərdə kələ-kötür ləkəlik xəstəliyini törədən bakteriyanın ixtisas-

laĢmıĢ forması olan Pv.melonis Gorl. yalnız yemiĢi yoluxur. Bakteriya ölçüləri 

0,8 x 1,0-2,0 mkm olan, 1-5 polyer damcılı Qrammənfi çubuqlardır. Onlar  yar-

pağın səthindəki yoluxmuĢ bitki qalıqlarında yaxĢı qıĢlayır. Dərinliyə basdırılmıĢ 

xəstə yarpaqlar hələ payızda ikən çürüyür və bakteriya da müvafiq olaraq məhv 

olur. Bitkilərin vegetasiya dövrü xəstəlik törədici yoluxmuĢ yarpaqların hissəcik-

lərində yerləĢərək külək, həĢərat və yağıĢ damcıları ilə yayılır. Ġsti, yağmurlu ha-

vada, güclü Ģeh olduğu dövrlərdə xəstəlik güclənir. Patogen bitkiyə ağızcıqlardan 

və kiçik yara yerlərindən daxil olur. 

Bakteriyanın inkiĢafı üçün optimal temperatur 25-270C hesab edilir. Lakin 

o geniĢ bir temperatur diapazonunda 1-350C inkiĢaf edə bilir. Xəstəlik törədicinin 

inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait yarandıqda inkubasiya dövrü 4-5 günə tamamlanır. 

Xəstəlikdən dəyən zərər çox böyükdür. YoluxmuĢ cücərtilər yatır, daha 

yaĢlı bitkilər böyümədən qalır, yarpaqların assimilyasiya fəaliyyəti pisləĢir, mey-
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vələrin əmələ gəlmə intensivliyi aĢağı düĢür. SirayətlənmiĢ meyvələr əmtəəlik 

keyfiyyətlərini itirir, xəstəlik güclü inkiĢaf etdiyi illərdə məhsul itkisi 50-60 %-ə 

çatır.  

Mübarizə tədbirləri. Toxum materialı yalnız sağlam olan bitkilərdən top-

lanır, ciddi surətdə təmizlənir və dərmanlanır. Bunun üçün 80%-li TMTD-nin 

(0,3 qr/1 kq) suspensiyasından istifadə edilir. Növbəli əkinə əməl edilir, tağlı bit-

kilər əvvəlki əkin yerinə 4 ildən tez olmayaraq qaytarılır. Xəstəliyin ilkin əlamət-

ləri göründükdə mis tərkibli  fungisidlərlə (1%-li bordo məhlulu və onun əvəzedi-

ciləri) dərmanlama aparılır, ehtiyac duyulduqda çiləmə təkrarlanır. Bitkilərə yem-

ləmə gübrələri verilərkən, birtərəfli qaydada azotlu gübrələrdən istifadəyə yol ve-

rilmir. 

 
Tağlı bitkilərin yaş çürüməsi – Pseudomonas burgeri Pot. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Pseudomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik ABġ və Avropa ölkələrinin, eləcə də Asiya və Afrikanın tağlı bit-

kilər becərilən plantasiyalarında geniĢ yayılmıĢdır. MDB məkanında Ukrayna, 

Rusiyanın Dağıstan, Çeçenistan, ĠnquĢetiya və Krasnodar vilayətində, Moldova 

və  Gürcüstanda kifayət qədər zərərlidir. Ölkəmizin müxtəlif regionlarında da 

qeydə alınmıĢdır.  

Xəstəlik bitkilərin bütün vegetasiya dövrü əmələ gəlir və inkiĢaf edir. Yar-

paqlarda tünd yaĢıl ləkələr meydana çıxır və sonra onlar qonurlaĢır. Adətən yar-

paqların alt səthində mərkəzi damar boyunca yerləĢən yağlı ləkələr görünür, onlar 

qovuĢur və diametri 20-30 mm olan nekrozlar əmələ gətirir.  

Günün ən qızmar vaxtlarında 2-6 həqiqi yarpaqları olan cavan xəstə bit-

kilərdə turqorun itməsi müĢahidə edilir. Səhərə yaxın o bərpa olunur. Belə hal bir 

neçə gün davam edir, bunun nəticəsində bitkilər tamamilə soluxur və quruyur. 

Gövdə toxumalarının matserasiyası baĢ verir, ekssudat ayrılır. Gövdənin eninə 

kəsiyində boruların və ona yaxın toxumaların qonurlaĢması görünür. 

Bəzən xəstə bitkilər tələf olmur, lakin onlar güclü surətdə böyümədən qalır, 

alt yarpaqlar quruyur, qısa buğumaralarında çoxlu çiçəklər əmələ gəlir, lakin 

həmin çiçəklərdən alınan meyvələr inkiĢafdan qalır, cırtdan görkəm alır. Əvvəlcə 

meyvələrdə diametri 1-2 mm olan suluqlu yağlı ləkələr üzə çıxır, sonra onların 

mərkəzi hissəsi tündləĢir. 
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Patogen boru sistemi ilə tez yayılır, qaralmaya səbəb olur. Toxum kamera-

sında çoxlu bulanıq boz ekssudat əmələ gəlir və meyvə bütünlüklə yumĢaq unlu 

kütləyə çevrilir. Bu xəstəliyə örtülü qruntda rast gəlinmir.  

Xəstəliyi törədən bakteriya ölçüləri 0,7-0,9x 1,6-1,8 mkm olan, polyar qam-

çılı, Qrammənfi çubuqlardır. 

Bu xəstəliyin infeksiya mənbəyi sirayətlənmiĢ toxumlar və çürüməmiĢ bitki 

qalıqlarıdır. Yoluxma ağızcıq və yara yerləri ilə olur. Xəstəliyin infeksiya müd-

dəti hava Ģəraitindən asılı olaraq 5-10 gündür.  

Xəstəlik törədici hava amillərinə tələbkardır, yüksək rütubəti sevir, 20-270C 

temperaturda intensiv inkiĢaf edir. 

Xüsusilə patogenlə xəstələnmiĢ meyvələr əmtəəlik qabiliyyətini itirir, mey-

vələrin dad  keyfiyyəti aĢağı düĢdüyündən qida üçün yararsızlaĢır. Xəstəlik güclü 

inkiĢaf edən illərdə məhsul itkisi 40%-i ötür. 

Mübarizə tədbirləri. Kələ-kötür ləkəlikdə olduğu kimidir. 

 
Tağlı bitkilərin damarlı bakteriozu - Erwinia 

toxica Korobko. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi fakültətiv aerob çubuqlar qrupu, Enterobacteriaeae fəsiləsi, 

Erwinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Bu xəstəlik dünyanın  müxtəlif  ölkələrinin istixanalarında geniĢ yayılmıĢ-

dır. Ölkəmizdə də patogen Sabirabad, Kürdəmir, Saatlı, Yevlax və s. rayonlarda 

qeydə alınmıĢdır. 

Xəstəliyə əsasən örtülü qruntda becərilən tağlı bitkilər yoluxur. Patogen 

bitkinin gövdə və yarpaqlarında çiçəkləmə və meyvəvermə fazasında soluxma ilə 

meydana çıxır. Eninə və uzununa kəsiklərdə aydın, qonurtəhər, qırmızı-qonur və 

ya pasvari-qonur damarlar görünür, gövdənin yoluxma yerlərində isə damarlar 

yağlıtəhər, sarı çalarlı zolaqlıdır. Daha sonra onlar qonurlaĢır və partlayır. Yolux-

muĢ bitki zəif inkiĢaf edir və tezliklə tələf olur. Yarpaqların  səthində nöqtəĢəkilli 

yağlı-xlorotik ləkələr tədricən irilənir (8-10 mm diametrə qədər) qonur və ya qır-

mızı-qonur rəng alır. Ləkənin nekrozlaĢmıĢ  hissəsi heç vaxt tökülmür. 

Xəstə bitkilərdə əmələ gələn meyvələr xlorotik, ağaclaĢmıĢdır, onların sət-

hində bəzən kiçik unlu ağ suluqlar inkiĢaf edir. Belə ağ suluqların ölçüsü 3-5 mm 

diametrlidir. Suluqlar meyvənin səthinə çıxır, onların ortası Ģəffaf– qonur rəng 

alır, basıqlaĢır. Ġnfeksiya meyvənin damarlarına yayılır. 
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Damarlı bakterioz xəstəliyini törədən bakteriya sporverən deyil, peritrixal 

qamçılara malikdir, Qrammənfidir. Bu çubuqların ölçüləri 0,6-0,9 x1,0-1,7 mkm-

dir. Onlar insan üçün  təhlükəli ola bilir. Tarla Ģəraitində yemiĢ və qarpız yoluxur. 

Ġnfeksiya  mənbəyi yoluxmuĢ toxumlar və çürüməmiĢ bitki qalıqlarıdır. 

Bakteriya meteoroloji amillərə qarĢı həssaslığı ilə seçilir. Xəstəliyin inkiĢafı  

üçün optimal temperatur 27-300C-hesab edilir. 

YoluxmuĢ xiyar, qaprız, yemiĢ  meyvələri əmtəəlik və dad  keyfiyyətini  iti- 

rir, istifadə olunmağa yararsızlaĢır.  

Mübarizə tədbirləri. Ancaq yoluxmayan meyvələrdən toxum tədarük edil-

məli, məhsul toplanıĢından sonra bütün bitki qalıqları məhv edilməli, günəĢli 

günlərdə istixanalarda 25-270C-lik optimal temperaturun saxlanılmasına nail 

olunmalı, bitkilərdə damcı suyun qalmasına yol verilməməlidir.  

Toxumlar səpindən əvvəl 80%-li TMTD (4-8 qr/1 kq toxum) ilə dərman-

lanmalıdır. 

Xəstəliyin ilkin əlaməti göründükdə bitkilər 0,5-0,7%-li bordo məhlulu ilə 

çilənir, bu  xəstəliyin inkiĢafının qarĢısını ala bilir.  

 
Bakterial  ləkəlik - Xanthomonas compestris pv. 

cucurbitae (Dowson.) Dyl. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi,  

Xanthomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Xəstəliyə tağlı bitkilərin əksəriyyətində rast gəlinir. Yarpaqların səthində 

dəyirmi, uzunsov, bəzən kələ-kötür, sonradan nekrozlaĢan  xlorotik ləkələr əmələ 

gəlir. Onlar Ģəffaf qonur rəngli, sarı haĢiyəli olaraq, heç vaxt  tökülmür. Xəstəliyi  

törədən bakteriya 0,4-0,6 x 0,5-1,5 mkm ölçülü, polyar qamçılı, Qrammənfi  çu-

buqlardır. Qida mühitlərində dəyirmi, selikli, sarıtəhər-yaĢıl koloniyalar əmələ 

gətirir. Onun böyüməsi üçün optimal temperatur 25- 300C-dir. Bakteriya toxum-

larda və yoluxmuĢ yarpaqlarda qıĢlayır. Bakterial ləkəlik xəstəliyinin yayılması, 

ekologiyası, təsərrüfat əhəmiyyəti və ona qarĢı mübarizə tədbirləri xiyarın da-

marlı bakteriozunda olduğu kimidir. 

 
Xiyarın mozaikası - Cucumis mosaic cucumovirus 

 

Xəstəlik xiyarın cavan yarpaqlarında və meyvələrində əmələ gələn tipik 

mozaika ilə səciyyələnir. Xəstə bitkilərin buğumları qısalır, bəzən onlar soluxur-
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lar. Tağlı bitkilər, eləcə də xiyardan əlavə çoxlu sayda 700-ə qədər müxtəlif fəsi-

lələrə (Liliaceae, Alliaceae, Solanaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae və s.) 

daxil olan bitkiləri  yoluxur. Virusun hissəciklərini izometrik, diametri 30 nm-dir. 

Çoxlu sayda mənənə növləri ilə yayılır. Burada Ģaftalı və pambıq mənənələri 

üstünlük təĢkil edir. Toxumlarda və qıĢlayan çoxillik alaq otlarında saxlanılır. 

Xiyarın mozaika xəstəliyini törədən virus obliqat parazit olmaqla yolux-

duğu bitkilərin canlı toxuması hesabına qidalanır. 

Xəstəliyin zərəri böyükdür. Virusla yoluxma nəticəsində xiyar məhsulu 

50%-ə qədər aĢağı düĢür (Axatov, Cəlilov, BeloĢopkina və baĢqaları, 2002). 

Mübarizə tədbirləri. Ġstixanaya yoluxmuĢ toxumların və ya alaqların gə-

tirilməsinin qarĢısını almaq üçün yalnız kompostlaĢmıĢ və ya sterilizə olunmuĢ 

substratlardan istifadə olunmalıdır. Alaq otları məhv edilməli, istixana ətrafı əra-

zidə daimi profilaktik tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Toxumlar səpindən əvvəl infeksiyanı ləğv etmək üçün KMnO4 məhlulu ilə 

dərmanlanır. Virusun daĢıyıcıları olan mənənələrə qarĢı müntəzəm mübarizə apa-

rılır. Bu xəstəliyə qarĢı F1,, Tayqa və Qerkules hibridləri davamlıdır. 

 
Xiyarın viruslu nekrozu - Tobacco necrosis virus və ya  

Cucumber necrosis virus 

 

Xəstəliyin simptomları əvvəlcə yarpağın səthində kiçik qonur-qəhvəyi  

nekrotik  ləkələr və zolaqlar Ģəklində meydana çıxır. Adətən bu ləkələr yarpağın 

damarları boyunca yerləĢir. Bəzən nekrozlu ləkə yarpağı tam tutur və nəticədə 

tam tələf olur. 

Meyvələrdə çoxlu sayda Ģəffaf, basıq, tünd-yaĢıl haĢiyəli ləkələr formalaĢır. 

Meyvələr xırdalanır, deformasiyaya uğrayır. Ġstixana kifayət qədər iĢıqlandırılma-

yanda bu xəstəliyin ən yaxĢı simptomları meydana çıxır.  

Patogen 40-dan artıq fəsilənin nümayəndələrində viruslu nekros xəstəliyini  

törədir. Tərəvəz və texniki bitkilər, meyvə və giləmeyvələr, dekorativ bitkilər və 

çiçəklər bu virusla sirayətlənirlər. Xəstəliyin zərəri olduqca böyükdür. Xiyar bit-

kisinin vaxtından əvvəl tələf olması nəticəsində məhsul itkisi 25-50%-ə qədər 

yüksəlir. 

Virus torpaqda Olpidium brassicae göbələyinin zoosporları ilə ötürülür.  

Virionlar izometrik formalı, 26 mm diametrlidir. Patogen iki aya yaxın otaq 

temperaturunda bitki Ģirəsində infeksiyalılığını itirmir, fövqalədə termodavamlı  

olub 85-900C-də inaktivasiyaya uğrayır (Villemson, Aqur, 1999). Patogenliyə 

görə virusun bir neçə Ģtammı mövcuddur. 

Xəstəlik törədici toxumlarda saxlanmır, lakin torpaq  substratında  bir neçə 

il toplana bilir, sirayətlənmiĢ inventar, istixana ləvazimatlarında və qurumuĢ bitki 

qalıqlarında infeksiyalılığını saxlayır. 
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Mübarizə tədbirləri. Xiyar mozaikasında olduğu kimidir. 

 

 

 

 

 

 

TAĞLI BĠTKĠLƏRĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiyarın yalançı unlu şehi 

Pseudoperonospora cubensis (Berk.& 

M.A.Curtis) Rost.- agdev.anr.udel.edu 

Pseudoperonospora cubensis 

(Berk.& M.A.Curtis) Rost. – 

konididaşıyanlar və konidilər 
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Tağlı bitkilərin unlu şehi- Erysiphe 

cichoracearum Dc. f. cucurbitacearum 

Poteb., Sphaerotheca fuliginea Poll. f. 

cucurbitae Jacz.- foto İ.Cəfərov 

Erysiphe cichoracearum Dc. f. 

cucurbitacearum Poteb. – kleystotesi,  

kisə və kisəsporlar 

Tağlı bitkilərin antraknozu 

Colletotrichum orbiculare Arx. 

foto M.Babadoost (solda), ipmimages.org. (sağda) 
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Colletotrichum orbiculare Arx.-  

konidilər 

Tağlı bitkilərin fuzarioz soluxması  

Fusarium oxysporium Schl. 

 apsnet.org 
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Fusarium oxysporium Schl.  

mikrokonidilər (solda), makrokonidilər (sağda) 

Tağlı bitkilərin askoxitozu 

Ascochyta cucumis Fauts. et Roum. 

manoukis.lt 
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Ascochyta cucumis Fauts et Roum. 

kisə və kisəsporlar (solda), piknidlər (sağda) 

Quru ləkəlik və ya yarpaqların alternariozu 

Alternaria cucurbitae Letendre et Roum. 

plantpath.caes.uga.edu (solda), ipmimages.org (sağda) 
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Quru ləkəlik və ya yarpaqların 

alternariozu- Alternaria cucurbitae 

Letendre et Roum.- ipmimages.org 

Alternaria cucurbitae Letendre 

et Roum.- konidilər 

Tağlı bitkilərin ağ çürüməsi  

Whetzelinia sclerotiorum (d. By.) 

manoukis.lt (solda), foto İ.Cəfərov (sağda) 
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Tağlı bitkilərin kələ-kötür ləkəliyi 

Pseudomonas syringae pv. lachrymans Yonq et al. 

agrolink.com.br (solda), extension.umn.edu (sağda) 

Tağlı bitkilərin yaş çürüməsi 

Pseudomonas burgeri Pot.- leda-agro.com  
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Tağlı bitkilərin damarlı bakteriozu 

Erwinia toxica Korobko.- extension.umn.edu 

Bakterial  ləkəlik  

Xanthomonas compestris pv. cucurbitae (Dowson) Dyl. 

fotolar M.Babadoost  
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8.4. BADIMCAN VƏ BĠBƏR BĠTKĠLƏRĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Badımcan və bibərin fitoftorozu (fitoftoroz çürüməsi) –  

Phytophthora capsici Leonian. 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Pythiaceae fəsiləsi, Phytophthora cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Badımcan və bibər bitkilərinin becərildiyi bütün rayonlarda qeydə alınmıĢ-

dır. ABġ, Kanada, Meksika və bir sıra Avropa ölkələrində xəstəliyin meyvə for-

ması daha təhlükəli xarakter daĢıyır. Ölkəmizdə bu xəstəliyin yayılması haqqında 

məlumatlar yox səviyyəsindədir. Lakin xəstəlik mülayim klimata malik subtropik 

rayonlar üçün xarakterik olduğundan Azərbaycanın bəzi bölgələrində xəstəliyin 

yayılması Ģübhə doğurmur. Elə bu nöqteyi nəzərdən də C.A.Hidayətov, B.B.Ey-

yubov (2001) göstərirlər ki, bu xəstəlik ölkəmizin Qarabağ zonasında yayıl-

mıĢdır. 

Bitkinin bütün orqanları yoluxa bilir. Köklərin yoluxması adətən bitkinin 

tezliklə xəstələnməsinə səbəb olur. SirayətlənmiĢ köklər tünd-qəhvəyi rəng alır və 

kökün xarici qabığı asanlıqla qatlara ayrılır və düĢür. Kök boğazının yoluxma 

simptomları əvvəlcə tünd-yaĢıl sulutəhər  xəstələnmiĢ sahələr Ģəklində meydana 

çıxır. Lakin belə ləkələr iriləndikcə tünd-qəhvəyi rəng alır. Yarpaqlarda simp-

tomlar qeyri düzgün formalı kiçik sulu zədələr formasında əmələ gəlməyə baĢ-

layır. XəstələnmiĢ toxuma ölçücə böyüdükcə sirayətlənmiĢ hissə quruyur və sarı-

təhər-qəhvəyi rəngə malik olur. Göbələyin böyüməsi üçün əlveriĢli Ģəraitdə yo-

luxmuĢ yarpaqların səthində spor mərhələsi müĢahidə etmək olur. SirayətlənmiĢ 

gövdələr halqalanır və bunun nəticəsində ölür. Meyvələrdə xəstəlik əvvəlcə tünd-

yaĢıl sulu ləkələrlə zühur edir, infeksiya yayıldıqca meyvələr büzüĢür, lakin məh-

sulun dəriminə qədər adətən  tökülmürlər. Meyvələrin  səthində göbələyin spor və 

mitselini görmək mümkündür. 

Tağlı bitkilərin mozaikası  

Cucumis mosaic cucumovirus 

aggie-horticulture.tamu.edu (solda), inra.fr/hyp (sağda) 
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YağıĢ, rütubətli torpaq və torpaq drenajının yaxĢı iĢləməməsi xəstəliyin ya-

yılmasına və inkiĢafına münbit Ģərait yaradır. YağıĢ suyunun damcıları və külək 

xəstəliyin bir bitkidən digərinə keçməsini təmin edir. Phytophthora capsici göbə-

ləyi torpaqdakı bitki qalıqlarında illərlə həyatilik qabiliyyətini saxlaya bilir. 

Patogenin zoosporangiləri oval, əksarmud və ya düzgün olmayan formalı-

dır, ölçüləri 26-68 x 18-38 mkm, yaxĢı görünən bir, nadir hallarda 2-3 əmziklidir. 

Oosporlar ĢarĢəkilli, həlqəvi, 20-42 mkm diametrli, rəngsiz və ya sarıtəhərdir. 
Xəstəlik göstərilən bitkilər üçün real təhlükə mənbəyidir. Yoluxma nəticə-

sində məhsuldarlıq aĢağı düĢür, istehsal olunan məhsulların keyfiyyət göstərici-

ləri azalır, əmtəəlik qabiliyyəti xeyli pisləĢir. Patogen üçün əlveriĢli illərdə məh-

suldarlıq 30-40% və daha çox aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Bitkilərin normal böyüməsini və inkiĢafını təmin 

edən aqrotexniki tədbirlər kompleksi həyata keçirilməlidir. Növbəli əkinə əməl  

edilməli, badımcan və bibər plantasiyaları kartof və pomidor əkinlərindən 0,5-1 

km kənarda yerləĢdirilməlidir. Fungisidlərlə çiləmələr hələ parnikdən baĢlamalı-

dır. ġitillərin 0,3-0,4%-li oksixom preparatının iĢçi məhlulu ilə dərmanlanması  

vacibdir. Bu məhlulla Ģitil yetiĢdirilən substrat da suvarıla bilər. Yağmurlu keçən 

illərdə tarla Ģəraitində xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə ridomil qold MS 

2,5 kq/ha, moniko bordo 3 kq/ha, klip 0,5 kq/ha preparatlardan biri ilə iĢçi məh-

lulun məsarifi 350-400 l/ha olmaqla birinci çiləmə aparılmalıdır. Sonrakı çiləmə-

lər xəstəliyin inkiĢafı və meteoroloji Ģərait nəzərə alınmaqla 10-14 günlük inter-

valla təkrar edilir. 

 
Badımcan və bibərin unlu şehi – Leveillula taurica Am. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Ery-

siphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Leveillula cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, xəstəlik həm istixana, həm də açıq 

qruntda becərilən bitkilər üçün xarakterikdir. Ġstixana Ģəraitində patogenin zərəri 

kiçikdir. Lakin Avropa və Asiyanın açıq Ģəraitdə badımcan və bibər becərilən 

ölkələrində unlu Ģeh geniĢ yayılmıĢdır. Xəstəlik ölkəmizdə də qeydə alınmıĢdır. 

Naxçıvan MR, AbĢeron yarımadası və Gəncə-Qazax bölgələrində xəstəlik bəzən 

kütləvi yayılır. 

Badımcan və bibərin unlu Ģeh xəstəliyinin törədicisi konidi mərhələsində 

Oidiopsis taurica Salm. adını daĢıyır. Yoluxmanın ilkin mərhələsində yarpaqların 

üst səthində açıq sarıdan Ģəffaf sarıya qədər dəyiĢən rəngli dağınıq ləkələr  əmələ  
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gəlir. Müəyyən zamandan sonra sirayətlənmiĢ sahələr nekrozlaĢır. Ġnfeksiyaya 

uğramıĢ yarpaqlar kənarları boyunca yuxarıya doğru qatlanırlar, yarpaqların alt 

səthində isə ağ unlu örtük görünür. Həmin örtük xəstəliyi törədən göbələyin ko-

nididaĢıyanlarından və konidilərindən ibarətdir. Yarpaq səthində yoluxmuĢ to-

xumaların miqdarı artdıqca onlar birləĢir və yarpaqların ümumi xlorozuna səbəb 

olur. Bu qaydada olan yarpaqlar tökülürlər. Xəstəlik adətən yaĢlı yarpaqlardan ca-

vanlara doğru keçid edir. SirayətlənmiĢ bitkilərdə olan yarpaqlar töküldükdən 

sonra meyvələr günəĢ Ģüaları üçün açılır və nəticədə onlar günəĢ yanığı ala bilir-

lər. Bu fitopatogen göbələk badımcan və bibərdən əlavə daha geniĢ bitki növlə-

rini yoluxur. 

Xəstəlik törədicinin konidiləri uzun konididaĢıyanlar üzərində əmələ gəlir, 

onlar rəngsiz, tək-tək, uzunsov-elliptik formalıdır. Patogen havanın aĢağı nisbi 

rütubətində yaxĢı inkiĢaf edir. Epifitotiya Ģəklində inkiĢaf 15-250C temperaturda 

baĢ verir, yoluxmuĢ bitki qalıqları istixanada olmadıqda patogenin sporları 10-14 

gündən sonra ölürlər, xəstəlik açıq qruntda daha fəal inkiĢaf edir. Havanın nisbi 

rütubəti 60-70% və gündəlik orta temperaturun 18-220C həddində olması törədi-

cinin kütləvi yayılmasını təmin edir. 

Xəstəlik əsasən yarpaqlarda əmələ gəldiyi üçün fizioloji proseslər zəifləyir, 

transpirasiya güclənir, fotosintez azalır, nəticədə məhsuldarlıq aĢağı düĢür. Xəs-

təliyin kütləvi inkiĢaf etdiyi illərdə məhsul itkisi 15-20%-ə çatır. 

Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrofonda xəstəliyin ilkin əlamətləri görün-

dükdə strobi preparatının 0,03-0,04%-li iĢçi məhlulu ilə çiləmə həyata keçirilir. 

Strobi sistem təsirlidir və xəstəlik törədicidə 1-2 çiləmədən sonra ona qarĢı da-

vamlılıq əmələ gələ bilir. Bunu aradan qaldırmaq üçün tərkibində 80% kükürd 

olan kumulus preparatının 0,8%-li iĢçi məhlulundan istifadə etmək mümkündür. 

 
Badımcan və bibərin cənub sklerosial çürüməsi –  

Sclerotium rolfsii Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Agonomycetes sinfi, 

Mycelia sterilia sırası, Sclerotium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik bibər və badımcan becərilən bütün rayonlarda geniĢ yayılmıĢdır. 

ABġ, Cənubi Amerika ölkələri, Ġran, Türkiyə, Ukrayna və Moldovanın əkinlərin-

də hər 10 ildə 2-3 dəfə epifitotiya xarakteri daĢıyır. Ölkəmizin də Qərb bölgəsin-

də xəstəliyin yayılması haqqında məlumatlar mövcuddur. 
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Fitopatogen göbələk olan Sclerotium rolfsii torpağın səthindən bir az aĢağı 

səviyyədə yerləĢən cücərtiləri yoluxur və onların əyilməsinə, yatmasına səbəb 

olur. Ətraf mühitin əlveriĢli Ģəraitində patogen bitkinin istənilən orqanını yoluxa 

bilir. YaĢlı bitkilərdə xəstəliyin ilkin əlamətləri  tünd  qəhvəyi ləkələr formasında 

meydana çıxır. Yarpaqlarda ilkin simptomlar əmələ gələn zaman onlar tezliklə 

saralır və soluxurlar. Müəyyən zaman kəsiyindən sonra yoluxmuĢ orqanların sət-

hində göbələyin mitselindən ibarət ağ örtük inkiĢaf edir. Mitselin daxilində göbə-

ləyin kiçik qəhvəyi sklerosiyaları əmələ gəlir. Sklerosiyalar xarici görkəminə 

görə kələm toxumunu xatırladır. Xəstəlik inkiĢaf etdikcə yoluxmuĢ bitkilər so-

luxur və məhv olurlar. 

Sclerotium rolfsii göbələyi çoxlu sayda bitkiləri yoluxur. Patogen mitsel və 

ya sklerosiya formasında sirayətlənmiĢ bitki qalıqlarında qıĢlayır. Sklerosiyalar 

uzun illər ərzində torpaqda həyatilik qabiliyyətini saxlamaq xüsusiyyətinə malik-

dir. Uzun sürən quraqlıqdan sonra yağan yağıĢlar və ya suvarma sklerosiyaların 

cücərməsini təmin edir və yoluxma prosesi baĢlayır. 

Ġsti və yüksək rütubətli hava Ģəraitində göbələk tez böyüyür və inkiĢaf edir. 

10-12 mm miqdarında yağan yağıĢlar və sonra havanın gündəlik orta temperatu-

runun 200C-yə yüksəlməsi mitselin inkiĢafını stimullaĢdırır. Patogenin yayılması  

kütləvi xarakter daĢıyır. Torpağın pH-ı 3-5 səviyyəsində olduqda göbələyin bö-

yüməsi üçün optimal Ģərait yaranır. pH=7 olduqda sklerosiyaların cücərməsi ge-

cikir. Sklerosiyalar yaxın və uzaq məsafələrə yoluxmuĢ Ģitil, sirayətlənmiĢ torpaq 

hissəcikləri olan bitki qalıqları, əmək alətləri və s. ilə yayılır. 

Əkinlərin xəstəliklə yoluxması nəticəsində seyrəklik əmələ gəlir, yeni səpin 

aparmağa ehtiyac duyulur. YaĢlı bitkilərin kütləvi yoluxması nəticəsində maddə-

lər mübadiləsi pozulur, məhsuldarlıq aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkin dövriyyəsinə əməl edilməli və badım-

canla bibərin ən yaxĢı sələf bitkiləri dənli bitkilər hesab edilməlidir. Dərin Ģum 

aparılmalıdır ki, sklerosiyalar torpağın alt qatına düĢsün. Torpağın drenajını yax-

ĢılaĢdırmaq üçün Ģitillər cərgələrə köçürülməlidir. Kiçik sahələrdə xəstəliyin ilkin 

simptomları əmələ gələn zaman onlar çıxarılır və sahədən kənarlaĢdırılır. Torpaq 

fungisidlərindən istifadə edilməlidir. Toxumların dərmanlanması əhəmiyyətli təd-

birlərdəndir. Bunun üçün 80%-li TMTD-nin suspenziyası (0,3 kq/1 sentner to-

xum) tətbiq olunur. Bununla yanaĢı vial TT, taçiqaren və s. preparatlardan da isti-

fadə etmək olar. 

 
Badımcan və bibərin vertisillioz soluxması – Verticillium dahliae Kleb., 

V.abbo-atrum Reinke et Berth., Verticillium spp. 

 

Təsnifatda yeri: 
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Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Verticillium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Badımcan və bibər becərilən bütün rayonlarda rast gəlinir. Amerikanın cə-

nubunda, ġərqi Avropa və bir sıra Asiya ölkələrində xəstəliyin geniĢ yayılması, 

bəzi illərdə hətta epifitotiya formasında əmələ gəlməsi haqqında çoxsaylı ədə-

biyyat məlumatları mövcuddur. 

Bu xəstəlik Azərbaycan üçün də xarakterikdir. Müxtəlif regionlarda, o cüm-

lədən Samux rayonun Kür çayı ətrafında yerləĢən bibər və badımcan sahələrində 

xəstəlik ciddi itkilər verir. Xəstəlik bitkilərin yavaĢ-yavaĢ soluxması ilə xarakte-

rizə edilir. Fitopatogen orqanizmlər olan xəstəlik törədiciləri  bitkilərin boru siste-

mini təcrid etmək yolu ilə onları yoluxdurur. 

Xəstəlik toxmacarları sirayətlənsə də adətən onun simptomları yaĢlı bitki-

lərdə müĢahidə olunur. Badımcan bitkilərində vertisillioz soluxmanın simptomla-

rı yavaĢ inkiĢaf edir. Yoluxmanın xarakterik əlaməti yaĢlı yarpaqların uclarında 

V-Ģəkilli zədələrin görünməsidir. Yarpaq uclarında təsvir edilən ləkələr müəyyən 

zaman keçəndən sonra ölçücə böyüyür və bütün yarpağı əhatə edir. 

Bibərin yoluxmuĢ yarpaqları böyümədən qalır və alt yarpaqlarda zəif xloroz 

əlamətləri nəzərə çarpır. Xəstəlik inkiĢaf etdikcə badımcan və bibər bitkilərində 

böyümənin gecikməsi sürətlənir, gündüz yoluxma zamanı xloroz da güclənir. So-

luxma bəzən asimmetrik ola bilir, bitkinin müəyyən hissələrində turqor saxlanılır. 

Bunun ardınca permanent soluxma gəlir və bitki məhv olur. SirayətlənmiĢ bitki-

lərin kök boğazında kəsiklər etdikdə boruların tünd qəhvəyi rəngi görünür, törə-

dici özəyə və gövdəcik budaqlara keçir. YoluxmuĢ bitkilərdə formalaĢan mey-

vələr kiçik və deformasiyalıdır. 

Badımcan və bibərdə vertisilliyoz soluxma törədən Verticillium cinsi göbə-

ləkləri geniĢ əhatəli bitkiləri yoluxur, bir neçə il müddətində torpaqda və bitki 

qalıqlarında saxlanılır. Xəstəlik törədən bu mikroorqanizmlər cərgəaraları becəri-

lən zaman köklərdə əmələ gələn zədə yerlərindən bitkiyə daxil olurlar. 

Xəstəlik törədici ağır gilli torpaqlarda daha intensiv inkiĢaf edir. Havanın 

gündəlik orta temperaturunun 21-250C, nisbi rütubətin 70%-dən yuxarı olması  

bitkilərin yoluxmasını sürətləndirir. 

Vertisillioz soluxması çox zərərli xəstəlikdir. Xəstəliyin zərəri bitkilərin 

yerüstü orqanlarının su təminatının pozulması ilə səciyyə edilir ki, bu da sonda 

onların soluxmasına və ölüĢgəməsinə səbəb olur. Deformasiya uğramıĢ, standart-

dan kənar badımcan və bibər meyvələri əmtəəlik qabiliyyətini itirir, bəzi illərdə 

məhsul itkisi 50%-dən çox olur. 
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Mübarizə tədbirləri. Torpağın fumiqasiyası, onun günəĢ Ģüaları ilə Ģüalan-

dırılması müasir mübarizə tədbirləri kompleksinə daxildir. Xəstəliyə qarĢı da-

vamlı sortların yoxluğunda növbəli əkinə əməl edilməsi sirayətlənməni zəiflədir. 

 
Badımcan və bibərin ağ çürüməsi (sklerotinioz) – Sclerotinia  

sclerotiorum de Bary 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Helo-

tiales sırası, Sclerotiniaceae fəsiləsi, Sclerotinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Xəstəlik geniĢ yayılmıĢdır. Onun arealı yoluxduğu bitkilərin arealı ilə üst-

üstə düĢür. ġimali Qafqaz, Moldova, Ukrayna, Türkiyə, Ġran, Cənubi Amerika və 

s. ölkələrin plantasiyalarında qeydə alınmıĢdır. Azərbaycanın mülayim iqlimə 

malik cənub rayonlarında xəstəlik ciddi məhsul itkisinə səbəb olur. 

Xəstəliyin ilkin əlamətləri badımcan və bibər bitkilərinin yarpaq, gövdə və 

meyvələrində tünd-yaĢıl sulu ləkələr formasında meydana çıxır. Bəzən gövdə, 

zoğ və budaqlarda, sağlam və xəstə toxumanın yaxĢı seçildiyi Ģəkildə aydın görü-

nən quru zədələr müĢahidə edilir. Gövdədə olan yoluxma torpağın səthi səviyyə-

sində onu həlqəyə salır, bununla da bitkinin soluxmasına və məhvinə səbəb olur. 

Saplaq və ya tumurcuqların yoluxması tezliklə bitkinin aĢağısına doğru yayılır. 

Torpaq səthi ilə əlaqə nəticəsində yoluxmuĢ meyvələr tez bir zamanda çürüyür və 

sulu kütləyə çevrilir. Xəstəliyin bu mərhələsində yoluxmuĢ orqanlar ağ xəzli ör-

tük və mitsellə örtülür. Onların səthində isə sklerosiyalar əmələ gəlir. Sklerosi-

yalar bununla yanaĢı gövdə özəyinin daxilində və toxum kamerasında inkiĢaf edə 

bilir. YetiĢən zaman sklerosiyalar qara rəng alır və bərkiyirlər. Xəstəlik törədici 

sklerosiya formasında qıĢlayır. Yazda cücərməyə baĢlayan sklerosiyalar silindrik 

ayaqcıqlı boĢqaba bənzər meyvə bədəni- apotesilər əmələ gətirir. Sklerosiyanın 

böyüklüyündən asılı olaraq sklerosiya 1-5 apotesi verə bilir. Apotesinin təpə his-

səsində kip oturan kisəspor yerləĢir. Kisələrin ölçüləri 118-146 x 6-9 mkm, kisə-

sporların ölçüləri 7-11 x 4-5 mkm-dir. Ağ çürümə xəstəliyini törədən fitopatogen 

göbələk geniĢ ixtisaslaĢmıĢ parazitlərdəndir. Badımcan və bibərdən baĢqa günə-

baxan, kök, çuğundur, tütün və s. bitkiləri də yoluxur. 

Ağ çürümə  xəstəliyi iqlimi mülayim keçən rayonlar üçün xarakterik olsa 

da, iqlimi quru zonalarda da qeydə alınmıĢdır. ġeh, duman, tez-tez yağan yağıĢlar 

xəstəliyin inkiĢafına əlveriĢli zəmin yaradır. Xəstəliyin yayılmasında apotesilər-

dən qopan kisəsporlar mühüm rol oynayırlar. Külək vasitəsilə onlarla kilometr 

məsafələrə dağılan kisəsporlar bitkiləri sirayətləndirirlər. Bitkilərin yoluxması  
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üçün optimal temperatur 15-180C-dir. Havanın gündəlik orta temperaturu 300C-

dən yüksək olduqda yoluxma baĢ vermir. 

Ağ çürümənin zərəri böyükdür. Bu xəstəliklə yoluxmuĢ bitkilər məhsula 

düĢməmiĢ məhv olurlar. Gec yoluxmalar isə hədsiz məhsul itkisi ilə xarakterizə 

olunur. Cılız və boĢ toxumların miqdarı sağlam meyvələrdəkinə nisbətən 5-10 

dəfə artıqdır. 

Mübarizə tədbirləri. Səpin optimal müddətdə geniĢ cərgəli yaxĢı hazır-

lanmıĢ torpaqda aparılmalıdır. Suvarma icazə verilən normada səhər saatlarında 

edilməlidir. Bütün bitki qalıqları sahədən kənarlaĢdırılmalıdır. Üzvi gübrələrdən 

istifadə  edilməlidir. Toxumlar  səpinqabağı dərmanlanmalı, sahələrdə yüksək aq- 

rofon təmin edilməlidir. 

 
Badımcan və bibərin quru çüruməsi (fomopsis) –  

Phomopsis vexans (Sacc. et Syd.) Hart. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Phomopsis cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, badımcan və bibərin quru çürümə, 

fomopsis xəstəliyi dünyanın tropik və subtropik qurĢaqlarında geniĢ yayılmıĢdır. 

Türkiyə, Ġran, Yunanıstan, Ġspaniya, Ġtaliya kimi subtropik ölkələrin plantasiyala-

rında xəstəlik kütləviliyi ilə seçilir. 

Bu göbələk cücərtilər əmələ gəldikdən dərhal sonra formalaĢan toxmacar-

ları yoluxur. Gövdədə torpağın səthindən qismən yuxarıda tünd qəhvəyi zədələr 

əmələ gəlir. Son nəticədə quru çürümə ilə yoluxmuĢ gövdələr, cavan bitkilər sınır 

və məhv olurlar. Daha  yaĢlı  bitkilər yoluxan zaman sahib bitkinin alt yarpaqla-

rında və gövdələrində həlqəvi və ya düzgün olmayan formalı zədələnmiĢ sahələr 

meydana çıxır. Onların rəngi bozdan qəhvəyiyə qədər dəyiĢir. YoluxmuĢ sahələr 

ölçücə böyüyür və birləĢirlər, nəticədə yarpaqların tam saralması baĢ verir və 

onların əksəriyyəti tökülür. Gövdələrin səthində yerləĢən yaralar soluxmaya sə-

bəb olmaqla, bitkilərin təpə hissəsini məhv edir. Meyvələrdə sirayətlənmə əvvəl-

cə yumĢaq və Ģəffaf-qəhvəyi, basıq, oval formalı ləkələrlə zühur edir. Daha sonra 

meyvələrin səthində olan sirayətlənmiĢ sahələr dərinləĢir, ölçüləri böyüyür, bir-

ləĢir, yumĢaq çürüməni əmələ gətirir. Quru hava Ģəraitində yoluxmuĢ meyvələr 

büzüĢür və mumyalaĢırlar. Xəstəliyin diaqnostik əlaməti konsentrik həlqələr 

Ģəklində yoluxmuĢ orqanlarda düzülən kiçik piknidlərdir. Piknidlər eyni zamanda 

infeksiya mənbəyi olaraq fitopatogen orqanizmin qıĢlamasını təmin edir. Göbələk 
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piknid formasında bitki qalıqlarında və ya torpaqda mumyalaĢmıĢ meyvələrdə 

saxlanılır. Ġnfeksiya çox zaman yağıĢ damcıları və ya əkin suyu  verilməsi ilə yar-

paq və ya gövdəyə düĢür və xəstəliyin yayılmasını təmin edir. 

Quru və rütubətli hava xəstəliyin yayılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Havanın gündəlik orta temperaturu 18-200C olduqda, yüksək nisbi rütubət 

xəstəliyin inkiĢafına əlveriĢli Ģərait yaradır. Fitopatogen orqanizm turĢuluğu ney-

trala yaxın torpaqlar üçün daha xarakterikdir. 

Quru çürümə və ya fomopsis nəinki badımcan və bibər, eləcə də quĢüzümü 

fəsiləsinə daxil olan digər bitkilər üçün də yüksək zərərlidir. YoluxmuĢ sahələrdə 

seyrəklik əmələ gəlir, hektarda bitki sayı aĢağı düĢür, məhsuldarlıq göstəriciləri, 

eləcə də istehsal olunan əmtəəlik məhsulun keyfiyyət göstəriciləri mənfi istiqa-

mətdə dəyiĢir. Bəzi illərdə xəstəliyin təsirindən məhsul itkisi 10-15% və daha 

artıq olur. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı elmi əsaslara söykənən aqrotexniki 

tədbirlər kompleksi həyata keçirilməlidir. Davamlı sortlardan istifadə, quĢüzümü 

fəsiləsinə daxil olan bitkilərin bir-birindən 1000 metr təcrid edilməsi, növbəli 

əkin dövriyyəsinə əməl edilməsi xəstəliyin inkiĢafını minimuma endirir. Yolux-

muĢ bitki qalıqları toplanır və məhv edilir. Bitkilərin xəstəlik törədiciyə qarĢı da-

vamlılığını yüksəltmək üçün balanslaĢdırılmıĢ mineral gübrə dozalarından istifa-

də edilir. Bu baxımdan fosfor və kalium gübrələrinə üstünlük verilir. 

 
Badımcan və bibərin antraknozu – Colletotrichum  

capsici Santhw., C.gloesporioides Penz. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Colletotrichum cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Xəstəlik bibər becərilən bütün dünya ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. Rusiya-

nın cənub vilayətlərində, Qərbi Ukrayna, Moldova və Türkiyədə bəzi illərdə epi-

fitotiya formasında inkiĢaf edir. Xəstəlik ölkəmizdə də qeydə alınmıĢdır. 

Antraknoz bibərin bütün yerüstü orqanlarını böyümə mərhələsindən asılı 

olmayaraq yoluxur. Toxmacarların yoluxması filqə yarpaqlarla məhdudlaĢa bilir, 

bu zaman infeksiya uzaq məsafələrə yayıla bilmir. Yarpaq və gövdələrdə nek-

rozlu ləkələr əmələ gəlir, burada da ləkənin rəngi bozdan qəhvəyiyə qədər dəyiĢə 

bilir. Yüksək iqtisadi itkilərlə səciyyə olunan forma meyvələrin sirayətlənməsidir. 

Meyvələrdə xəstəliyin simptomları su ilə zəngin hissələrdə baĢ verir və meyvə 

tədricən  sarıyabənzər  qəhvəyi və ya qəhvəyi rəng alır. Meyvə üzərində meydana 
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çıxan zədələr kiçikdir, həlqəvidir, belə zədələr birləĢir və meyvə toxumasının 

əhəmiyyətli bir hissəsini tutur. Rütubətli hava zamanı meyvələrin üzərində çəh-

rayı, narıncı çəhrayı və narıncı rəngli spor kütləsi yerləĢir. Göbələyin növündən 

asılı olaraq yoluxmuĢ sahədə qara və ya qəhvəyi sapabənzər strukturlar fərqlə-

nirlər. Antraknozla həm yetiĢməmiĢ yaĢıl, həm də yetiĢmiĢ bibər meyvələri yolu-

xurlar. Lakin istənilən halda xəstəliyin simptomları meyvələr yetiĢib qızaran 

zaman meydana çıxır. Göbələyin mitseli hüceyrəarasında yerləĢir və bitki toxu-

masının epidermisi altında loja Ģəklində konidispor mərhələsini formalaĢdırır. 

Müəyyən zamandan sonra epidermis partlayır və konidilər yoluxmuĢ orqanların 

səthinə  çıxır. KonididaĢıyanlar  qılçıqlı, konidilər  birhüceyrəli, düzgün  olmayan 

həlqəvidir. Konidilərin ölçüləri 10-19,5 x 3-4 mkm-dir. 

Patogen konidilərlə yayılır, bitkinin yoluxmuĢ hissələrində mitsellə qıĢlayır. 

Ġsti rütubətli hava yoluxmaya və simptomların inkiĢafına kömək edir. 

Colletotrichum cinsinin növlərindən asılı olaraq yoluxma üçün optimal tempera-

tur 20-270C həddindədir. Yoluxma üçün damcı su əsas vasitələrdəndir. Duman, 

səhər Ģehi xəstəliyin intensivliyini təmin edir. 

Xəstəliklə əsasən meyvələr yoluxduğundan istehsal olunan məhsulun key-

fiyyət göstəriciləri aĢağı düĢür, əmtəəlik malın miqdarı azalır. Bütövlükdə pato-

genin inkiĢafı nəticəsində məhsuldarlıq 25%-ə qədər aĢağı düĢə bilir.  

Mübarizə tədbirləri. Antraknoz xəstəliyi ilə mübarizədə müasir bitki mü-

hafizəsinin bütün elementlərindən istifadə edilməlidir. Ġnteqrir mübarizə üsuluna 

üstünlük verilməlidir, ona görə ki, bu metod xəstəliyə qarĢı davamlı sortların be-

cərilməsinə, patogenlərə qarĢı onların antaqonistlərindən istifadəyə, bioloji üsu-

lun daha geniĢ tətbiqinə əsaslanır. Bütün bunlarla yanaĢı xəstəliyin ilkin simp-

tomları göründükdə kontakt (1%-li bordo məhlulu, 0,5%-li moniko bordo, 0,4%-

li misxloroksidi) və sistem (0,1%-li ridomil) təsirli fungisidlərin növbəli tətbiqinə 

ehtiyac duyulur.  

 
Bibər və badımcanın qara bakterial ləkəliyi – Pseudomonas  

syringae Van Hall. pv. syringae Van Hall. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Xanthomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Ədəbiyyatlarda göstərilir ki, qara bakterial ləkəlik xəstəliyi Avropanın cə-

nub, cənub-Ģərq, eləcə də ABġ-ın cənub rayonlarında geniĢ yayılmıĢdır. 
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Azərbaycanda da bu xəstəliyin qeydə alınması haqqında məlumatlar möv-

cuddur. 

YoluxmuĢ yarpaq və ya ləpələrdə su ilə zəngin düzgün olmayan formalı   

zədələnmiĢ sahəciklər meydana çıxır. Bunun nəticəsində yoluxmuĢ orqanlar nek-

rotikləĢir və Ģəffaf mərkəzli tünd-qəhvəyi rəng alır. ZədələnmiĢ yerlər (ləkələr) 

qovuĢa bilir, bu zaman nisbətən daha böyük nekrozlu ləkələr görünür. Xəstəlik 

güclü inkiĢaf edən zaman yarpaq toxumasının əhəmiyyətli hissəsi sirayətlənir və 

belə olduqda bütün yarpaq sarala və düĢə bilir. YoluxmuĢ meyvələrin səthində 

qəhvəyitəhər qara sulu zədələr əmələ gəlir, sonra onlar ölçücə irilənir və çürüyür-

lər. Bəzən qara bakterial ləkəlik xəstəliyini syringae növünün əmələ gətirdiyi  

bakteriozla səhv salırlar. Lakin qeyd edilməlidir ki, syringae növünün əmələ gə-

tirdiyi bakterioz daha aĢağı temperaturda baĢ verir. Bu amil hər iki xəstəliyi fərq-

ləndirməyə kömək edir. 

Pseudomonas syringae pv. syringae bakteriyası geniĢ müsbət temperatur 

həddində 5,5- 510C inkiĢaf edə bilir. Bakteriya günəĢ Ģüalarına qarĢı həssasdır və 

quru-mağa meyillidir. 

Vegetasiya dövrü xəstəlik törədici külək və yağıĢ damcıları ilə yayılırlar. 

Bakteriya bitkiyə təbii yollar və yara yerlərindən daxil olur. 

Yüksək rütubət və mülayim temperatur xəstəliyin yayılmasında və inkiĢa-

fında həlledici rol oynayır. Xəstəlik törədicinin inkiĢafı üçün optimal temperatur 

3,3- 340C hesab edilir. 

Xəstəliyin törədicisi vegetasiya dövrü əsasən külək və yağıĢ damcıları ilə 

yayılır. Xəstəliyin zərəri onun inkiĢaf dərəcəsindən asılıdır. Məhsul itkisi bəzən 

15-20%-ə çatır. Xəstəliyə qarĢı demək olar ki, davamlı sortlar yoxdur. 

Mübarizə tədbirləri. Sağlam, sirayətlənməmiĢ sahələrdən toxum materialı 

tədarük edilməli, səpin elit toxumlarla həyata keçirilməlidir. Toxum materialı 

yaxĢı təmizlənməli, sortlaĢdırılmalı, səpindən əvvəl toxum dərmanları ilə iĢlən-

məlidir. Bunun üçün TMTD, fentiuram, taçiqaren kimi toxum dərmanlarından 

istifadə edilir. 

 
Bibər və badımcanın gövdə və meyvəayaqcıqlarının bakterial 

 xərçəngi – Erwinia carotovora subsp. carotovora  

(Jones) Bergey, Harrison 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi fakültətiv aerob çubuqlar qrupu, Enterobacteriaeae fəsiləsi,  

Erwinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 
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Xəstəlik dünyanın bibər becərilən əksər ölkələrində yayılmıĢdır. Xəstəlik 

törədici olan bakteriyalara MDB məkanında ən çox Moldova, Ukrayna, Rusiya 

Federasiyasının ġimali Qafqaz bölgəsində, Gürcüstanda rast gəlinir. Bu xəstəlik 

ölkəmizdə də qeydə alınmıĢdır. 

Xəstəlik törədici bibər bitkisinin gövdə və meyvələrini sirayətləndirir. Pa-

togenin təsiri altında gövdənin daxili hissəsinin rəngi dəyiĢilir ki, bu da xəstəliyin 

ilkin simptomları hesab edilir. Bundan sonra gövdədə özəyin boĢalması baĢ verir 

və bitki soluxur. YoluxmuĢ sahələr böyüdükcə xəstəlik gövdə boyu yayılır və 

belə Ģəraitdə budaqlar sınırlar. Bəzi illərdə xəstəliyin təsiri nəticəsində yarpaqla-

rın da nekrozu və xlorozu müĢahidə edilir. Məhsul toplanıĢından sonra çürümənin 

simptomları su ilə zəngin toxuma sahələrində basıq ləkələr formasında meyvənin 

ayaqcığa birləĢdiyi yerdə meydana çıxır. Belə sahələr Ģəffaf və ya tünd rəngli  

olur, toxuma yumĢalır, yoluxma yerləri getdikcə artır. Bu Ģəraitdə adətən epi-

dermis partlayır, azad olunan sulu yumĢaq toxuma müĢahidə edilir.  

Bu xəstəliyin törədiciləri olan bakteriyalar üçün optimal inkiĢaf tempera-

turu 25-260C, maksimum 45-480C, 500C-dən yuxarı temperaturda onlar məhv 

olurlar. Bitkiyə təbii yollar və mexaniki zədə yerlərindən daxil olan xəstəlik törə-

dici maddələr mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur. Ġnfeksiya toxumlarda və 

məhsul toplanıĢından sonrakı bitki qalıqlarında saxlanılır. 

YağıĢ zamanı su damcılarının ətrafa sıçrayıĢı bakteriyaların yarpaq və mey-

vələrə keçməsini asanlaĢdırır. Meyvələrin yoluxması və onların əmtəəlik qabiliy-

yətinin aĢağı düĢməsi ilə bibərin məhsuldarlığına ciddi zərər dəyir. Bəzi illərdə 

məhsul itkisi 20% və daha artıq ola bilir. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortlardan istifadə edilməli, 

toxum materialı yalnız sağlam bitkilərin meyvələrindən tədarük edilməli, səpin-

dən əvvəl toxumlar dərmanlanmalı və bitkilərin bakterioza qarĢı davamlılığını  

yüksəldən aqrotexniki kompleksə əməl edilməlidir. Xəstəliyin ilkin simptomları  

göründükdə tərkibində mis birləĢmələri olan (1%-li bordo məhlulu, 0,3%-li mis-

xloroksidi, 0,4%-li kuprozan) preparatlardan biri ilə çiləmə aparılır.  

 
Bibərin bakterial ləkəlik xəstəliyi – Xanthomonas  

campestris pv. vesicatoria 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Xanthomonas cinsi 

Sinonimi:  

Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria 

Bioloji qrupu: 
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Nekrotrof  

 

Dünyanın müxtəlif isti rayonlarında qeydə alınan bu xəstəlik Ģirin bibər 

əkinləri üçün təhlükəli xarakter daĢıyır. Xəstəlik ölkəmizdə də qeydə alınmıĢdır. 

Xəstəliyin simptomları Ģirin bibərin yarpaq, gövdə və meyvələrində müĢa-

hidə edilir. Acı bibərdə simptomlar elə də hiss olunmur. Xəstəliyin ilkin əlamət-

ləri kiçik, qeyri-düzgün formalı ləkələr Ģəklində yarpaqların alt səthində meydana 

çıxır. Müəyyən zaman keçdikdən sonra yoluxmuĢ toxuma sahələri ölçücə böyü-

yür, tünd qəhvəyidən tutmuĢ qara, mərkəzi isə solğun sarı-qəhvəyi rəng alır. Belə 

ləkələr yarımĢəffaf sarı su ilə əhatə olunur. Yarpaqların üst səthində ləkələr adə-

tən yüngülcə basıq, yarpaqların alt səthində isə nisbətən qabarıqdır. Ġnfeksiya  ilə  

güclü yoluxmuĢ yarpaqlar xlorotikləĢir və didilmiĢ görkəm alır. Xəstəlik güclü 

inkiĢaf edən zaman yarpaqlar vaxtından əvvəl məhv olurlar. Gövdələr yoluxan 

zaman onların səthində dar (məhdud) Ģəffaf-qəhvəyi, nisbətən qabarıq uzunsov 

yaralar zühur edir. Meyvələrdə ləkələr nekrotikdir. Bu ləkələr zolaqlı səthə malik 

olmaqla partlayırlar. 

Əsas infeksiya mənbəyi bitki qalıqlarıdır. Quru  bitki qalıqlarında bakteriya 

2 ilə qədər həyatilik qabiliyyətini saxlaya bilir. Bitki qalıqları çürüyəndə bakte-

riyalar da onlarla birlikdə məhv olurlar. Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, 

Ģirin bibərin qalıqları gələn yaza qədər tam çürüyə bilmədiyindən onlarda xəstəlik 

törədici saxlanılır. 

Yay dövrü bakteriya bir bitkidən digərinə yağıĢ damcıları ilə yayılır. Bu iĢ-

də külək amili həlledici rol oynayır. Bakteriya bitkiyə əsasən ağızcıqla daxil olur. 

Bakterial ləkəlik xəstəliyinin törədicisi olan bakteriyanın inkiĢafı üçün op-

timal temperatur 300C-yə yaxındır. 28-290C temperaturda bakteriya sürətlə inki-

Ģaf edir. Buna görə də bakterial ləkələr cənub ölkələri üçün daha xarakterikdir. 

Bitki yarpaqlarının səthində bir neçə saat qalan damcı su xəstəliyin gediĢini daha 

da intensivləĢdirir. Buna görə iyun və iyul aylarında yağıĢlar xəstəliyin epifitotiya 

Ģəklində yayılmasına real zəmin yaradır. 

Xəstəlik nəticəsində məhsulun keyfiyyəti aĢağı düĢür, meyvələrin xarici 

görkəmi pisləĢir. Bəzən xəstəliklə güclü yoluxan bitkilər meyvə vermir, bəzən də 

çılız, kiçik, dadsız meyvələr formalaĢırlar. 

Mübarizə tədbirləri. Badımcanın və bibərin bakterial xərçəng xəstəliyində 

olduğu kimidir. 
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Badımcan və bibərin fitoftorozu 

Phytophthora capsici Leonian. -  vegetablemdonline.ppath.cornell.edu 



379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phytophthora capsici Leonian.  

sporlar (solda), sporangilər (sağda) 

Badımcan və bibərin unlu şehi  

Leveillula taurica Am. 

agrisenegal.com 

Leveillula taurica Am.-  

konidisporlar 
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Badımcan və bibərin vertisillioz 

soluxması – Verticillium dahliae 

Kleb., V.abbo-atrum Reinke et 

Berth. - science.oregonstate.edu 

Verticillium dahliae Kleb.,  

V.abbo-atrum Reinke et Berth. – 

konidisporlar 

Badımcan və bibərin ağ çürüməsi  

 Sclerotinia sclerotiorum de Bary - seminis.ru 
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Badımcan və bibərin quru çüruməsi 

Phomopsis vexans Faw. 

lsuagcenter.com 

Phomopsis vexans Faw.-  

piknosporlar 

Badımcan və bibərin antraknozu  

Colletotrichum capsici Santhw., C.gloesporioides Penz. 

apsnet.org 
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Colletotrichum gloesporioides 

Penz. -sporlar 
Colletotrichum capsici Santhw.- 

konidial loja 

Bibər və badımcanın gövdə və meyvəayaqcıqlarının bakterial xərçəngi  

Erwinia carotovora subsp. carotovora  

agroatlas.ru (solda), seminis.ru (sağda) 
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8.5. SOĞAN VƏ SARIMSAQ BĠTKĠLƏRĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Soğanın yalançı unlu şeh və ya peronosporozu – Peronospora  

destructor (Berk.) Casp. 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Peronosporaceae fəsiləsi, Peronospora cinsi 

Sinonimi: 

Peronospora schleidenii Ung. 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Soğanın yalançı unlu Ģeh və ya peronosporoz xəstəliyi ABġ-ın Ģimal Ģtat-

larında, Danimarka, Ġngiltərə, Almaniya, PolĢa, Norveç, Serbiya, Xorvatiya, Ġtali-

ya, Bolqarıstan, Yaponiya, Çin və s. ölkələrdə yayılmıĢdır. 

Soğanın yalançı unlu Ģeh xəstəliyi barədə ilkin məlumatlar 1841-ci ildə 

Ġngiltərə (Berkly, 1841), sonra ABġ (Treioseae, 1884) alimlərinə məxsusdur. Ru-

siyada bu xəstəlik 1903-cü ildə A.A.Yaçevski tərəfindən təsvir edilmiĢdir. 

MDB məkanında xəstəliyə Rusiyanın Uzaq ġərq, Qərbi Sibir əyalətlərində, 

Krasnodar diyarında, Gürcüstanda, Moldova, Ukraynada və ölkəmizin bütün zo-

nalarında rast gəlinir. 

Xəstəlik bitkilərdə yerli və diffuz formalarda yoluxma ilə meydana çıxır. 

Diffuz yoluxmanın əlamətləri soğanın toxumluq sahələrində sirayətlənmiĢ soğa-

naqların cücərməsindən 2-3 həftə sonra baĢ verir. Bu bitkinin ümumi vəziyyətinin 

pisləĢməsi, böyümədən geri qalma ilə özünü biruzə verir. 

Bibərin bakterial ləkəlik xəstəliyi 

Xanthomonas campestris pv.  

vesicatoria-  ces.ncsu.edu 

Bibərdə mozaik virus 

Cucumber mosaic virus 

blogs.cce.cornell.edu 
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SirayətlənmiĢ bitkilərin yarpaqları xüsusilə təpə hissədə solğun rənglidir. 

Yarpaqlarda mum örtük ya zəif, ya da heç müĢahidə edilmir. Bununla  bahəm  

yarpaqların formasının ĢəkildəyiĢmələri də görünür. YoluxmuĢ bitkilərin yarpaq-

ları sağlamlara nisbətən daha kobud və bərkdir. ÇiçəkdaĢıyan zoğların böyümə 

prosesinin də gecikməsi müĢahidə olunur. 

Rütubətli havada xəstə bitkilər boz-bənövĢəyi örtüklə örtülür. Örtüyün tozla 

çirklənməsi nəticəsində müəyyən müddət sonra o çirkli boz rəng alır. 

Xəstəliyi törədən göbələyin mitseli rəngsiz, endogen, güclü budaqlanan, bu-

ğumludur. Adətən mitsel hüceyrəarası məkanda yerləĢir. Göbələyin hifləri soğa-

nağın bütün toxuma hissələrinə, çiçəkdaĢıyan zoğlara daxil olur. Hüceyrəarası 

mitsel qaustoriyalı və ya qaustoriyasız ola bilir. 
Xəstəliyin  törədicisi inkiĢaf  tsiklində 2 tip çoxalmaya malikdir: qeyri- cinsi 

və cinsi. Qeyri-cinsi çoxalma konidilərlə həyata keçirilir, onlar mitsel budaqların- 

da konididaĢıyanlarda əmələ gəlirlər. KonididaĢıyanlar yarpaq və toxum oxlarının 

yoluxmuĢ yerlərində boztəhər-bənövĢəyi örtüklə təqdim olunurlar. 

KonididaĢıyanlar göbələyin hiflərindən fərqli olaraq çox dəfə dixotamik bu-

daqlanandır, uc budaqları düz və ya əyridir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə ko-

nididaĢıyanların uzunluğu 15-18, qalınlığı 10-12 mkm-dir. Onların uclarında ko-

nidilər əmələ gəlirlər. Konidilərin ölçüləri soğanın sort xüsusiyyətləri, növü və 

becərmə Ģəraitindən asılı olaraq dəyiĢir. 

Peronocpora destructor göbələyinin konidi mərhələsi üstünlük təĢkil edir, 

ona görə ki, obliqat parazit olan bu mikroorqanizm vegetasiya dövrü küllü miq-

darda konidilər formalaĢdıra bilir. 

Soğanda yalançı unlu Ģeh xəstəliyinin törədicisinin konidiləri xüsusilə hava-

nın aĢağı nisbi rütubətində cücərmə qabiliyyətini tezliklə itirir. Bu konidilərdə 

suyun miqdarının aĢağı (14%-ə qədər) olması ilə əlaqədardır. Ġnkubasiya müddəti 

hava amillərindən asılı olaraq 3-17 gündür. 13-150C temperaturda, 80-95%-lik 

rütubətdə inkubasiya dövrünün uzunluğu 3-5 gün, 18-220C və 60-70% rütubətdə 

isə bu 12-15 gündür. Ġnkubasiya müddətinin uzunluğuna əkin müddəti də təsir 

edir. Erkən soğan əkinlərində inkubasiya dövrü 3-4 gün, gec əkinlərdə 7-8 gün-

dür. 

Ġnkubasiya dövrü prosesində ötürücü boruların daxilində göbələyin vege-

tativ böyüməsi baĢ verir. Patogen ötürücü borulardan bitki üzrə yerini tez-tez 

dəyiĢmək üçün istifadə edir. Bundan əlavə borularda olan qida maddələri göbələk 

üçün daha mənimsənilən formadadır. Bitkidə xəstəlik törədicinin belə yerləĢməsi  

sistem yoluxma üçün xarakterikdir. Bu Ģərait dəyiĢən kimi göbələk tez bir za-

manda qeyri-cinsi çoxalmaya keçir. 

Soğanda yalançı unlu Ģeh xəstəliyinin inkiĢaf intensivliyi hər Ģeydən əvvəl  

meteoroloji Ģəraitdən asılıdır. Bitkilər əsasən səhər saatlarında yoluxur, çünki  bu 
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zaman göbələyin intensiv sporulyasiyası baĢ verir. YağıĢlı və buludlu günlərdə 

sporlar gündüz də formalaĢa bilirlər. 

Cinsi proses, iki cinsi budağın- ooqoni və anteridinin qovuĢması ilə nəticə-

lənir. Bu proses homotallik mitseldə baĢ verir. Ooqoni hiflərin ucunda da əmələ 

gəlir, o Ģar formalı və dənəvər plazmalıdır. Anteridi ooqoni olan hifdə sancaq-

Ģəkilli ĢiĢ formasında meydana çıxır. Cinsi proses nəticəsində bitkinin yoluxmuĢ 

toxumasında oosporlar formalaĢırlar. Oosporun iki örtüyü var: xarici-qalın, sarıtə-

hər-qonur və daxili daha Ģəffaf, sarıtəhər. Oosporun örtüyünün ümumi  qalınlığı  

bəzən 6,6 mkm-ə çatır. 

Oosporlar Ģar və ya elliptik Ģəkilli, 25-40 mkm diametrlidir. Onlar cavan 

yaĢda dənəvər struktura malikdirlər. YaĢlandıqda onların strukturu daha homogen 

olur. 

Ġstirahət dövrünü keçirdikdən sonra oosporlar cücərir, güclü hif verir. Bəzi 

illərdə 1 sm2 yoluxmuĢ toxumada 1000 oospor qeydə alınır. Lakin infeksiyanın 

yayılmasında onların rolu tam aydınlaĢdırılmamıĢdır. Bolqarıstan tədqiqatçıları 

(2008) məlumat verirlər ki, oosporlar onların ölkəsində yeganə infeksiya mən-

bəyidir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında belə fikir formalaĢmıĢdır ki, müasir dövrdə 

soğanda yalançı unlu Ģeh xəstəliyinin bərpa olunmasında əsas infeksiya mənbəyi  

soğanaqlarda qıĢlayan mitseldir. O, soğanaqlarda istirahət vəziyyətindədir. Törə-

dicinin mitseli soğanağın bütün pulcuqlarında, özəkdə, habelə rüĢeym zoğlarında 

yerləĢir. Nisbətən davamlı soğan sortlarında mitsel yalnız soğanağın təpə hissə-

sində saxlanılır. 

Yarpaqların erkən quruması parazitin soğanağa daxil olmasına mane olur, 

lakin zəif yoluxmada belə məhsulun toplanıĢının gecikməsi soğanaqların güclü 

yoluxmasına zəmin yaradır. Vegetasiya olunan bitkilərin nisbətən günəĢlə güclü 

qızması da onların infeksiyadan azad olmasına səbəb olur və bu zaman diffuz 

yoluxmuĢ soğanaqların miqdarı azalır. Tədqiqatçıların bir çoxu hesab edirlər ki, 

patogen soğan toxumları ilə yayılmır. Bununla bahəm H.Cook (1932) patogenin 

mitselini çiçəyin müxtəlif elementlərində müĢahidə etmiĢdir. 

Konidilərin cücərməsi üçün optimal Ģərait damcı suyun mövcudluğu və ha-

vanın mülayim temperaturu- 12-160C-dir. A.A.Vorobyov, A.F.Aqafanov (1974) 

hesab edirlər ki, konidilərin cücərməsi üçün optimal temperatur 10-120C-dir. 

260C-dən yuxarı, +20C-dən aĢağı temperaturda konidilər cücərmirlər. ĠĢıqda onlar 

bir neçə saatdan sonra həyatilik qabiliyyətini itirirlər. 

Rütubətin çoxluğu da konidilərə öldürücü təsir göstərir. Konidiləri damcı  

suya və ya rütubətli kameraya yerləĢdirən zaman artıq bir sutkadan sonra onlarda 

plazmoliz baĢlayır və sporların möhtəviyyatı örtükdən çıxır. 

Xəstəliyin zərəri məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətinin aĢağı düĢməsi ilə 

xarakterizə olunur. YoluxmuĢ yarpaqlar və çiçəkdaĢıyan zoğlar öz funksiyalarını 



386 

 

yerinə yetirə bilmirlər, çiçəkdaĢıyanlar sınırlar. Ümumi asssimilyasiya səthi aza-

lır, böyümə gecikir. Bitkilərin inkiĢafı itir, nəticədə məhsul kəskin Ģəkildə aĢağı  

düĢür. Xəstəliyin təsirindən bitkilərin məhsuldarlığı 15-20% və daha çox azalır. 

Xəstə bitkilərin toxumları cılızdır, enerjisi zəifdir, cücərmə qabiliyyəti sağlamlara 

nisbətən çox aĢağıdır. 1000 ədəd toxumun kütləsi sağlamlara nisbətən 11-21% 

azdır. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortların yaradılması və isteh-

salata verilməsi, düzgün növbəli əkinə əmələ edilməsi, soğanın əvvəlki əkin ye-

rinə orta hesabla 3-4 ildən sonra qaytarılması, soğanın sələf bitkilərinin altına 

peyin verilməsi, soğan və sarımsaq altına yüksək dozalı fosfor və digər gübrələrin 

verilməsi vacib aqrotexniki tədbirlərdəndir. 

Rütubətli (nəmləndirilməklə) üsulla toxumlar dərmanlanmalıdır. Nəmləndi-

rilmə ilə toxumları dərmanlamaq üçün 80% TMTD i.t. (4 kq/t), 70% tiqam i.t. (3 

kq/t) dərmanlanır. 1 ton toxum 10 l su ilə nəmləndirilir. 

 Soğanın vegetasiya dövrü yalançı unlu Ģeh xəstəliyinin ilkin simptomları  

görünən zaman kontakt fungisidlərdən biri ilə dərmanlanır. 1%-li bordo məhlulu 

(6-8 kq/ha mis üzrə), 60%-li arserid i.t. (2,5 kq/ha); 80%-li monika bordo (5 

kq/ha); sistem fungisidlərdən 25% ridomil i.t. (1,2 kq/ha) məsləhət görülür. ĠĢçi 

məhlulun məsarifi 300-400 l/ha. 

 
Soğanın boz boğaz çürüməsi – Botrytis allii Munn. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Botrytis cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

BaĢ və Ģalot soğan növlərinin məhsul toplanıĢı aramsız yağıĢlarla müĢayət 

olunduqda bu xəstəliyin əlamətləri elə sahədə əmələ gəlir. Bununla yanaĢı saxla-

ma rejiminə düzgün əməl edilməyən anbarlarda geniĢ yayılmaqla və böyük iqtisa-

di zərərlə səciyyə olunur.  

Patogen orqanizmlə  əsasən  baĢ və Ģalot soğan yoluxurlar. Xəstəlik adətən 

saxlama zamanı meydana çıxır, bəzən məhsul toplanıĢı dövrü da əmələ gələ bilir. 

Xəstəliyin xarakterik əlaməti soğanın kök boğazının yumĢalması və selik-

lənməsidir.Belə yoluxan toxumlar boz xəzli örtüklə örtülür. Müəyyən vaxt keç-

dikdən sonra örtük səpələnir və onun üzərində kiçik qara sklerosiyalar əmələ 

gəlir, adətən bu sklerosiyalar birləĢir və qara qətmək əmələ gətirir. 

Xəstəlik güclü inkiĢaf edən zaman örtük bütün soğanağı əhatə edir. Kəsik 

etdikdə yoluxmuĢ soğanağın toxuması biĢmiĢ görkəm alır. SirayətlənmiĢ soğa-
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naqları tarlaya basdıran zaman solğun rəngli yarpaqlar əmələ gəlir, belə yarpaq-

lar isə tezliklə soluxur, çürüyür və quruyurlar. Rütubətli Ģəraitdə çiçəkdaĢıyan və 

hamaĢçiçəklər küllü miqdar boz kiflə örtülür, bunun nəticəsində zoğlar sınır, 

hamaĢçiçəklər düĢür, onlarda toxumlar yetiĢmir və ya tamamilə əmələ gəlmirlər. 

Soğanda boz boğaz çürüməsi xəstəliyinin törədicisinin mitseli əvvəlcə 

rəngsiz, sonra tündləĢir və onların üzərində küllü miqdarda konididaĢıyanlarla 

konidilər əmələ gəlir. KonididaĢıyanlar təpə hissədə qısa iki, üçdəfəlik budaqlan-

maya malikdir. Onlar əvvəlcə rəngsiz, sonra qəhvəyi-boz rəng alır. 

Konidilər konididaĢıyanların qıvrılmıĢ baĢcıqlarında əmələ gəlir. Onlar 

formasına görə ellipsoidal, bəzən həlqəvi, birhüceyrəli, Ģəffaf, ölçüləri 6-16 x 4-8 

mkm-dir. Konidilər bir böyümə borusuna cücərirlər. 

Botrytis  byssoidae  Walk.,  Botrytis  squamasa  Walker. göbələkləri də bo-

ğaz çürüməsi xəstəliyini törədə bilirlər. Onlar bir-birlərindən konidilərin morfo-

loji əlamətlərinə görə fərqlənirlər. 

Boğaz çürüməsi xəstəliyinin törədiciləri yalnız fizioloji zəifləmiĢ toxumları  

yoluxurlar. Əvvəlcə məhsul toplanıĢı qabağı məhv olmuĢ alt yarpaqlarda oturacaq 

soğanağın boğazına doğru diffuz yayılır və oradan da çürümə baĢlayır. Göbələk 

soğan yarpaqları qoparılan zaman əmələ gələn yara yerlərindən də soğanağın bo-

ğazına keçə bilir. Bu zaman boğaz qalın və lətli olduqca yoluxma asanlıqla baĢ 

verir. Saxlama zamanı xəstəlik sirayətlənmiĢ soğanaqlardan sağlamlara keçir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında deyilir ki, çürümə yüksək rütubət və temperatur 

Ģəraitində xüsusilə intensiv inkiĢaf edir. Göbələyin inkiĢafı üçün optimal tem-

peratur 200C hesab edilsə də, 3-40C-də inkiĢaf edir və 00C-də dayanır. Bu zaman 

havanın nisbi rütubətinin 90% və daha artıq olması sirayətlənmənin gediĢini su-

rətləndirir. 

B.Horst (1988) göstərir ki, xəstəliyin infeksiya mənbəyi yoluxmuĢ soğa-

naqlardır. QıĢlamıĢ sklerosiya və yoluxmuĢ toxumlar da əlavə infeksiya mənbəyi-

dirlər. 

Saxlama üçün əlveriĢsiz Ģəraitdə kök boğazı xəstəliyinin təsirindən məhsu-

lun 50%-ə qədəri çıxdaĢ edilir. 

Mübarizə tədbirləri. Tarlada bitki qalıqlarını dərinə çevirmək üçün Ģum 

aparılması və kök boğazı simptomları olan soğanaqların əkin qabağı çıxdaĢ edil-

məsi əsas sanitar profilaktik tədbirlərdəndir. Növbəli əkinə əməl edilməsi, müx-

təlif soğan əkinlərinin bir-birindən min metr təcrid edilməsi vacibdir. Yüksək aq-

rofon yaradılmalı, birtərəfli qaydada azotlu gübrələrin tətbiqinə yol verilməməli  

və saxlama rejiminə ciddi əməl edilməlidir. 

 
Soğanın və sarımsağın sürməsi- Urocystis cepulae Frast. 

 

Təsnifatda yeri: 
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Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Tilletiaceae fəsiləsi, Urocystis cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Soğan və sarımsaqda sürmə xəstəliyinin vətəni Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 

hesab edilir. Xəstəlik oradan əkin materialı vasitəsilə Avropaya gətirilmiĢdir. Ġlk 

dəfə 1887-ci ildə Fransanın mərkəzi Paris ətrafında qeydə alınmıĢdır (Blumer, 

1963). Müasir dövrdə  xəstəlik ABġ, Kanada, Avstraliya, Afrika, Avropa, Asiya-

nın müxtəlif ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. 

 Xəstəlik MDB məkanında da qeydə alınmıĢdır. Ukraynanın Ģimal vilayə-

tində bu xəstəliyin yayılması haqqında məlumatlar mövcuddur. Azərbaycanda isə 

AbĢeron, Gəncə, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Astara və s. kimi bolgələrdə yayıl-

mıĢdır. 

Xəstəlikl əsasən baĢ soğan, az hallarda isə sarımsağı yoluxur. Əsasən to-

xumlardan yenicə çıxmıĢ cücərtilər sürmə ilə sirayətlənirlər. Yarpaqlarda əvvəlcə 

məhdud qurğuĢunu boz uzunsov zolaqlar formalaĢır. Belə zolaqlar adətən epider-

misin altında yerləĢir. Onlar sonra quruyur, epidermis partlayır və uzunsov yarıq-

lardan qara səpgili kütlə çıxır. 

Ən güclü yoluxma toxumun cücərməsindən birinci yarpağın əmələ gəlmə-

sinə qədər müĢahidə edilir. Yarpaqların böyüməsi ilə eyni zamanda spor zolaqları 

da uzanır və bir neçə santimetrə çatır. Yarpağın təpə hissəsi cücərtilərdə əyilir və 

ölüĢgəyir. Yoluxma əsas etibarı ilə aprelin sonu mayın əvvəllərində kütləvi cü-

cərtilərin əmələ gəlməsi dövrü baĢ verir. Bəzən yaĢlı bitkilər də sirayətlənirlər, 

belə yoluxma soğanağın xarici pulcuqlarını əhatə edir. Xəstə bitkilər adətən məhv 

olur, bəzən isə anormal inkiĢafda davam edirlər. 

Yoluxma  yerlərində  əmələ  gələn  qara  dağınıq kütlə xəstəliyi törədən gö-

bələyin teliosporlarından ibarətdir. Hər bir teliospor topası Ģar və ya elliptik for-

malı olub, bir, bəzən isə 2-3 tünd həlqəvi hüceyrə və 5-14 periferik sarıyabənzər 

hüceyrədən ibarətdir. Tünd hüceyrələr ĢarĢəkilli və ya ellipsoidal olmaqla qır-

mızı-kərpic rəngli hamar örtüklüdür, onların diametri 7-16 mkm-dir. Periferik 

hüceyrələrin protoplazması yoxdur və onların diametri 3-7,5 mkm-dir. Xəstəlik 

törədici olan Urocystis cepulae göbələyinin teliosporları cücərən zaman çoxhü-

ceyrəli mitsel verir, sonra bu mitsel ayrı-ayrı hissəciklərə parçalanır və bununla 

da sporidi rolunu yerinə yetirir. Hər bir hissəcik (parça, tikə) yeni mitselə baĢ-

lanğıc verir ki, onlar da bitkiləri yoluxma xüsusiyyətinə malikdirlər. Teliosporlar 

yetiĢdikdən dərhal sonra cücərə bilmirlər. 

Bitkilər torpaqda filqə yarpaqlar vasitəsilə daha asan yoluxurlar. Mitsel 

kutikula vasitəsilə daxil olur, subkutikulyar hüceyrələrin divarını həll edir, sonra 

bitki hüceyrələrində yayılır və orada teliosporlar əmələ gətirir. 
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Əsas yoluxma mənbəyi zibillənmiĢ torpaqdır. Teliosporlar toxumlar vasi-

təsilə də daĢına bilir, teliospor toxuma tozla birlikdə düĢə bilir. ƏlveriĢli Ģəraitdə 

patogenin teliosporları və mitseli torpaqda 27 ilə qədər saxlanıla bilir (Blumer, 

1963). 

Xəstəlik törədicinin teliosporları torpaqda 3-320C temperatur həddində 

cücərə bilirlər. Optimal temperatur 7-130C hesab edilir. Bitkilər havanın gündəlik 

orta temperaturu 10-12,50C olduqda daha intensiv Ģəkildə yoluxurlar. Belə tem-

peratur göstəriciləri may ayı üçün xarakterikdir. 

Sürmə  xəstəliyinin  zərəri cücərtilərin düĢməsi  və  nəticədə bitki  sıxlığının 

azalması ilə xarakterizə olunur. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkin dövriyyəsinə əməl edilməlidir. Soğan 

və sarımsaq əvvəlki əkin yerinə 5-6 ildən tez olmayaraq qaytarıla bilər. Yolux-

muĢ torpağın TMTD və ya kükürdlə dezinfeksiyası vacibdir. 1 kq TMTD ilə 10 

kq toxum dərmanlanır və ya səpin zamanı bu miqdar yuvalara tökülür. Kükürdlə 

dezinfeksiya zamanı əhəng qatılması əhəmiyyətlidir. 56 kq kükürd və 112 kq 

əhəng bir hektar torpağa verilir. 

 
Soğanın pası – Puccinia porri Wint., P.allii Rud., Melampsora  

allii – populina Kleb. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə soğan bitkisinin pas xəstəliyi dünyanın müx-

təlif ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. Xəstəliyə MDB məkanında da rast gəlinir. 

Belə ki, pas xəstəliyi Orta Asiya, Türkiyə, Moldova, Ukrayna, Rusiya Federasi-

yasının Qaratorpaq zonasında daha geniĢ yayılma arealına malikdir. Bu xəstəlik 

ölkəmizdə də qeydə alınmıĢdır. 

Soğan bitkisində pas xəstəliyini törədən üç xəstəlik törədici təsvir edildiyin-

dən yoluxmanın xarakteri də müxtəlifdir. 

Puccinia porri göbələyi ilə bitkilər yoluxan zaman yarpaqlarda sarı həlqəvi 

və ya oval ləkələr formalaĢır. Belə ləkələr Ģəffaf rəngli etsilərdən ibarət olmaqla 

ellipsoidal halqa Ģəklində yerləĢirlər. Yarpaqlar quruyur və əmtəəlik keyfiyyətlə-

rini itirirlər. Daha sonra onların üzərində qonur uredinosporlarla uredinoyastı-

cıqlar meydana çıxır, vegetasiyanın sonuna yaxın isə onları teliosporlarla telio-

yastıcıqlar əvəz edirlər. 
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Etsisporlar ĢaraoxĢar, yüngülcə yumurtavari, kiçik ziyilcikli örtüklü olub, 

diametrləri 21-24 mkm-dir. Uredinosporlar qonur, elliptik, ölçüləri 28-32 x 21-28 

mkm, örtüyü isə nadir qarĢılaĢan ziyilciklidir. Teliosporlar qısa rəngsiz ayaq-

cıqda, bir-iki hüceyrəlidir. Birhüceyrəli teliosporlar armudaoxĢar və ya elliptik, 

ölçüləri 25-38 x 18-21 mkm-dir. Ġkihüceyrəlilər–sancağaoxĢar, ölçüləri 28-45 x 

20-26 mkm-dir. 

P.porri göbələyi telio mərhələ vasitəsilə torpaqda bitki qalıqlarında və ya 

mitsellə çoxillik soğanlarda saxlanıla bilir. 

Maraqlıdır ki, digər növ P.allii – inkiĢaf tsiklində etsi mərhələsini əmələ gə- 

tirmir. Onun inkiĢaf tsiklində uredino və telio mərhələlər mövcuddur. Göbələyin 

uredinosporları sarı, ĢarĢəkilli və ya elliptik, kiçik ziyilli örtüklüdür, 18-32 x 18-

24 mkm ölçülərə malikdirlər. Teliosporlar uzunsov sancaqĢəkilli, qonur, ikihü-

ceyrəli, qısa ayaqcıqlı, ölçüləri 35-80 x 17-30 mkm-dir. 

Melampsora allii göbələyi yuxarıda təsvir edilən 2 növdən kəskin Ģəkildə 

fərqlənir. Belə ki, bu patogen inkiĢaf tsiklini baĢa çatdırmaq üçün aralıq sahib bit-

kilərindən də istifadə edir. Onun spermaqoni və etsi mərhələsi soğanda, uredino 

və telio mərhələləri ağcaqayında əmələ gəlir. Soğan yoluxan zaman onun yarpaq 

və göbələklərində Ģəffaf narıncı qırmızı yastıcıqlar sarı ləkələrin səthində mey-

dana çıxırlar. Etsisporlar həlqəvi-oval, ölçüləri 17-23 x 14-19 mkm, yüngül ziyilli 

örtüklüdür. 

Bu xəstəlik törədicilərin inkiĢafında ekoloji amillər həlledici rol oynayır. 

Yüksək rütubət, havanın gündəlik orta temperaturunun 24-280C həddində olması  

patogenlərin inkiĢafını stimullaĢdırır. 

Xəstəliyin zərəri soğanın əmtəəlik xüsusiyyətlərinin itirilməsi ilə xarakte-

rizə edilir. Bundan əlavə, yarpaqların vaxtından əvvəl ölüĢgəməsi plastik maddə-

lərin az toplanmasına gətirib çıxarır, nəticədə soğanaqlar inkiĢaf etmirlər və məh-

sul azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Ġlk növbədə sahədən qalan bütün bitki qalıqları topla-

naraq məhv edilməli, tarlada dərin Ģum aparılmalı, növbəli əkin dövriyyəsinə cid-

di əməl edilməlidir. Müxtəlif yaĢ soğan əkinləri təcrid edilməlidir. Xüsusilə 

toxumluq sahədə xəstəlik güclü inkiĢaf edərsə 1%-li bordo məhlulu, 0,2%-li ri-

domil (1,2 kq/ha) və s. ilə çiləmə aparılmalıdır. ĠĢçi məhlulun məsarifi 300- 400 

l/ha. 

 
Soğanın antraknozu – Colletotrichum circinans (Berk.) Vogl. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Colletotrichum cinsi 

Bioloji qrupu: 
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Nekrotrof 

 

Xəstəliyə müxtəlif ölçülərdə rast gəlinsə də, keçmiĢ SSRĠ-nin Avropa hissə-

sində və Zaqafqaziya Respublikalarında daha xarakterikdir. 

Xəstəliklə əsasən soğan bitkiləri yoluxurlar. Yarpaq və toxum oxlarında 

qonur ləkələr əmələ gəlir, rütubətli havada belə ləkələr konsentrik həlqələrlə dü-

zülən tünd yaĢıl və ya qara yastıcıqlarla örtülür. 

Bitkinin  yoluxmuĢ  səthində  rast gəlinən  tünd  yaĢıl  yastıcıqlar  patogenin  

sporolojasından ibarətdir. Sporoloja əvvəlcə epidermisin altına qoyulur, sonra 

onu cılız və lokal kiçik yastıcıqlar Ģəklində toxumanın səthinə çıxır. Sporlarda 

çoxsaylı birhüceyrəli və ya arakəsməli yuxarıya doğru nazilən, uzunluğu 315 

mkm-ə qədər olan tükcüklər (hiflər) var. 

KonididaĢıyanlar rəngsiz və ya solğun qonur, çox hüceyrəli düz, ölçüləri 

11,7-48 x 2.5-3 mkm-dir. Konidilər rəngsiz və ya yüngülcə sarıtəhər, milĢəkilli, 

zəif əyri və ya demək olar ki, düz, ucları itidir, ölçüləri 14-30 x 3-6 mkm-dir. 

Vegetasiya dövrü xəstəlik törədici konidilərlə yayılır. Xəstəliyin inkiĢafı  

üçün əlveriĢli Ģərait 18-260C-lik temperatur və havanın 78-90%-lik rütubəti tələb 

olunur. 

Patogen konidilərlə və mitsellə yoluxmuĢ bitki qalıqlarında və soğanaqlarda 

saxlanılır. 

Xəstəliyin zərəri yoluxma zamanı bitkilərin assimilyasiya səthinin aĢağı  

düĢməsi, yarpaqların vaxtından əvvəl ölüĢgəməsi, soğanaqların əmtəəlik xüsusiy-

yətinin itirilməsi ilə səciyyələnir. 

Mübarizə tədbirləri. Yalançı unlu Ģehdə olduğu kimidir.  

 
Soğan və sarımsaq  diblərinin ağ çürüməsi – Sclerotium 

cepivorum Berk. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Helo-

tiales sırası, Sclerotiniaceae fəsiləsi, Sclerotinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Xəstəlik mülayim iqlim qurĢağında yerləĢən ölkələrdə daha geniĢ yayılmıĢ-

dır. Bununla bahəm becərmə texnologiyasına və saxlama rejiminə nəzarət edil-

mədikdə istənilən anbarda epifitotiya xarakterli yoluxma ola bilir. 

Xəstəliklə soğan və sarımsaq bitkiləri mülayim iqlimə malik rayonlarda, 

tarlada və saxlama zamanı yoluxurlar. Tarlada yoluxma zamanı cavan bitkilərin 

yarpaqları saralır və ölüĢgəyir. ÖlüĢgəmə yarpaqların ucundan baĢlayır və aĢağıya 
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doğru gedir. Bitkilər tezliklə soluxur və məhv olurlar. Cavan soğanaqların kök-

lərində və pulcuqlarında ağ xətli mitsel və yarı sulu çürümə əmələ gəlir. Onun 

səthində isə belə toxumanın ölçülərinə oxĢar qara sferik sklerosiyalar meydana 

çıxır. 

Xəstəlik gec inkiĢaf edən zaman tarlada bitki yarpaqlarının ölüĢgəməsi  

nadir hallarda qeydə alınır və simptomlar məhsul yığımı dövrü müĢahidə olunur. 

Soğanağın dibində kiçik sklerosiyalı ağ mitsel yaxĢı görünür. 

Ağ çürümə soğan və sarımsağın saxlanma dövrü güclü inkiĢaf edir. Xəstə 

soğanaqlar adətən tamamilə çürüyürlər. 

Xəstəliyin törədicisi təbii Ģəraitdə yalnız mitsel və sklerosiya əmələ gətirə 

bilir. Patogen sklerosiya formasında küləklə daĢınır və bitkiləri təkrar yoluxdurur. 

Bu fikirlər alman alimi N.J.Kranthausenə (1986) məxsusdur. 

Sklerosiyalar torpaqda qıĢlaya bilir, həmin tarlada təkrar soğan becərilən 

zaman asanlıqla cücərir və mitsel verir, soğan bitkiləri olmadıqda isə onlar pis 

cücərirlər. Onların cücərməsi üçün optimal temperatur 20-240C-dir.  

Yüksək temperatur və torpağın aĢağı rütubəti patogenin sklerosiyalarının 

həyatilik qabiliyyətini aĢağı salır. P.B.Adamsın (1987) məlumatlarına əsasən tem-

peratur 400C olduqda torpaqda göbələyin cücərən sklerosiyalarının 50%-i 39 

saatdan sonra məhv olurlar. 500C-də bu 2 saatdan sonra baĢ verir. 

Ağ çürümə torpaqda rütubət 40%-dən az olduqda belə güclü surətdə inkiĢaf 

edir. 

Xəstəliyin anbarda baĢ verməsi daha təhlükəli xarakterli olub, məhsulun 

əsas kütləsinin çürüməsi ilə nəticələnir. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə yüksək aqrofon yaradılması  

vacibdir. Saxlamaya qoymazdan əvvəl soğanaqların qurudulması və onların ciddi 

surətdə çeĢidlənməsi əhəmiyyətlidir. Saxlama anbarlarında saxlama rejiminə 

əməl edilməlidir. 

 
Soğanaqların yaşıl kifəoxşar çürüməsi və ya 

pensilliyoz - Penicillium sp. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Moniliaceae fəsiləsi, Penicillium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Saprotrof  

 

Becərilmə Ģəraitindən, aqrotexniki fondan asılı olaraq saxlanma rejiminə 

ciddi əməl edilməyən istənilən ölkənin anbarlarında sürətlə inkiĢaf edə bilir. 
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Saxlama zamanı sarımsağın ən təhlükəli xəstəliklərindən biri olmaqla, əm-

təəlik məhsulun keyfiyyətini pisləĢdirir, tonlarla məhsul seçilə-seçilə çıxdaĢ edi-

lir. 

Xəstəliyin ilkin dövrlərində sarımsağın ayrı-ayrı diĢləri solğunlaĢır, ölüĢ-

gəyir, toxumanın Ģirəli hissəsində Ģəffaf-sarı rəngli kiçik basıq ləkələr meydana 

çıxır. Belə sirayətlənmiĢ sarımsaq diĢləri 7- 10 gün  müddətində yumĢalır, ləkələr 

əvvəlcə Ģəffaf, ağtəhər, 3-5 gün ondan sonra isə yaĢıl kifəoxĢar örtüklə seçilir.Yu- 

xarıda göstərilən yaĢıl kifəbənzər örtük Penicillium göbələyinin mitselindən və 

sporlarından ibarətdir. Bu zaman günlər keçdikcə xəstəlik daha da daxili diĢlərə 

doğru yayılır, daxili diĢlər büzülür, qaralır və parçalanmağa baĢlayır. Quru pul-

cuqlar diĢlərə sıx yapıĢmırlar. Quru pulcuqlar altında patogenin yaĢıl və ya yaĢıl-

göy rəngli səpələnən spor kütləsi yığılır. Belə pulcuqlar kəsildikdə spor kütləsi 

havaya səpələnir.YoluxmuĢ toxuma yumĢaq kütləyə çevrildiyindən soğanağa əllə 

toxunduqda boĢ görünür. 

Xəstəliyin kütləvi yayılması adətən sarımsaq soğanaqları saxlanmaya qo-

yulduqdan 2-3 ay sonra baĢlayır. 

Bu xəstəliyin saxlanma anbarlarında inkiĢafı müxtəlif amillərdən asılıdır. 

Soğan və sarımsaq soğanaqları quru havada, yarpaqlar kütləvi surətdə saralıb qu-

ruyan zaman toplanmalıdır. Soğan və sarımsaq soğanaqlarının saxlama rejimi ey-

nidir. Soğanaqları sahədən topladıqdan sonra 25-350C temperaturda 7-10 gün 

saxlayırlar. Soğanaqları o vaxta qədər qurudurlar ki, onları tərpədəndə spesifik 

səs eĢidilsin. Soğanaqları 70-75%-lik havanın nisbi rütubətində saxlayırlar. So-

ğanda saxlamanın temperatur rejimi onun təyinatından asılıdır. Adətən soğanaq-

ları müsbət 1-20C temperaturda tuturlar. 

Belə  temperatur və  rütubətdə bir çox xəstəliklər inkiĢaf edə bilmirlər. Ər-

zaqlıq sarımsağı -1-30C temperaturda saxlamaq daha əlveriĢlidir. 

Xəstəlik olduqca təhlükəli və zərərlidir. Söhbət birbaĢa saxlanılan soğanaq 

məhsullarının xəstələnərək çıxdaĢ edilməsindən gedir. 

Mübarizə tədbirləri. Becərmə zamanı aqrotexniki tədbirlər kompleksinə 

əməl edilməli, saxlama rejiminin tələblərinə diqqətlə yanaĢılmalıdır. 
 

Məxməri ləkəlik və ya alternarioz – Alternaria porri 

 (Ell.) Cif. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Sinonimi: 

Macrosporium porri Ell., Alternaria allii Nolia. 



394 

 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 
Xəstəlik soğan növləri becərilən bütün dünya ölkələrində aĢkar edilmiĢdir. 

Cənub rayonlarında xəstəlik daha intensiv yayılır. 

Xəstəliklə mədəni soğanın bütün növləri yoluxur. Əvvəlcə xəstəlik çoxillik 

soğanda meydana çıxır, bundan 3-4 həftə sonra isə patogen baĢ soğanda müĢa-

hidə edilir. 

 Soğanaqları basırdıqdan 2-2,5 ay sonra bitkinin yarpaq və çiçəkdaĢıyan 

zoğlarında xəstəliyin simptomları əmələ gəlir. Bu simptomlar yaxĢı görünən kon-

sentrik zonallıqla seçilən uzunsov yumurtayaoxĢar məxməri ləkələrdən ibarətdir. 

Soğanın bir çox növlərində ləkələr iri, elliptik, məxməri rənglidir. Toxum oxla-

rında, toxumluq baĢcıqlarının altında həlqəvi, məxməri çalarlı tünd bənövĢəyi lə-

kələr formalaĢır. Belə ləkələrin ölçüsü 4-6 sm-ə qədər ola bilir. Xəstəliyi törədən 

göbələyin mitseli çoxhüceyrəli, cavan yaĢda ağ, nisbətən sonra isə zeytuni-qonur 

rənglidir. 

KonididaĢıyanlar tək-tək və ya qrup halında, düz və ya əyri, arakəsməli, 

boz-qəhvəyi, ölçüləri 100-120 x 5-10 mkm-dir. Konidilər düz, tək-tək, əks san-

caqĢəkilli, hamar və ya kiçikziyilcikli, solğun və ya mülayim qızılı-qəhvəyi, 8-2 

eninə, 1-3 uzununa arakəsməlidir. Konidilərin ölçüləri 100-300 x15-20 mkm-dir. 

Xəstəliyin infeksiya mənbəyi yoluxmuĢ bitki qalıqlarında qıĢlayan konidilərdir. 

Havanın temperaturunun 20-250C (minimal 11-180C, maksimal 25-310C), 

havanın nisbi rütubətinin 73-89% olması xəstəliyin inkiĢafına stimulləedici təsir 

göstərir. 

Xəstəliyin zərəri yarpaqların assimilyasiya səthinin aĢağı düĢməsi, toxum 

oxlarının sınması, onların vaxtından əvvəl ölüĢgəməsi və s. ilə xarakterizə edilir. 

Son nəticədə həm səbzə, həm də toxumluq soğanın məhsuldarlığı aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. BaĢ soğanın yalançı unlu Ģehi və ya peronosporo-

zunda olduğu kimidir.  

 
Soğanın dibinin fuzarioz çürüməsi – Fusarium oxysporium 

Schl., F. sp. cepae (Hans.) Sneyder et Hansen 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Fusarium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  
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Xəstəliyin cənub ölkələrdə daha çox qeydə alınması haqqında ədəbiyyat 

məlumatları mövcuddur. Azərbaycanda bu xəstəliyə əsasən ġəmkir, Tovuz, Go-

ranboy rayonlarında baĢ soğan əkinlərində rast gəlinir. Bununla yanaĢı saxlama 

rejiminə əməl etmədikdə soğanaqların kütləvi yoluxma halları da müĢahidə edil-

miĢdir. 

Xəstəlik soğanın vegetasiyasının sonunda əmələ gəlir. Onun xarakterik 

əlaməti yarpaqların vaxtından əvvəl saralması və ölüĢgəməsidir. Bu əlamətlər 

adətən  təpə hissədən baĢlayır. Soğanağın dibində ağ və ya tünd çəhrayı- kip torlu  

örtük  müĢahidə  edilir.  

Soğanaq yumĢalır, sulu olur. Ən güclü isə soğanağın bazal hissəsi yoluxur, 

nəticədə köklər tələf olur. Məhsul toplanıĢı dövrü zəif yoluxmuĢ soğanaqları 

duymaq olmur və belə xəstələnmiĢ soğanaqlar bilmədən qıĢlamaya qoyulur. 

Xəstəlik soğanaqların saxlanma dövrü daha sürətlə inkiĢaf edir, nəticə eti-

barilə yumrular çürüyür və mumyalaĢırlar. 

Makrokonidilər hava mitselində, nadir hallarda isə sporodoxilərdə əmələ 

gəlir. Onlar miləoxĢar-oraqvari, elliptik əyri və ya tamamilə düz, 3-5 arakəsməli 

dir. Mikrokonidilər mitseldə, bəzən  isə  yalançı  baĢcıqda  əmələ  gəlir. Xlamido- 

sporlar bir-iki hüceyrəli, hamar və ya Ģtrixli, rəngsizdir. 

Xəstəliyin infeksiya mənbəyi sirayətlənmiĢ bitki qalıqları və yoluxan soğa-

naqlardır. Göbələk göstərilən yerlərdə xlamidospor, makrokonidi və mitsel for-

masında qıĢlayır. 

Torpağın yüksək rütubəti, nəmliyi və 19-240C-lik hava temperaturu xəstəli-

yin inkiĢafını sürətləndirir. Mexaniki zədələnmiĢ və soğan milçəyi ilə sirayətlən-

miĢ soğanaqlar fuzariozla yoluxmaya daha meyillidir. 

Xəstəliyin zərəri onunla izah edilir ki, patogen soğanaqların cücərməsinə 

mane olur, cücərtilərin böyüməsini ləngidir, yarpaqların ölüĢgəməsinə səbəb olur. 

Fuzariozla yoluxma zamanı toxum məhsulu azalır, toxumların cücərmə qabiliy-

yəti pisləĢir. Saxlama zamanı soğanaq itkisi 30% və daha çox olur. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə yüksək aqrofon yaradılmalı, 

soğanaqların saxlama rejiminə ciddi əməl edilməlidir. Soğan milçəyinin uçuĢu 

müĢahidə edildikdə insektisidlərdən (roqor 0,5 l/ha, fosforin 0,2 l/ha) biri ilə çilə-

mə aparılmalıdır. Məhsul toplanıĢı dövrü mexaniki zədələnmələrə yol verilmə-

məlidir. 

  
Soğan və sarımsağın bakteriozu – Erwinia 

 carotovora (Jones) Holland. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi fakültətiv aerob çubuqlar qrupu, Enterobacteriaeae fəsiləsi,  

Erwinia cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik dünyanın soğan və sarımsaq becərilən müxtəlif ölkələrində qeydə 

alınmıĢdır. Xüsusilə ABġ, Çin, Hindistan, Türkiyə, Serbiya və Ġranın soğan və 

sarımsaq plantasiyalarında yetərincə yayılması haqqında müxtəlif ədəbiyyat 

məlumatları mövcuddur. MDB məkanında da bu bakterioz çox tez-tez tarlada və 

saxlanma anbarlarında rast gəlinir. Bu xəstəlik ölkəmizin də soğan əkinlərində 

qeydə alınmıĢdır. 

Bu xəstəliklə soğan və sarımsaq yoluxurlar. Soğanda xəstəlik tarlada, eləcə 

də saxlama zamanı meydana çıxa bilir. Xəstəliyin ilkin əlamətləri sağlam toxu-

madan kəskin Ģəkildə seçilən lətli pulcuqların səthində əmələ gəlir. Bəzən xarici 

sağlam pulcuqların altında 1-2 yumĢalmıĢ, selik verən pulcuqlar görünür. Sağlam 

və xəstə pulcuqların növbələĢməsi soğanağın hətta ən dərin daxili qatlarında 

müĢahidə edilir. Nəticədə soğanaq bütövlükdə sirayətlənə bilir. Onun toxuması  

yumĢalır, seliklənir, soğanaq çox pis iy verir. 

Yuxarıda  göstərilən bakteriyadan  baĢqa Pseudomonas gladioli pv. alliicola 

Jong. et al. da soğan və sarımsaqda bakterial və ya yaĢ çürümə xəstəliyinin törə-

dicisidir. Hər iki halda xəstəliyin simptomları və gediĢatı fərqlənmir. Bakteriyalar 

bitkiyə hələ tarlada ikən müxtəlif mexaniki zədə yerlərindən, xüsusilə həĢərat 

zədələrindən daxil olurlar. 

Erwinia cinsinə daxil olan bakteriya 25-300C temperaturda optimal inkiĢaf 

edir. Bakteriya Qrammənfi, periterxal qamçılıdır. GeniĢ ixtisaslaĢmıĢ parazit ol-

maqla, 100-dən artıq bitki növündə xəstəlik törədir. Xəstəliyin infeksiya mənbəyi  

bitki qalıqları, bir çox mədəni və yabanı bitkilərin rizosferi, habelə su hövzələ-

ridir. Bakteriyanın toxumla daĢınması aydınlaĢdırılmamıĢdır. Xəstəliyin zərəri so-

ğanaqların saxlanması dövrü xəstə soğanaqların böyük miqdarda çıxdaĢ edilmə-

sidir. Xəstə soğanaqlarla əkin apardıqda onlar cücərmirlər. 

Mübarizə tədbirləri. Profilaktika üçün saxlanmaya yalnız sağlam soğanaq-

lar seçilməlidir. Saxlanmaya qoyulmazdan əvvəl onlar qurudulmalı və bu zaman 

mexaniki zədələnmələrə yol verilməməlidir. Soğan və sarımsaq saxlanmada 50 

sm-dən artıq qatda saxlanmamalıdır. 

 
Soğanın mozaika xəstəliyi – Onion yellow dwarf virus 

 

Bütün yaĢlarda olan soğanları yoluxur, xüsusilə toxumluqlar üçün təhlükə-

lidir. Əvvəlcə yarpaqlarda sarı-ağ kiçik ləkələr əmələ gəlir. Ləkələr zolaq Ģəklin-

də yerləĢir. Bir müddət sonra yarpaqlar xlorotikləĢir, soluxur və quruyurlar. Yo-

luxmuĢ bitkilərin ümumi görkəmi yatmanı xatırladır. Toxumluqlarda kəskin de-

formasiya hamaĢçiçəklərdə müĢahidə edilir, çiçəkayaqcıqları eyni uzunluqda 



397 

 

deyildir, bəzən erkəkcik və diĢicik əvəzinə uzunsov yarpaqcıqlar formalaĢırlar. 

SirayətlənmiĢ hamaĢçiçəklərdə toxum azdır, bəzən isə tamamilə yoxdur. Bəzi 

hallarda çiçəklər  əvəzinə  kiçik soğanaqcıqlar əmələ gəlir. 

Mozaika ilə xəstələnən bitkilərdə soğanaqlar uzunsov formalıdır, onlar yet-

kinliyə çatmır, çox zaman istirahət dövrünə keçid edə bilmirlər və payızda cü-

cərirlər. Toxumların cücərməsi aĢağıdır, onların cücərtiləri zəif inkiĢaf edirlər. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə bu virus sıxılmıĢ Ģirədə 600C temperaturada 

10 dəqiqə müddətində inaktivasiyaya uğrayır. Virulentliliyini 86 sutka ərzində 

saxlaya bilir. 

Soğan və sarımsaqda mozaika mənĢəli virus xəstəliyinin törədicisinin daĢı-

yıcıları müxtəlif növ mənənələr, habelə torpaqda yaĢayan gənə və nematodlardır. 

Xəstəliyin inkubasiya dövrü 10-14 gündür. Mozaika virusu soğanaqlarda saxla-

nır, Ģirə ilə örtülə bilir. Mozaika xəstəliyi inkiĢaf edən zaman yarpaqların assi-

milyasiya fəallığı pisləĢir, plastik maddələr az toplanır. Soğanaq və toxum məh-

sulu azalır, onların keyfiyyəti pisləĢir. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə virusun daĢıyıcılarına qarĢı el-

mi əsaslarla kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilməlidir. 

SOĞAN VƏ SARIMSAQ BĠTKĠLƏRĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soğanın yalançı unlu şeh və ya 

peronosporozu -Peronospora destructor 

(Berk.) Casp. – foto İ.Cəfərov 

Peronospora destructor (Berk.)  

Casp.- konididaşıyanlar və 

konidilər 
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Soğanın boz boğaz çürüməsi  

Botrytis allii Munn. 

ipmimages.org 

Botrytis allii Munn. –  

sporlar 

Soğanın və sarımsağın sürməsi 

Urocystis cepulae Frast. 

ipmimages.org 

Urocystis cepulae Frast. – 
 teliosporlar 
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Soğanın pası  

Puccinia porri Wint., P.allii Rud., Melampsora allii – populina Kleb. 

fotolar İ.Cəfərov 

Puccinia porri Wint., P.allii Rud., Melampsora allii – populina Kleb. 

uredinosporlar (solda), teleytosporlar (sağda) 
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Soğanın antraknozu  

Colletotrichum circinans (Berk.) Vogl. 

forestryimages.org 

Colletotrichum circinans (Berk.)  

Vogl. – konidial loja və konidisporlar 

Soğan və sarımsaq  diblərinin ağ 

çürüməsi –Sclerotium cepivorum Berk. 

cals.ncsu.edu 

Sclerotium cepivorum Berk.-  

sporlar 
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Soğanaqların yaşıl kifəoxşar çürüməsi 

və ya pensilliyoz - Penicillium sp. 

forestryimages.org.  

Penicillium sp. –  

konidilər 

Məxməri ləkəlik və ya alternarioz  

Alternaria porri (Ell.) Cif. 

omafra.gov.on.ca 

Alternaria porri (Ell.) Cif. –  

konidilər 
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8.6. KƏRƏVĠZ FƏSĠLƏSĠ (YERKÖKÜ, KƏRƏVĠZ, CƏFƏRĠ,  

       ġÜYÜD VƏ CIR HAVUC) BĠTKĠLƏRĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 
 

Unlu şeh – Erysiphe umbelliferarum de Bary 

 
Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Ery-

siphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Erysiphe cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Unlu Ģeh xəstəliyi dünyanın bütün ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. Yayı isti 

keçən mülayim iqlim qurĢaqlarında hər 2-3 ildə bir dəfə epifitotiya Ģəklində mey-

dana çıxır. Avropa, Asiya, Amerika ölkələrindən alınan ədəbiyyat mənbələrinə 

görə xəstəliyin yayılması bitkinin arealı ilə üst-üstə düĢür. Azərbaycanın bütün 

bölgələrində bu xəstəlik geniĢ yayılaraq fermerlər üçün problemlər yaĢadır. 

Fəsiləyə daxil olan bitkilərin hamısı unlu Ģeh xəstəliyi ilə sirayətlənir. 

Yarpaq, saplaq, gövdə və hamaĢçiçəklərdə ağ örtük meydana çıxır. Müəyyən za-

man kəsiyindən sonra ağ örtük qaralmağa baĢlayır. Buna səbəb patogenin cinsi 

çoxalması nəticəsində qara nöqtə formasında qapalı meyvə bədəni- kleystotesi-

lərin əmələ gəlməsidir. Nəticədə bitkinin yoluxmuĢ toxuması boĢalır və asanlıqla 

dağılır. 

Soğan və sarımsağın bakteriozu  

Erwinia carotovora (Jones) Holland. 

gardener.wikia.com 

Soğanın mozaika xəstəliyi  

Onion yellow dwarf virus 

art-pen.ru 
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Xəstəliyi törədən göbələk inkiĢaf tsiklində mitsel üzərində formalaĢan 

konidi spormərhələsi və kleystotesiləri əmələ gətirir. Patogen vegetasiya dövrün-

də konidilərlə yayılır. Göbələyin konidiləri birhüceyrəli, silindrik, rəngsizdir. 

Onlar qısa konididaĢıyanlarda zəncir formasında meydana çıxır. 

 Erysiphe umbelliferarum göbələyinin kleystotesiləri həlqəvi, diametri 90-

115 mkm-dir. Hər bir kleystotesi çoxlu sayda sadə qısa çıxıntılara malikdir. 

Kleystotesidə ölçüləri 50-60 x 30-40 mkm olan 4-8 kisə vardır. Hər kisədə 2-5 

uzunsov ellipsoidal  kisəspor mövcuddur. Kisəsporların ölçüləri 20-25 x 11-13 

mkm-dir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, Erysiphe umbelliferarum növünün 

çoxsaylı ixtisaslaĢmıĢ formaları mövcuddur: f.dauci Jacz. -yerkökündə; f. apii 

Jacz.-kərəvizdə; f. pastinaceae Jacz.-cır havucda; f. anethi- Ģüyütdə; f.carvi Jacz.-

zirədə.  

Yay yağıĢları arabir düĢürsə, xəstəliyin inkiĢafı sürətlənir, lakin uzun müd-

dətli böyük miqdarda düĢən yaz yağıĢları patogenin inkiĢafını ləngidir. Xəstəliyi  

törədən göbələk növü və onun müxtəlif formaları 70-80%-ə yaxın nisbi rütubətdə 

22-240C temperaturda ideal inkiĢaf edirlər. 

Xəstəliyin infeksiya mənbəyi yoluxmuĢ bitki qalıqlarında qıĢlayan kleysto-

tesilərdir. Yazda yetiĢib ətrafa səpələnən kisəsporlar ilkin sirayətlənməni törə-

dirlər. QıĢlamada mitselin və konidilərin rolu aydınlaĢdırılmamıĢdır. 

Xəstəliklə yoluxma nəticəsində bitkilərdə maddələr mübadiləsi pozulur, fo-

tosintez fəallığı zəifləyir, transpirasiya güclənir. Son nəticədə məhsuldarlıq kəs-

kin Ģəkildə aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Bitki qalıqlarının sahədən kənarlaĢdırılması, dərin 

Ģum, torpağın NPK gübrələri ilə zənginləĢdirilməsi, növbəli əkin sisteminə əməl 

edilməsi, suvarma normalarının pozulmaması önəmli tədbirlər kompleksinə da-

xildir. Xəstəliyin inkiĢaf dərəcəsindən, becərilən bitkinin təyinatından, tətbiq 

edilən pestisidin təhlükəlik dərəcəsindən asılı olaraq, törədicini ləğv etmək üçün 

sistem təsirli dərmanlardan biri ilə çiləmə aparmaq mümkündür: skor (0,1 l/ha), 

bayleton təsiredici maddəyə görə (0,2 kq/ha), topsin M-(0,5 kq/ha) və s. ĠĢçi məh-

lulun məsarifi 200-300 l/ha. 

 
Qara çürümə və ya alternarioz – Alternaria radicina M. D. et E. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 
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Xəstəlik hər yerdə yayılmıĢdır. Ölkənin əsas yerkökü becərən Bərdə, ġəm-

kir, Ağdam və s. rayonlarında yüksək zərərlə xarakterizə olunur. 

Əsasən yerkökündə rast gəlinsə də cəfəri, kərəviz və fəsiləyə daxil olan bir 

çox yabanı bitkilərdə də qeydə alınmıĢdır. 

Yerkökü cücərtilərində «qara ayaq» Ģəklində meydana çıxır. Əvvəlcə kök 

boğazının qaralması müĢahidə edilir, bir neçə gün sonra saralma, soluxma və 

bütün rozet yarpaqların quruması qeyd edilir. Rütubətli hava Ģəraitində, xüsusilə 

payızda yoluxmuĢ yarpaqlar çürüyür və zəif yaĢıl-qəhvəyi kifli örtüklə örtülürlər. 

Saxlama zamanı kökümeyvələr ətraflarında və ya təpədə quru basıq ləkələr 

əmələ gəlir. Ləkə yerindən kəsik etdikdə yoluxmuĢ toxumada qara rəng görünür 

və bu əlamət sağlam toxumadan kəskin fərqlənir. Xəstəliklə ikinci il bitkilərini, 

yəni toxumluqları da yoluxur. Bu zaman kökləri yoluxmuĢ toxumluq bitkilərin 

gövdə və hamaĢçiçəkləri soluxur, bu isə toxum məhsulunun kəskin azalmasına 

səbəb olur. 

Yerkökü və digər kərəviz fəsiləsi bitkilərində qara çürümə və ya alternarioz 

xəstəliyinin törədicisi mitseldə konidi spor mərhələsi əmələ gətirir. KonididaĢı-

yanlar tünd-qonur, tünd zeytuni olub, mitseldən kəskin fərqlənir. Konidilər san-

caqĢəkilli, ellipsoidal və ya əkssancaqvari, əvvəlcə solğun qəhvəyi, sonra tünd 

qəhvəyi və ya tünd-zeytuni, 2-8 eninə və 1-3 uzununa arakəsməli olub, ölçüləri 

32-35 x 10-22 mkm-dir. Hər konididaĢıyanda bir konidi və ya bir neçə zəncir 

konidi ola bilir. 

Alternaria radicina göbələyi ilə yoluxma adətən payızın nisbətən yüksək 

temperaturu zamanı yağıĢlı havada bitkilərin zəifləmiĢ toxumalarının sirayətlən-

məsi ilə baĢ verir. Patogen yoluxmuĢ bitki toxumalarını matserasiya uğradır. 

Kökümeyvələr saxlanma zamanı yara yerlərindən havalanma pis iĢlədiyi 

anbarlarda baĢ verir. 

Xəstəliyin infeksiya mənbəyi yoluxmuĢ toxumlar ola bilir, lakin əsas mənbə 

torpaqdakı bitki qalıqları, sirayətlənmiĢ kökümeyvələrdir. Patogen mitsel və 

konidilərlə qıĢlayır. 

Tarlada xəstəliyin inkiĢafına isti, rütubətli hava əlveriĢli zəmin yaradır. Sax-

lanmada çürümənin inkiĢafı saxlama Ģəraitindən çox asılıdır. Aqrotexnika da mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. Güclü azot gübrələrindən istifadə edilmiĢ torpaqda 

becərilən kökümeyvələr sirayətlənməyə daha həssasdırlar. Xəstəlik törədicinin 

konidilərinin cücərməsi üçün optimal temperatur 280C-dir. 

Xəstəliklə kökümeyvələr də yoluxduğundan zərər böyükdür. Daim saxlama 

kamerasında saxlanılan kökümeyvələr ekspertizadan keçirilir və xəstə kökümey-

vələr çıxdaĢ edilir. Buna görə də qara çürümə və ya alternarioz xəstəliyi vurduğu 

zərərə görə öncül yerdədir. 

Mübarizə tədbirləri. Səpin üçün sağlam toxum materialından istifadə edil-

məli, toxumlar səpinqabağı dərmanlanmalıdır. Bunun üçün TMTD (6-8 qr/kq), 
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fentiuram (3 qr/kq) və s. səmərəlidir. M.Ġ.Dementyeva (1985) göstərir ki, toxum-

ların 15-20 dəqiqə müddətində 52-530C temperaturda 1% TMTD suspensiyası ilə 

termokimyəvi dezinfeksiyası daha yaxĢı nəticələr verir. Bununla yanaĢı növbəli 

əkin, I il və toxumluq əkinlərin təcrid edilməsi, düzgün aqrotexnika da vacibdir. 

Saxlama rejimi düzgün nizamlanmalı, anbarda temperatur 1-20C, havanın nisbi 

rütubəti 85-90% həddində olmalıdır. 

 
Qonur çürümə və ya fomoz –Phoma rostrupii Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi,  

Sphaeropsidales sırası,  Dematiaceae fəsiləsi, Phoma cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

  

 Xəstəlik dünyanın müxtəlif ölkələrində qeydə alınmıĢdır. Ġqtisadi baxım-

dan Rusiya Federasiyasının mərkəzi cənub rayonlarında, habelə Ural və Qərbi  

Sibirdə iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Xəstəliyə ölkəmizin yerkökü əkinlərində də 

rast gəlinir. 

Bu xəstəlik törədici yalnız yerkökü bitkisində qeydə alınmıĢdır.Birinci il 

becərilən yerkökü əkinlərində xəstəlik yayın II yarısında meydana çıxır. Bu za-

man yarpaq, saplaq və damarlarda  uzunsov boztəhər-qəhvəyi ləkələr əmələ gəlir. 

Bəzən belə ləkələrdə qara piknidlər müĢahidə edilir. Kökümeyvələrdə isə təpə 

hissədə quru qonur çürümə əmələ gəlir. Saxlama zamanı kökümeyvələrin yolux-

ması artır. Ləkə dərinləĢmiĢ xarakter daĢıyır, onların daxilində ağ mitsel görünür, 

yoluxmanın səthində qrupla yerləĢən kiçik qara piknidlər əmələ gəlir. Toxum-

luqlarda hamaĢçiçək əmələ gələnə qədər yerüstü kütlə soluxur. Yerkökü bitki-

sində qonur çürümə və ya fomoz xəstəliyini törədən göbələk bəzən kisə mərhə-

ləsini formalaĢdırır. Bu mərhələdə onu Leptosphaeria rastrupii Lind. adlandırır-

lar. Patogen adətən piknidlərdə əmələ gələn piknosporlarla çoxalır. Piknidlər 

ĢarĢəkilli, piknosporlar ellipsoidal, Ģəffaf qırmızı, 4-6 x 15-3 mkm ölçülüdür. Yo-

luxmuĢ bitki qalıqlarında göbələk yazda peritesilər əmələ gətirə bilir. Kisəsporlar 

milĢəkilli, boztəhər ağ, 3 eninə arakəsməli, 25-29 x 8-10 mkm ölçülüdür. Kisə-

sporlar əlveriĢli Ģəraitə düĢərək cücərə və bitkiləri yoluxa bilir. Patogen mitsel və 

piknosporlarla qıĢlayır. Xəstəliyin infeksiya mənbəyi qıĢlamağa gedən yoluxmuĢ 

bitki qalıqları və sirayətlənmiĢ toxumlardır. 

Toxumluq sahələrdə xəstəliyin kütləvi inkiĢafına yüksək rütubət zəmin ya-

radır. Belə ki, piknosporlar yalnız damcı suda piknidlərdən azad olunur. Göbələk 

temperatura tələbkar deyil, lakin 20-250C temperaturda o daha intensiv inkiĢaf 
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edir. Saxlama zamanı anbarda istilik çox olduqda, xəstəliyin gediĢi sürətlənir. 

Kökümeyvələrin fomoza qarĢı davamlılığı onların becərilmə rejimindən də asılı-

dır. Fosfor və kalium gübrələrinin yüksək dozada əkinlərdə tətbiqi kökümeyvə-

lərin davamlılığını fomoza, eləcə də digər çürümələrə qarĢı yüksəldir. Əksinə 

azotlu gübrələrin artıqlığı xəstəliyə qarĢı həssaslığı gücləndirir. 

Xəstəliyin zərəri cücərtilərin tökülməsi, toxum məhsulunun azalması, onla-

rın cücərmə qabiliyyətinin pisləĢməsi, saxlamaq üçün yoluxmuĢ kökümeyvələrin 

yararsızlığı və saxlama zamanı çürümənin güclənməsi ilə ifadə olunur. 

Mübarizə tədbirləri. Qara çürümə və ya alternariozda olduğu kimidir. 
 

Ağ çürümə – Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Helo-

tiales sırası, Sclerotiniaceae fəsiləsi, Whetzelinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 Ədəbiyyat məlumatlarına görə kərəviz fəsiləsi bitkilərinin becərildiyi bütün 

rayonlarda geniĢ yayılmıĢdır. Saxlama rejiminə əməl edilməyən istənilən anbar-

da patogen yüksək sürətlə inkiĢaf etmək xüsusiyyətinə malikdir. Lakin yayda kö-

kümeyvələrin fəal böyüməsi dövrü onlar sklerotiniozla nadir hallarda yoluxur. 

Bu xəstəlik kərəviz fəsiləsinə daxil olan bitkilərdə qeydə alınmıĢdır. Lakin 

yerkökü, cəfəri və kərəviz kökümeyvələri üçün daha təhlükəlidir. YoluxmuĢ or-

qanlarda ağ örtük əmələ gəlir, sonra örtüyün səthində qara sklerosiyalar forma-

laĢır. Xəstəliyi törədən göbələk sklerosiya formasında qıĢlayır. Yazda qıĢlayan 

sklerosiyalar cücərir və slindrik ayaqcıqlarda boĢqabaoxĢar meyvə bədəni- apo-

tesi əmələ gətirir. Sklerosiyanın ölçülərindən asılı olaraq 1-5 apotesi əmələ gələ 

bilir. Onların təpə hissəsi kisə çatlarından ibarətdir, kisələrin ölçüləri 120-15 x 6-

9 mkm olmaqla, 8 elliptik rəngsiz kisəsporlara malikdir. Kisəsporlar bitki orqan-

larını yoluxur. Ġnkubasiya dövrü 7-10 gündür. Xəstəlik törədici bir bitkidən digə-

rinə mitselin köməyi ilə yayılır. 

Göbələk temperatura qarĢı tələbkar deyil, hətta 00C-yə yaxın temperaturda 

inkiĢaf edə bilir, lakin 15-200C-də xüsusilə tez inkiĢaf edir. Belə Ģəraitdə kökü-

meyvələr tənəffüsü gücləndirmək üçün ehtiyat qida maddələrindən istifadə et-

diyindən çürüməyə qarĢı daha da  həssaslaĢırlar. Əgər xəstə kökümeyvələr tarlaya 

köçürülürsə onlar cücərmədən tezliklə çürüyürlər. 

Bitkinin yoluxmuĢ orqanları qidalılıq dəyərini itirir, yararsızlaĢır. Ağ çürü-

mə xüsusilə saxlama kameralarında təhlükəlidir. Rejimə əməl edilməyəndə çıx-

daĢ məhsul çoxalır və bununla da zərər daha böyük iqtisadi rəqəmlərlə ölçülür. 
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Mübarizə tədbirləri. Ağ çürümə və ya sklerotinioz xəstəliyinin törədicisi 

çoxlu sayda bitkiləri yoluxduğundan növbəli əkinə daha çox diqqət yetirilməli, 

sələf bitkiləri dənli paxlalılar, bostan bitkiləri, yabanı kərəvizlər və s. olmamalı-

dır. Mineral gübrələmə dozaları torpağın aqrokimyəvi analizinə uyğun verilməli, 

yüksək aqrofon təmin edilməlidir.Saxlama rejiminə ciddi əməl edilməli, tempe-

ratur 1-20C, havanın nisbi rütubəti 88-90% həddində gözlənilməlidir. 

 
Erkən yanıq və ya serkosporoz – Cercospora  

depressa (Berk. et Br.) Wass. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Cercospora cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, kərəviz fəsiləsi bitkilərinin serkos-

poroz xəstəliyi bütün ölkələrdə geniĢ yayılmıĢdır. Azərbaycanda yerkökü və kə-

rəviz bitkilərində xəstəlik qeydə alınmıĢdır. Ölkənin ən iri yerkökü becərilən 

Bərdə, ġəmkir, Ağdam və s. rayonlarında əkinlərə müəyyən zərər vurur.  

Bu xəstəliklə yerkökü, kərəviz, cır havuc, cəfəri və Ģüyüd yoluxur. Simp-

tomlar yarpaq, gövdə, saplaq və meyvələrdə ləkəliklər formasında meydana çıxır. 

Rütubətli hava zamanı ləkənin səthində məxməri boz örtük əmələ gəlir, quru ha-

vada isə müĢahidə edilmir. 

Kərəvizdə ləkələr yarpağın hər iki tərəfində, düzgün olmayan və ya həlqəvi 

formalı, qonurtəhər, ortası daha Ģəffaf, kənarı məhdud Ģəkildə  qalxmıĢ (yuxarı) 

vəziyyətdədir. Bu xəstəliyi kərəvizdə Cercospora apii Fres. göbələyi törədir. 

Onun konididaĢıyanları düz və ya dirsəkli, müxtəlif uzunluqlu, zeytuni qonur 

rənglidir. Konidilər düz və ya güclü surətdə əyridir, iynəĢəkilli, rəngsiz, çox ara-

kəsməli, 25-31 x 3-6 mkm ölçülüdür. 

Cəfəri, Ģüyüd, cır havuc bitkilərinin yarpaq, saplaq, gövdə və meyvələrində 

ləkələr kiçik, kələ-kötür, sarı və ya çirkli qonurdur. Bu bitkilərdə xəstəliyi Cer-

cospora depressa (Berk. et Br.) Wass. göbələyi əmələ gətirir. O eyni zamanda 

kisə mərhələsini Mycosphaerella foenicullcula (Komir.) M. Chochr. də formalaĢ-

dırır. KonididaĢıyanları zeytuni-qonur, dikduran və ya əyri, sadə və topa halında-

dır. Konidilər solğun-zeytuni və ya rəngsiz, ölçüləri 25-60 x 5,5 -10 mkm, əvvəl-

cə arakəsməsiz, sonra 1 və ya 2-3 aydın olmayan arakəsməlidir. 

Yerkökünün gövdə və yarpaqlarında ləkələr kiçik, qonurdur. Xəstəlik törə-

dici Cercospora carotae (Pass.) Soil. göbələyidir. KonididaĢıyanları Ģəffaf- zey-
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tuni, düz və ya azca əyridir. Konidilər rəngsiz, azca sancaqĢəkilli, birhüceyrəli, 

30-70 x 3,5-4 mkm ölçülüdür. 

Xəstəlik törədicilərin hamısı mitsel formasında bitki qalıqlarında, torpağın 

səthində qıĢlayır. Cercospora xəstəliyini törədən növlər bitkiləri havanın yüksək 

rütubətli Ģəraitində yoluxur. Yoluxma üçün optimal temperatur 16-180C-dir.   

Xəstəliklə yoluxma nəticəsində yarpaqların assimilyasiya səthi azalır, güclü 

sirayətlənmədə hətta onlar ölüĢgəyir, bu isə normal kökümeyvələr alınmasına ma-

ne olur. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəlik yüksək iqtisadi zərərvermə ilə xarakterizə 

olunmadığından aqrotexniki tədbirlər kompleksinə əməl edilməsi, optimal su reji- 

minin  saxlanması, bitkilərin kalium və  fosfor gübrələri  ilə yemləndirilməsi və s. 
məqsədə müvafiq hesab edilir. 

 

Kərəviz fəsiləsi bitkilərinin septoriozu –  Septoria sp. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Ceolomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  
 

Septorioz xəstəliyi fəsiləyə daxil olan bitkilərin becərildiyi bütün rayonlar-

da rast gəlinir. 

Xəstəliklə yerkökü, kərəviz, cır havuc, cəfəri və Ģüyüd bitkiləri yoluxur. 

Cücərti və yaĢlı bitkilərdə yarpağın hər iki tərəfində formalaĢan ləkə kimi müĢa-

hidə edilir. Toxumlar da sirayətlənə bilir. Xəstəlik törədicidən asılı olaraq ləkələr 

sarı yaĢıldan qonur rəngə qədər  rəng qəbul  edə bilir. YoluxmuĢ yarpaq saralır və 

soluxur. Ləkələrin səthində xəstəlik törədicilərin meyvə bədəni- piknidlər mey-

dana çıxır. Belə piknidlər sarĢəkilli rəngsiz sporlara malikdir. Onlar külək və hə-

Ģəratlarla yayılır və sağlam yarpaqları sirayətlənir. Yuxarıda qeyd edilən xəstəliyi 

kimi Septoria cinsinə daxil olan növlər törədirlər: S.carotae Nogorny.- yerkö-

kündə; S.apii-kərəvizdə; S.pastinacae West.-cır havucda; S.petroselini Desm.-

cəfəri, kərəviz, Ģüyüd və yerkökündə. Göbələklər yoluxmuĢ yarpaqlarda piknid 

formasında qıĢlayır. 

Septoria cinsinə daxil olan xəstəlik törədiciləri yüksək rütubət (80-90%) və 

mülayim temperaturda (18-200C) inkiĢaf edir. Bu xəstəlik törədicilərin inkiĢafı  

280C-də dayanır, 30-320C-də isə hətta mitsel də məhv olur. 

Xəstəlikdən əsasən yarpaqlar əziyyət çəkir. Yarpaqlarda fotosintez pozulur, 

assimilyasiya səthi aĢağı düĢür, son nəticə məhsulun azalması ilə yekunlaĢır. 
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Mübarizə tədbirləri. Erkən yanıq və ya serkosporozda olduğu kimidir. 
 

Kərəviz fəsiləsi bitkilərinin yalançı unlu şehi-  

Plasmorapa nivea Schroet. 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Peronosporaceae fəsiləsi, Plasmorapa cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Xəstəlik rütubət yüksək olan rayonlarda geniĢ yayılmıĢdır. Bu patogenlərin 

kərəviz fəsiləsinə mənsub olan müxtəlif növ bitkilərdə peronosporoz xəstəliyini  

törətməsi haqqında ABġ, Fransa, ġərqi Avropa ölkələri, Rusiya və s. kimi ölkə-

lərin ədəbiyyat mənbələrində kifayət qədər məlumatlar mövcuddur. Peronosporoz 

ölkəmizin ġəki -Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara və Gəncə-Qazax böl-

gələrində daha geniĢ yayılmıĢdır. 

Kərəviz fəsiləsinə daxil olan müxtəlif mədəni və yabanı bitkilər yoluxurlar. 

Yarpaqların alt tərəfində ayrı- ayrı hissələrdə küllü miqdarda ağ örtük inkiĢaf 

edir. Yarpağın üst tərəfində əvvəlcə sarıtəhər, sonra qəhvəyi ləkələr formalaĢır. 

Yalançı unlu Ģeh xəstəliyi güclü inkiĢaf edən zaman yarpaqlar quruyur və ölüĢ-

gəyir. Xəstəlik kərəviz bitkilərinin toxumluqları üçün daha təhlükəlidir. 

Xəstəlik törədicinin konidaĢıyanları sadə və ya zəif budaqlanan, qısa uclar-

da budaqlıdır. Zoosporangilər həlqəvi və ya yumurtayaoxĢar, təpədə zəif görünən 

çıxıntılı, ölçüləri 19-32 x 12-24 mkm-dir. Törədicinin biologiyası kifayət qədər 

öyrənilməmiĢdir. Patogenin istirahət mərhələsi olan- oosporlar 30-40 mkm dia-

metrli, nazik sarıtəhər və ya qəhvəyi örtüklüdür. Onlar yoluxmuĢ bitki qalıqların-

da qıĢlayır. 

Xəstəlik törədici yüksək nisbi rütubətdə fəal inkiĢaf edir. Havanın gündəlik 

orta temperaturu 18-200C, nisbi rütubət 100%-ə yaxın olduqda patogenin inku-

basiya müddəti 4-5 gündür.  

Yalançı unlu Ģeh xəstəliyi həm I il, həm də  II il bitkilərinə zərər vurur. Xəs-

təlik toxumluqlar üçün daha təhlükəlidir, hətta mülayim yoluxma zamanı toxum 

məhsulu 10%-ə qədər azalır. 

Mübarizə tədbirləri. Aqrotexniki tədbirlər yüksək səciyyədə həyata keçi-

rilməlidir. Bitki qalıqları sahədən toplanmalı və məhv edilməli, növbəli əkin sis-

teminə dönmədən əməl edilməlidir. BalanslaĢdırılmıĢ gübrə dozaları bitkilərin 

davamlılığını yüksəldir. Bununla yanaĢı toxumluq sahələrdə xəstəliyin ilkin 

simptomları görünən zaman 1%-li bordo məhlulu, 0,4%-li mis xloroksidi, 0,4%-li 
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moniko bordo preparatlarından biri ilə çiləmələr həyata keçirilməlidir. ĠĢçi məh-

lulun məsarifi 600-800 l/ha. 

 
Kərəviz fəsiləsi bitkilərinin yaş bakterial çürüməsi- Erwinia  

carotovora pv. carotovora (Jones.) Bergey et al. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi fakültətiv aerob çubuqlar qrupu, Enterobacteriaeae fəsiləsi, 

Erwinia cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəliyə bitkilər becərilən bütün dünya ölkələrində rast gəlinir. Azərbay-

canın da yerkökü plantasiyalarında və saxlama anbarlarında qeydə alınmıĢdır. 

YaĢ bakterial çürümə xəstəliyi ilə yerkökü, kərəviz, cəfəri, cır havuc və 

baĢqaları sirayətlənirlər. Xəstəlik hələ tarlada ikən meydana çıxa bilir. Bu zaman 

köklərin quyruq hissəsində sulutəhər ləkələr əmələ gəlir və onlar tezliklə büzüĢür. 

YoluxmuĢ bitkilər soluxur. 

Saxlama zamanı kökümeyvənin baĢcığının səthində Ģəffaf-çəhrayı ləkələr  

meydana çıxır. Kəsikdə az və ya çox dərəcədə cürümə mənbələri görünür və o 

sağlam toxumadan kəskin sərhədlənir. YoluxmuĢ toxuma möhkəmlik konsistensi-

yasını itirir və pis iyli çürümüĢ kütləyə çevrilir. 

Yoluxma zədələr vasitəsilə baĢ verir. Ġnfeksiya mənbəyi torpaqda qıĢlamıĢ 

və  yoluxmuĢ bitki qalıqları, saxlamada olan xəstə kökümeyvələr və toxumlardır. 

Qrammənfi düz çubuqlar olub, ölçüləri 0,5-1,0 x 1,0-3,0 mkm-dir, hərəkətli  

bakteriyalar olub, peritrixial qamçılara malikdir. Yüksək rütubət və böyümə üçün 

tələb olunan 27-300C  temperatur optimal hesab edilir. 

Məhsuldarlığa müəyyən zərbə vurulur, hər 7-10 gündən bir saxlama anbar-

larında fitopatoloji müayinələr aparılır və xəstə kökümeyvələr çıxdaĢ edilir. 

Mübarizə tədbirləri. Növbəli əkin sisteminə düzgün əməl edilməlidir. 

YoluxmuĢ anaclıq kökümeyvələr ciddi baxılmalı və xəstələri çıxdaĢ edilməlidir. 

3%-li TMTD suspensiyası ilə (200 l/ton) dərmanlama səmərəlidir. Saxlama anba-

rı ciddi surətdə dezinfeksiya edilməlidir. Binanın 1 m2-i 60 qram kükürdlə tüstü-

ləndirilməlidir. 

 
Yerkökünün ala -bula cırtdanlığı – Carrot mottle virus 

 

Xəstəliyin ilkin simptomları 3-4 yarpaq fazasında yarpaq saplaqlarının 

qısalması və əyilməsi formasında meydana çıxır. Yarpaqlar kiçikdir, onlarda xlo-



411 

 

roz əmələ gəlir, bu mozaikanı xatırladır. Saplaqlar qıvrılır, bitkilər cırtdanlaĢır və 

əmtəə kefiyyətli köklər vermir. 

Vegetasiyanın ortalarında yoluxma zamanı bitki yarpaqları böyümədən 

qalır, onlar qıvrılmıĢ və deformasiyalıdır. Kənar üst yarpaqlarda səliqəsiz xlorotik 

alabəzəklik görünür. 

Xəstəliyi törədən virus xəstə bitkilərin Ģirəsi ilə ötürülür. Virusun daĢıyıcısı 

Cavariella aegopidii Scop. mənənəsidir. 

Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrofon təmin edilməli və virusun daĢıyıcısı 

olan mənənəyə qarĢı insektisidlərdən biri ilə kimyəvi çiləmələr aparılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KƏRƏVĠZ FƏSĠLƏSĠ (YERKÖKÜ, KƏRƏVĠZ, CƏFƏRĠ, ġÜYÜD  

VƏ CIR HAVUC) BĠTKĠLƏRĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unlu şeh  

Erysiphe umbelliferarum de Bary - syngenta.com 
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Qara çürümə və ya alternarioz  

Alternaria radicina M., D. et E. 

free-photos.biz 

Alternaria radicina M., D. 

 et E. –konidilər 

Qonur çürümə və ya fomoz  

Phoma rostrupii Sacc. 

khairbaldna.com 

Ağ çürümə   

Whetzelinia sclerotiorum (de Bary) 

Kopry. et Dumont.- syngenta.com 
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Erkən yanıq və ya serkosporoz  

Cercospora apii Fres. 

agrolink.com.br 

Cercospora apii Fres.-  

sporlar 

Kərəviz fəsiləsi bitkilərinin septoriozu 

Septoria sp. 

gardener.wikia.com 

Septoria sp. –piknid 
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F  ə s i l  IX 

 

Meyvə və giləmeyvə bitkilərinin xəstəlikləri 

 

9.1. TUMLU MEYVƏ BĠTKĠLƏRĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Alma və armudun dəmgili- Venturia inaequalis Wint. 

Venturia pirina Aderh. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Loculoascomycetes sinfi, 

Pleosporales sırası, Venturiaceae fəsiləsi, Venturia cinsi 

Bioloji qrupu:  

Nekrotrof 

 

Kərəviz fəsiləsi bitkilərinin yalançı 

unlu şehi- Plasmorapa nivea 

Schraet.- biolib.cz 

Plasmorapa nivea Schraet.-  

konididaşıyanlar və konidilər 
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Alma və armudda dəmgilin arealı bitkilərin arealı ilə üst-üstə düĢür. Onun 

vətəni dünyanın bütün ölkələridir. Xəstəliyə Amerika, Avropa, Asiya, Afrika və 

s. kimi qitələrdə rast gəlinir. M.M.Ġsin (1984) yazır ki, dəmgil XX əsrin sonuncu 

onilliyinə qədər Qazaxıstanda yalnız yabanı alma ağaclarında müĢahidə edilirdi. 

1960-cı illərdə Alma-Ata, Çimkənd və Cambıl kimi meyvəçilik rayonlarında tək-

tək rast gəlinən dəmgil, hazırda rütubətin yüksək olduğu ərazilərdə 2-3 ildə bir 

dəfə epifitotiya xarakteri daĢıyır. V.F.Peresıpkinə (1991) görə xəstəlik Ukrayna 

üçün çox təhlükəli xarakter daĢıyır və məhsul almaq üçün çoxsaylı kimyəvi 

preparatların tətbiqi qaçılmazdır. Dəmgil dünyanın hər yerində olduğu kimi MDB 

və Azərbaycan üçün də xarakterikdir. Bu xəstəliyə ölkəmizin müxtəlif iqtisadi 

zonalarında rast gəlinir. ġəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Gəncə-Qazaxda yerləĢən 

meyvə bağları üçün daha təhlükəlidir.  

Dəmgil xəstəliyi ilə alma və armud bitkilərinin yarpaq, meyvə və zoğları 

yoluxur. Yaz dövrü yağıntıların çox olduğu Ģəraitdə çiçəklər, toxumluq, bəzən 

tumurcuq pulcuqları da xəstələnir. Yarpaqlarda dəmgil əvvəlcə zəif görünən xlo-

rotik, sonra tünd-boz, xarakterik zeytuni-məxməri örtük formasında zühur edir. 

Ləkələrin diametri 1,5-2,0, bəzən 10-15 mm-ə çatır. Tədqiqatlar göstərir ki, çox 

vaxt ləkələrin ölçüləri yarpaqların yaĢı, sortun xəstəliyə qarĢı  həssaslığı və hava 

Ģəraitindən asılıdır. Daha iri ləkələr həssas sortların cavan yarpaqlarında yüksək 

rütubət olduqda baĢ verir. Almada dəmgil ləkələri adətən yarpaq ayasının üst 

tərəfində, armudda isə alt hissədə meydana gəlir. Güclü xəstələnmiĢ yarpaqlar 

saralır, quruyur və tökülürlər. 

SirayətlənmiĢ çiçək və toxumluqda da tünd-boz ləkələr əmələ gəlir, nəticə-

də yoluxan hər iki orqan kütləvi surətdə tökülür. 

Meyvələrin səthində dəmgil kiçik və ya iri, dağınıq ya da qovuĢmuĢ tünd-

zeytuni məxməri örtüklə əhatə olunmuĢ Ģəkildə meydana çıxır. Bu əlamətin xa-

rakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, sağlam toxuma xəstədən məhdud Ģəffaf 

hüceyrə ilə aralanır və bu zaman meyvənin qabığı qabarma nəticəsində kəsik 

görünür. Meyvənin yoluxmuĢ yerlərində səthi hüceyrə qatı dağılır, alt hissədə isə 

hüceyrə mantarlaĢır. Bu amil xəstəlik törədicinin toxumanın daha dərinliyinə 

doğru irəliləməsinə mane olur. MantarlaĢma toxumaların bərabər böyüməsini lən-

gidir, bununla əlaqədar sirayətlənmiĢ meyvələr cırtdan forma alır, çox zaman 

partlayır, çürüyür və vaxtsız tökülürlər. 

Əgər məhsul toplanıĢı dövrü yağmurlu hava üstünlük təĢkil edirsə, dəmgil  

meyvələrdə kiçik, zəif görünüĢlü ləkələr formasında meydana çıxır, lakin sax-

lanma dövrü xəstəliyin inkiĢafı intensivləĢir. Bu halda xəstəlik anbar dəmgili 

adını daĢıyır. Zoğların yoluxması qabıqda zaman keçdikcə artan böyük olmayan 

ĢiĢlərin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə edilir, müəyyən vaxtdan sonra bu ĢiĢlər 

partlayır, bu zaman xəstəlik törədicinin tünd boz, çılpaq sporları üzə çıxır. Qabıq 

partlayır, qatlara ayrılır, güclü xəstələnmiĢ zoğlar quruyurlar. Dəmgilin belə mey-
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dana çıxması əsasən armud üçün səciyyəvidir, lakin oxĢar simptomlara bəzən 

almada da rast gəlinir.  

Alma və armudda xəstəlik törədən göbələklər morfoloji baxımdan demək 

olar ki, bir-birindən fərqlənmir, lakin bioloji xüsusiyyətlərinə görə məhdud ixti-

saslaĢma ilə xarakterizə olunub, qidalandığı bitkiyə ciddi surətdə uyğunlaĢmıĢdır. 

Buna görə də almanın dəmgil xəstəliyinin törədicisi armudu yoluxa bilmir və ək-

sinə armudun törədicisi  almanı sirayətləndirmir. Xəstəlik törədicilər kisə mərhə-

ləsində yoluxmuĢ yarpaqlarda qıĢlayır, bundan əlavə mitsel sirayətlənmiĢ zoğ-

ların qabıq toxumalarında saxlanılır. XəstələnmiĢ yarpaqlarda hələ payızdan yar-

pağın mezofilinə yüklənmiĢ və ağızcıqlı səthə çıxan kəskin tükcüklü psevdote-

silər formalaĢırlar. Yazda psevdotesiləri adi gözlə görmək mümkündür. Onlar 

dəmgil ləkələri hüdudlarında, epidermis altında yerləĢərək, kiçik qara Ģarcıq for -

masındadır. Ləkənin lokallaĢma yerindən asılı olmayaraq (yarpağın altında və ya 

üstündə) psevdotesilərin ağızcığı yerə tökülən yarpaqda iĢığa doğrudur. 

Erkən yazda psevdotesilərdə kisəsporlarla kisələr formalaĢmağa baĢlayır. 

Hər meyvə bədənində 120-200-ə qədər sancaqĢəkilli silindrik kisələr və hər kisə-

də 8 ədəd iki hüceyrəli spor formalaĢır. V.inaequalis göbələyinin psevdotesilə-

rinin diametri xəstəliyin baĢ vermə yerinin torpaq-iqlim amilləri də nəzərə alın-

maqla orta hesabla 90-120 mkm, kisələr 40-70x 10-12 mkm, kisəsporlar 13-17 x 

6-7 mkm ölçülüdür. V.pirina göbələyində psevdotesilər 120-160 mkm, kisələr 50-

70 x10-12 mkm, kisəsporlar 14-20 x5-8 mkm ölçülüdür. Əvvəlcə kisə sporlar 

rəngsiz, yetiĢən zaman isə limonu sarı rəng alırlar. 

Bitkinin həssas orqanlarına (cavan yarpaqlar, çiçək, toxumluq, meyvələr) 

düĢən kisəsporlar cücərir və infeksiya hifi toxumaya daxil olaraq, yeni mitselin 

inkiĢafına baĢlanğıc verir. Yarpaqların yaĢı 25 gündən böyük olduqda onlar dəm-

gillə yoluxmurlar.  

Dəmgilin ilkin simptomları adətən çiçəkləmə fenofazasının sonunda, lə-

çəklərin kütləvi tökülməsi dövrü baĢ verir. Yaz yağmurlu olduqda xəstəlik ar-

mudda daha tez müĢahidə edilə bilir. 

Bitkinin cavan orqanlarında yoluxan yerlərdə epidermis altında mitsel 

əmələ gəlir, onun səthində isə zeytuni arakəsməsiz konididaĢıyanlarla tək-tək alo-

va oxĢar, armudabənzər və ya yumurtaĢəkilli, birhüceyrəli, yaĢıltəhər-sarı konidi-

lər formalaĢırlar. Mitselin böyüməsi və konidilərin yetiĢməsi ilə əlaqədar epider-

miĢ cırılır, konidilər konididaĢıyanlardan ayrılır, əsasən yağıĢ damcıları və ya ha-

va cərəyanı ilə sağlam yarpaq və meyvələrə daĢınır, bu da həmin orqanların üst 

hissəsində yeni sirayətlənmələrin baĢ verməsinə səbəb olur. Konidilər də kisə-

sporlar kimi əlveriĢli temperatur və yalnız damcı suda cücərirlər. Hava Ģəraiti, 

sortların həssaslığı, dəmgilin xəstəlik törədicilərinin növ tərkibindən asılı olaraq 

patogen yay dövründə 8-10 generasiya verə bilir. 
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Dəmgil xəstəliyinin törədiciləri konidi mərhələsində anamorf göbələklərə 

aiddir. Almada xəstəliyin törədicisi Fusicladium dendriticum Fuck., armudda 

F.pirinum Fuck. adlanır. F.dendriticum göbələyində konididaĢıyanların ölçüləri 

15-40 x 4-6 mkm, konidilər 13-20 x 6-12 mkm, F.pirinum isə müvafıq olaraq 

16,5-60 x 4,5-8 və 13-30 x 5-3 mkm-dir. 

Alma və armud plantasiyalarında dəmgilin inkiĢafına yayın birinci yarısı və 

yazın sonunda formalaĢan soyuq və yağmurlu hava əlveriĢli Ģərait yaradır. 

Hər iki törədicinin kisəsporları yüksək rütubətdə cücərir, bağların yolux-

ması üçün əlveriĢli Ģərait martın sonunda, aprelin birinci dekadasında yaranır.  

Yetkin kisəsporların atılması üçün yüksək rütubət tələb olunur. Adətən 

kisəsporlar tökülmüĢ yarpaqların ĢiĢməsini təmin edən güclü yağıĢlardan sonra 

yayılmağa baĢlayırlar. Bu zaman meyvə bədəni açılır, onlardan kisələr çıxır və 

dağılır. Azad olunan kisəsporları hava cərəyanı tutur və bağ üzrə daĢıyır. Bu, 

qeyd edilən ilkin infeksiya mərhələsidir. YoluxmuĢ zoğlarda qıĢlayan, mitsel 

üzərində əmələ gələn konidilər əlavə ilkin infeksiya mənbəyi rolunda yoluxmada 

birbaĢa iĢtirak edirlər. 

Müxtəlif ölkə alimlərinin apardıqları tədqiqatları ümumiləĢdirsək belə bir 

nəticəyə gəlinir ki, kisəsporların cücərməsi üçün damcı su və temperaturun 2-

30C-dən 300C-yə qədər olması vacibdir. Optimal temperaturda (18-200C) kisə- 

sporların cücərməsi 4 saatdan sonra baĢlayır, temperaturun yüksəlməsi ilə onların 

cücərməsinə tələb edilən vaxt da 6 saat və daha çox uzanır. 

Kisəsporlarla yoluxma zamanı inkubasiya dövrü Ģəraitdən asılı olaraq 8-12 

günə qədər davam edir. Ən qısa inkubasiya müddəti 18-200C-də baĢ verir. 

Yarpaqlar dəmgillə yoluxan zaman transpirasiya güclənir, assimulyasiya 

zəifləyir. Güclü surətdə yoluxmuĢ yarpaqlar ölüĢgəyir və tökülürlər. Bəzən dəm-

gillə əlaqədar vaxtından əvvəl baĢ verən yarpaq tökülməsi çiçəkləmənin sonuna 

qədər baĢ verir. Bu zaman yarpaq itkisi 50-80%-ə çatır, nəticədə bitkilərin məh-

suldarlığı aĢağı düĢür, böyümə azalır, ağaclar soyuğa qarĢı həssaslaĢır.  

Çiçək və toxumluğun dəmgillə kütləvi yoluxması zamanı məhsul tam məhv 

ola bilir, məhsulun bir hissəsi standarta uyğun gəlmir. 

M.M.Ġsin (1984) göstərir ki, xəstəlik meyvələrin dolmasına da mənfi təsir 

edir, onlar normal çəki toplaya bilmir, əmtəəlik keyfiyyətini itirir. Erkən yolux-

mada meyvələr cırtdanlaĢır, partlayır, vaxtından əvvəl tökülür, pis saxlanılır, sax-

lama dövrü digər göbələklərə qarĢı həssaslaĢırlar. Dünyanın müxtəlif ölkələrində 

rayonlaĢmıĢ sortların böyük əksəriyyəti bu və ya digər dərəcədə dəmgillə sirayət-

lənirlər. Nisbi davamlı sortlar içində Conatan, Pepin, Cır Hacı, Renet ġampan, 

Antonovka, Sarı sinap və s. sortlar seçilirlər. Son zamanlar dəmgilə qarĢı bir sıra 

immun sortlar istehsalata buraxılmıĢdır: Prima, Florina, Liberti, Sirpzayz. Ar-
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mud sortları arasında Abbasbəyi, Bildirçin budu, Klappin sevimlisi, Bere Qardi, 

Bere Bock, Küre dəmgilə qarĢı nisbi davamlı hesab edilirlər.  

Mübarizə tədbirləri. Dəmgillə mübarizədə əsas diqqət erkən yaĢda ağac-

ların kisəsporlarla yoluxması və yay dövrü xəstəlik törədicinin konidilərlə yayıl-

masının qarĢısını almağa yönəldilməlidir. Özündə müxtəlif mübarizə üsullarını 

birləĢdirən inteqrir mühafizə xəstəlikdən etibarlı mühafizəni təmin edir. 

Ġnfeksiya mənbəyi olan tökülmüĢ yarpaqlar məhv edilməli, cərgəaraları be-

cərilməli, bütün infeksiya mənbələri ağacətrafı dairədə basdırılmalıdır. Belə 

Ģəraitdə torpaq mikroorqanizmləri tökülən yarpaqlarda olan psevdotesiləri parça-

layaraq dağılmasına səbəb olur. Həyətyanı sahələrdə, bağ yerlərində, kiçik fermer 

təsərrüfatlarında tökülmüĢ yarpaqları toplayaraq kompostirə etmək mümkündür. 

Bu iĢlər erkən yaĢda tumurcuqlar açılana qədər baĢa çatmalıdır. Sanitar budama 

da bu kompleksə daxil olan əhəmiyyətli tədbirlərdəndir. Suvarılan bağlarda su-

varma rejiminə əməl etməklə damcı üsuluna üstünlük verilməlidir. Kifayət qədər 

rütubətli zonalarda (ġəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz və s.) tumurcuqların açılması  

dövrü 3%-li bordo məhlulu ilə «göy» çiləmə aparılmalıdır. Nisbətən quraq ra-

yonlarda həmin dövrdə 1%-li bordo məhlulundan da istifadə edilə bilər. 

Qönçələrin formalaĢması dövrü bütün meyvəçilik zonalarında 1%-li bordo 

məhlulu, 0,5%-li monika bordo preparatlarından biri ilə iĢçi məhlulun məsarifi  

800-1000 l/ha olmaqla çiləmə aparılmalıdır. 

Çiləmədən dərhal sonra mis tərkibli fungisidlərin biri ilə çiləmə təkrarlan-

malı və bu iĢ hava Ģəraiti, yağmurların miqdarı nəzərə alınmaqla 3-4 dəfə təkrar 

edilərək 7-10 günlük intervalla yerinə yetirilməlidir. 
Almanın unlu şehi- Podosphaera leucotricha Salm. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Ery-

siphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Podosphaera cinsi  

Bioloji qrupu:  

Biotrof  

 

Xəstəlik alma becərilən bütün rayonlarda geniĢ yayılsa da cənub meyvə-

çiliyi üçün daha xarakterikdir. Ukrayna, ġimali Qafqaz, Moldova, Gürcüstan, 

Orta Asiya Türk Respublikaları xəstəliyin mülayim yayıldığı rayonlardır. Ədə-

biyyat məlumatlarına görə xəstəlik dövrü olaraq Belorus, Baltikyanı ölkələr,  

Volqaboyu, Rusiya Federasiyasının Moskva, Tambov vilayətlərində əmələ gəlir. 

M.M.Ġsin (1984) göstərir ki, Qazaxıstanın Alma-Ata, Cambul, Taldı-Kurqan, 

Çimkənd vilayətlərində bəzi sortlarda xəstəlik (Renet Burxardt, Boyken, Aport və 
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s. sortlar) 100%-ə çatır. QonĢu Ġran və Türkiyənin də alma bağlarında ən çox qey-

də alınan xəstəliklərdəndir. 

Unlu Ģeh xəstəliyinə Azərbaycanın bütün bölgələrində rast gəlinir. 

Xəstəlik cavan yarpaq, zoğ, hamaĢ çiçəklərdə, çox nadir hallarda isə toxum-

luq və meyvələrdə əmələ gəlir. 

Alma plantasiyalarında unlu Ģeh erkən yazda, tumurcuqların  açılmasının 

baĢlanğıcında qeydə alınır. Ġlkin yarpaqcıqlarda zərif, ağ unlu örtük görünür. Bu 

simptomlar əvvəlki il yoluxmuĢ zoğların təpə tumurcuqlarında formalaĢan ilkin 

yarpaqcıqlara məxsusdur. Bundan sonra yarpaqlar açılır və zoğlar böyüdükcə un-

lu örtük intensivləĢir, yarpaqlarda olduğu kimi zoğların odunlaĢmamıĢ hissəsini 

də tutur. XəstələnmiĢ yarpaqlar deformasiyaya uğrayır, lanset forması alır, ətraf-

ları aĢağı doğru bükülür, yarpaq ayası kobudlaĢır, qalınlaĢır, kövrək olur. Belə 

yarpaqlar turqoru itirir, qonurlaĢır, quruyur və tökülür. Güclü yoluxmuĢ zoğların 

təpə hissəsi ölüĢgəyir, bununla əlaqədar çox zaman aĢağıda yerləĢmiĢ yan tumur-

cuqlar böyüməyə baĢlayır. Bu isə lazımsız budaqlanmaya və çətirin sıxlaĢmasına 

səbəb olur. 

HamaĢçiçəklərdə unlu Ģeh qönçələrin formalaĢması dövrü meydana çıxır. 

Çiçəkləmə dövrü yoluxmuĢ hamaĢçiçəklər sıx ağ unlu örtüklə örtülür. Çiçəklər 

inkiĢafdan qalır, ümumi çiçəkləmə prosesi zəifləyir, erkən cicəklər sarı-yaĢıl rəng 

alır, son nəticədə toxumluq əmələ gətirmədən quruyub tökülür. Yalnız ayrı-ayrı 

çiçəklər yoluxmuĢ hamaĢ çiçəklərdə normal çiçəkləyir, ağ unlu örtüklə örtülmüĢ 

toxumluq əmələ gətirir, tezliklə belə örtük itir, meyvələrin səthində mantar toxu-

masını xatırladan paslı toz əmələ gəlir. Çox az hallarda cavan meyvəciklərdə də 

adi gözlə görünən ağ örtük qeydə alınır. 

Alma  ağaclarının təpə  hissəsində tamamilə unlu örtüyə  örtülmüĢ zoğlar il- 

kin infeksiya adını daĢıyır. Ġlkin yoluxmuĢ orqanlarda əmələ gələn xəstəlik törə-

dicisinin sporları bağ üzrə yayılır, cavan yarpaqlara düĢür və ikinci infeksiyanın 

baĢ verməsinə səbəb olur. Bu, adətən çiçəkləmə fenofazasından sonra baĢ verir və 

vegetasiya dövründə payızın sonuna qədər dəfələrlə təkrarlanır. Ġkinci infeksiya 

mənbələri ilkin və sonrakı yoluxmuĢ orqanlardır. 

Ġkinci infeksiya lokal ləkələr Ģəklində əsasən cavan yarpaqların alt hissə-

sində meydana çıxır. Belə ləkələr adətən öz aralarında birləĢir və yarpağın üst 

səthində yayılır. Yarpaq ayaları deformasiyaya uğrayır, unabənzər ağ örtüyə bü-

rünür, lakin intensivliyi ilkin yoluxmuĢ orqanlardakından zəifdir. Ġkinci yolux-

manın diffuz tipinə də rast gəlinir. 

Ġlkin və ikinci infeksiyalarla yoluxmuĢ yarpaqlarda olan patogenin mitseli 

saplaqlardan cavan, odunlaĢmamıĢ zoğlara keçir, elə həmin zoğlar da unlu ağ 

örtüyə bürünür və müəyyən müddətdən sonra sıx çirkli ağ rəng alır. 

Yayın ikinci yarısında sirayətlənmiĢ zoğların səthində, bəzən saplaqlarda və 

hətta yarpaqlarda tünd-boz ləkələr meydana çıxır. Onlar xəstəlik törədicinin mey-
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və bədəni-çoxlu sayda kiçik tünd-qonur, sonra qaraya çevrilən kleystotesitlərdən 

ibarətdir. Meyvələrdə də kleystotesilər qeydə alınmıĢdır, lakin bu nadir hallarda 

baĢ verir. Almada unlu Ģeh xəstəliyinin törədicisinin konidi (qeyri-cinsi) və kisə 

(cinsi) mərhələləri mövcuddur. Konidi mərhələsi göbələyin kütləvi yayılmasını  

təmin edir.  

Patogenin konidilərinin əmələ gəlməsi cavan böyüyən yarpaqların mövcud-

luğu Ģəraitində çox dəfə baĢ verir və payızın sonuna qədər davam edir. P.V.Vol-

vaç (1986) göstərir ki, hər bir konididaĢıyan 5-6 gün müddətində konidi buraxır. 

Havanın nisbi rütubətindən asılı olaraq konididaĢıyanda 6-13 konidi əmələ gəlir. 

Göbələyin konidiləri ellipsoidal, birhüceyrəli, birnüvəlidir. Onlar 6-7 spordan 

ibarət zəncirdə toplanırlar. Konidilərin ölçüləri xəstəliyin əmələ gəldiyi torpaq-

iqlim Ģəraiti, sort xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyiĢir. Ədəbiyyatlarda onların 

ölçülərinin 18-39,6 x 9,0-21,0 mkm olduğu göstərilir.  

Almada unlu Ģeh xəstəliyinin törədicisinin ilk tədqiqatçıları qeyd edirdilər 

ki, onda meyvə bədəni son dərəcə nadir hallarda əmələ gəlir. Lakin  artıq XX 

əsrin 30-40-cı illərində dünyanın müxtəlif ölkələrində unlu Ģehlə yoluxmuĢ or-

qanlarda kleystotesilərin baĢ verməsi haqqında məlumatlar daxil olurdu. 

Göbələyin kleystotesiləri Ģar və ya armud formalıdır. Onlar çoxsaylı çəngə- 

ləbənzər budaqlanan çıxıntılarla təmin edilmiĢdir. Çıxıntıların sayı 3- 30 arasında 

dəyiĢir. Kleystotesilərin diametri 45-114 mkm arasında variasiya edir. Onun daxi-

lində  6-8 birhüceyrəli kisəsporları olan bir kisə yerləĢir. Kisələrin ölçüsü 45-100 

x 36-66 mkm, kisəsporlar ellipsoidal olub, ölçüləri 17-25 x 10-19 mkm-dir.  

S.Q.Abdullayev (1962), M.M.Ġsin (1984), P.V.Volvaç (1986), V.F.Peresıp-

kin (1991) və digər tədqiqatçılar hesab edirlər ki, kleystotesilər göbələyin qıĢla- 

masında əhəmiyyətli rol oynamır, gələn ilin yazına qədər digər mikroorqanizmlər 

tərəfindən zərərsizləĢdirilir. 

Kleystotesilərin əmələ gəlməsini əksər tədqiqatçılar quru, çox isti havaların 

baĢlanması ilə əlaqələndirirlər. Burada qidalanma amili də yaddan qaçırılma-

malıdır. Adətən meyvə bədəninin əmələ gəlməsi zoğların odunlaĢmasından sonra 

baĢ verir, çünki bu zaman patogen mitselinin qidalanması çətinləĢir. 

Almada unlu Ģeh xəstəliyinin törədicisinin konidiləri havanın geniĢ tempe-

raturu həddində (4-330C) cücərmə qabiliyyətini saxlayır. 40C temperaturda 4%-ə 

qədər konidi, 120-89%, 200-99%, 280C temperaturda isə konidilərin 98%-i cücə-

rir. 200C cücərmə üçün optimaldır. 

Havanın temperaturu inkubasiya dövrünün uzunluğuna əhəmiyyətli təsir 

göstərir. Temperaturdan asılı olaraq inkubasiya müddəti 3-19 gündür. 20- 240C 

temperaturda inkubasiya müddəti 4-9 gün təĢkil edir. Havanın nisbi rütubətinin 

90-100% olması konidilərin cücərməsinə əlveriĢli Ģərait yaradır. 

Almada unlu Ģehin inkiĢafı düĢən yağmurlardan da sıx surətdə asılıdır. 

Adətən soyuq və yağıĢlı havada xəstəliyin inkiĢaf intensivliyi kəskin aĢağı düĢür. 
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Ġsti, günəĢli günlərin baĢlaması ilə əlaqədar konidilərin uçuĢması intensivləĢir, 

müvafiq olaraq yarpaq və zoğların xəstəliklə yoluxma intensivliyi də kəskin Ģə-

kildə güclənir. 

Almanın unlu Ģeh xəstəliyinin zərəri bitkilərin böyüməsinin sıxılması, assi-

muliyasiya səthinin azalması, yarpaqların fotosintetik fəallığının basılması, yo-

luxmuĢ hamaĢçiçəklərin məhvi ilə xarakterizə edilir. Güclü yoluxan sortların 

məhsulu 50-80% azala bilir.  

Unlu Ģeh almanın qıĢa davamlılığını azaldır. Kəskin qıĢdan sonra yoluxmuĢ 

zoğların məhvi 50%-ə, tumurcuqlarda isə 85-92%-ə çatır. Bu zaman inokulyum 

ehtiyatı kəskin formada azalır, belə ki, havanın temperaturu -200C və aĢağı ol-

duqda yoluxmuĢ tumurcuqlarda qıĢlayan patogenin mitseli kütləvi Ģəkildə ölür. 

Buna görə də kəskin qıĢdan sonra ilkin infeksiyanın əhəmiyyətli dərəcədə azal-

ması müĢahidə olunur. 

Alma sortları unlu Ģehə qarĢı müxtəlif davamlılıq göstərirlər. Hələlik xəs-

təliyə qarĢı immun sortlar yoxdur. Daha həssaslar və yüksək davamlılar var. Bir 

çox sortlarda becərilmə zonasından asılı olaraq davamlılıq dərəcəsinin dəyiĢməsi  

qeydə alınmıĢdır. Conatan, Bolduni, Renet Simirenko, Boyken, Pepin litovskiy, 

Pepin londonskiy, MekintoĢ və baĢqaları xəstəliyə qarĢı həssasdırlar. Davamlı 

sortlara Antonovka obıknovennaya, Boskopskaya krasavitsa, Renet Ģampanskiy, 

Sarı sinap, DoneĢta və s. aiddir. 

Mübarizə tədbirləri. Müasir təsərrüfat sistemində sortların davamlılığının 

yüksəldilməsinə xidmət edən aqrotexnika bu xəstəliklə mübarizədə və ekoloji 

təmiz məhsul alınması prosesində önəmlidir.  

Torpağın daim becərilməsi, alaq otlarının məhv edilməsi, torpağın səthinin 

qurumasının qarĢısını alan və daha rentabelli damcı üsulu ilə suvarma, NRK do-

zalarının torpağın aqrokimyəvi analizə uyğunluğu əhəmiyyətli bir kompleksin 

tərkib hissəsidir. 

SağlamlaĢdırıcı budamalar, xəstələnmiĢ zoğların məhv edilməsi, yaz dövrü 

infeksiya ehtiyatlarını əhəmiyyətli dərəcədə aĢağı salır. Həyətyanı sahələrdə və 

bağ yerlərində sağlamlaĢdırıcı budamaları bütün vegetasiya dövrü aparmaq məs-

ləhət görülür. Sağlam toxumaya nüfuz etməklə budanmıĢ yerlərə bağ məlhəmi  

çəkilməlidir. 2-3 ildə bir dəfə ağaclar nisbi sükunətdə olduğu dövrdə 3%-li mis 

kuporosu məhlulu ilə iĢlənməlidir, çünki qabaqlayıcı çiləmənin də bioloji səmərə-

liliyi yüksəkdir.  

Unlu Ģeh xəstəliyinin törədicilərinə qarĢı həssas bağlarda aĢağıdakı müddət-

lərdə iĢçi məhlulun məsarifi 800-1000 l/ha olmaqla çiləmələrin aparılması vacib-

dir: 1) tumurcuĢların açılması dövrü; 2) çiçəkləmədən dərhal sonra; sonrakı 3-4 

çiləmə hava Ģəraiti, xəstəliyin inkiĢafı nəzərə alınmaqla aparılır. Çiləmələr arası 

interval 10-12 gündən artıq olmamalıdır.Unlu Ģehlə mübarizədə topaz 1 l/ha, skor 

0,2 l/ha, bayleton 0,5 kq/ha, kumulus 8 kq/ha, tiovit djet 7-8 kq/ha səmərəlidir. 
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Tumluların moniliozu və ya meyvə çürüməsi – Monilia 

 fructigena Pers. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycata aləmi, Anamorphic fungi Ģöbəsi Hyphomycetes sinfi,, 

Hyphomycetales sırası, Moniliaceae fəsiləsi, Monilia cinsi 

Bioloji qrupu:  

Nekrotrof 

 

Dünyanın tumlu meyvələri becərilən bütün rayonlarında rast gəlinir. Baltik-

yanı, ġərq Avropa ölkələri üçün əsl təhlükə mənbəyidir. MDB məkanında Orta 

Asiya Türk Respublikalarının bir sıra yazı və yayı isti keçən rayonlar istisna 

olmaqla digər ölkələri üçün xarakterikdir. M.M.Ġsin (1984) göstərir ki, Qazaxıs-

tanda bu xəstəlik nadir hallarda rast gəlinir və iqtisadi əhəmiyyət kəsb etmir.  

Monilioz və ya meyvə çürüməsi Azərbaycanda da geniĢ yayılmıĢ xəstəlik-

lərdəndir. Yazı rütubətli və isti keçən Gəncə- Qazax, ġəki- Zaqatala, Quba-Qusar, 

Düzən Qarabağın meyvə bağlarında müntəzəm olaraq inkiĢaf edir. Dağlıq və dağ-

ətəyi rayonlarda daha geniĢ yayılması qeydə alınmıĢdır. 

Xəstəliyin meyvə çürüməsi forması daha xarakterikdir. Çox zaman hamaĢ-

çiçəklərin də qonurlaĢması və ölüĢgəməsinə, hətta bitkinin budaqlarının quruma-

sına səbəb olur. Bununla əlaqədar xəstəliyi törədən göbələyin cinsinə uyğun mo-

nilioz adlandırılması daha düzgündür. Çünki meyvələrin çürüməsini digər göbə-

lək növləri də törədə bilər. Tumlu meyvə bitkilərində moniliozu  törədən M. cine-

rea, M.mali, M.cydoniae  kimi göbələklər də qeydə alınmıĢdır. 

Aparılan müĢahidələr və çoxsaylı ədəbiyyat məlumatlarının təhlili göstərir 

ki, alma və armud plantasiyalarında xəstəlik daimi meyvə çürüməsi formasında 

zühur edir. Əvvəlcə meyvənin səthində böyük olmayan qonur ləkə əmələ gəlir, 

sonra ləkə tezliklə ölçücə böyüyür, bir neçə gün müddətində bütün meyvəni əhatə 

edir. Meyvələr qonurlaĢır, yumĢalır, istifadəyə tam yararsızlaĢır. Meyvə səthinin 

qonurlaĢmasının ardınca göbələyin Ģəffaf sarı spor yastıcıqları əmələ gəlir və 

səthdə konsentrik həlqələrlə yerləĢir.  

Yastıcıqlar 2-3 mkm diametrində olub, qısa konididaĢıyanlarda zəncir for-

masında düzülən çoxsaylı konidilərdən ibarətdir. Konidilər oval və ya həlqəvi, 

rəngsiz, ölçüləri 17,5-25 x 11-15 mkm olub, yağıĢ suları ilə asanlıqla yuyulur, 

külək və həĢəratlarla ətrafa dağılırlar. ƏlveriĢli Ģəraitdə onlar hifal mitselə cücərir 

və yoluxmaya səbəb olurlar. Havanın yüksək nisbi rütubəti (75%-dən yuxarı) və 

temperaturu (24-280C) Ģəraitində göbələk tezliklə inkiĢaf edir.  

Meyvənin yoluxmasına örtülü toxumalarda baĢ verən müxtəlif pozulmalar 

(meyvəyeyən, yarpaqbükənlərin tırtılları, quĢlar, kazarka böcəkləri, doluvurma, 
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mexaniki zədələnmələr) səbəb olur. Çox zaman xəstəlik törədici meyvənin sət-

hində formalaĢan dəmgil yarıqlarından meyvəyə daxil olur. Sağlam və xəstə mey-

vələrin sıx əlaqələri, bir-birinə toxunmaları da yoluxma törədə bilir.  

Monilioz zamanı meyvələr adətən yoluxmadan 3-5 gün sonra cürüməyə 

baĢlayır, göbələyin spor mərhələsi 8-10 gündən sonra meydana çıxır. Göbələk 

üçün əlveriĢsiz Ģəratdə (aĢağı rütubət, havanın temperaturunun çox yüksək və ya 

aĢağı olması) çürüyən meyvələrdə spor mərhələsi baĢ verməyə bilir, belə hallarda 

meyvələr mumyalaĢır, hamar haĢiyəli qara və ya yaĢıl-qara rəng alır. Adətən belə 

simptomlar meyvələrin saxlanması dövrü meydana çıxır. 

Xəstəlik törədici ağacdan asılı və ya yerə tökülmüĢ mumyalaĢmıĢ meyvə-

lərdə qıĢlayır. Yazda rütubətli isti hava Ģəraitində belə meyvələrdə konidial  spor 

mərhələsindən ibarət yastıcıqlar əmələ gəlir və onlar da ilkin infeksiya mənbəyi 

rolunda çıxıĢ edir.  

Meyvə çürüməsinin törədicisi əksər hallarda yalnız konidi sporlar forma-

laĢdırır və ona görə də patogeni anamorf göbələklərə aid edirlər. Lakin ədəbiyyat 

məlumatları göstərir ki, dünyanın bir sıra ölkələrində o cümlədən Rusiya Federa-

siyasının Uzaq ġərq və Sankt -Peterburq vilayətlərində göbələyin kisə mərhələsi 

qeydə alınmıĢdır. Bu halda xəstəlik törədici mumyalaĢmıĢ meyvələrdə apotesi 

formasında zühur edərək kisə və kisəsporlar əmələ gətirir. Kisələr uzununa dar-

tılmıĢ, təpəyə doğru geniĢlənmiĢ halda 8 birhüceyrəli, rəngsiz, ellipsoidal, kisə-

sporlardan ibarətdir. Bu kisəsporların ölçüləri 12-16,4 x 5-7 mkm-dir. Kisə mər-

hələsində göbələk Monilinia fructigena (Schroet.) Homy. adlanır. 

Qafqazın Qara dəniz sahillərində, Ukraynanın bəzi rayonlarında, Uzaq 

ġərqdə, Azərbaycanın Quba, Qusar, DaĢkəsən, Gədəbəy, Göy-göl rayonlarında 

yazın isti və yağmurlu havası tumlu meyvə bitkilərində moniliya yanığı əmələ 

gəlməsinə səbəb olur. Bu zaman əsasən çiçəklər qonurlaĢır və quruyur. Sirayət-

lənmiĢ zoğlarda yastıcıq formasında konidi mərhələsi inkiĢaf edir və ilkin infeksi -

ya mənbəyi xarakteri daĢıyır. 

M.cydonioe göbələyi heyvada moniliozun törədicisidir. Çiçəkləri yoluxa-

raq, onların quruyub tökülməsinə səbəb olur. SirayətlənmiĢ yarpaqlarda sarı-qəh-

vəyi və ya demək olar ki, qara ləkələr əmələ gəlir. Belə ləkələrin səthində konidi 

spor mərhələsindən ibarət baĢ damar boyunca boz kifəoxĢar öptük inkiĢaf edir. 

Konidilər həlqəvi-limonabənzər, rəngsiz, zəncirdə düzülən və 12,5-17,85 x 10,15 

mkm ölçülüdür. 

Xəstəlik törədici ekoloji amillərə çox tələbkardır. Yazın isti və yağmurlu 

keçməsi xəstəliyi epifitotiya həddinə çatdırır. Patogen 75-80% nisbi rütubət və 

24-280C temperaturda intensiv inkiĢaf edir. Xəstəliyin digər törədicisi M. cinerea 

göbələyi üçün isə çiçəkləmə dövrü havanın temperaturunun mülayim olması (12-

160C) önəmlidir. 
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Tumlu meyvə bitkilərində monilioz zərərli xəstəliklərdəndir. Bu zaman 

hamaĢçiçəklərin məhv olması ilə yanaĢı, məhsulun da əhəmiyyətli hissəsi (20-

30%, bəzi hallarda 50-85%) itkiyə gedir. Tumlu meyvələrin sortları içərisində 

monilioza qarĢı immunluq qeydə alınmamıĢdır. Almanın Renet Simirenko, Cona-

tan, Pepin Ģafranı, Uelsi, armudun Sen Jermen, Küre, Avropa, Konferensiya, Bil-

dirçin budu, Lətifə sortları nisbətən davamlı hesab edilirlər.  

Mübarizə tədbirləri. Dəmgildə olduğu kimidir. 

 
Fillostiktoz və ya yarpaqların qonur ləkəliyi- Phyllosticta 

mali Pr. et Del., Ph. briardi Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi , Phyllosticta cinsi 

Bioloji qrupu:  

Nekrotrof 

 
Bir çox ölkələrdə yayılmıĢdır. MDB məkanında Ukrayna və Moldovada ya-

yılması haqda məlumatlar mövcuddur. Ölkəmizin meyvə bağlarında yayılması  

iqtisadi əhəmiyyət kəsb etmir.  

Xəstəlik dövrü olaraq əmələ gəlir, lakin onun sıçrayıĢları mənbə xarakterli -

dir. Fillostiktozun ilkin simptomları meyvə bağlarnda may ayının ortalarından 

baĢlayaraq formalaĢır, ölkəmizin Ģimal rayonlarında iyun ayında meydana çıxan 

xəstəlik, yayın sonuna doğru daha da intensivləĢir. 

Xəstəliklə alma yarpaqları, bəzi illərdə armud və heyva da sirayətlənir. 

Yoluxan orqanlar üzərində nekrozlu, əsasən girdə qonurtəhər ləkələr inkiĢaf edir. 

Nadir hallarda alma meyvələrində böyük olmayan, azca basıq, 5-8 mm diametrli 

quru ləkələr əmələ gəlir. 

Xəstəliyi Phyllosticta cinsinə mənsub müxtəlif növlər törədir. Ph.mali göb-

ələyi ilə yoluxma zamanı kiçik həlqəvi ləkələr əvvəlcə qonurabənzər olub, daha 

sonra tünd-qəhvəyi çalarlıdır, Ph.briardi ilə yoluxma zamanı ləkələr daha iri (5 

mm diametrə qədər), Ģəffaf sarı, həlqəvi, müəyyən qədər kələ-kötür, çalarsızdır. 

Armudda, nadir hallarda isə almada xəstəliyi Ph. pirina Sacc. göbələyi törə-

dir, bu zaman qonur, həlqəvi və ya düzgün olmayan, adətən öz aralarında qovu-

Ģan ləkələr formalaĢır. 

Heyvada xəstəliyi Ph.cydonioe törədir, nəticədə qəhvəyi, həlqəvi və ya 

düzgün olmayan formalı tünd-qonur haĢiyəli ləkələr meydana çıxır. 

Fillostiktozun xarakterik simptomu ləkələr üzərində rəngsiz, birhüceyrəli 

piknosporları saxlayan qara piknidlərin əmələ gəlməsidir. Ph.mali göbələyində 

piknid yumurtayabənzər və ya oval, 5-8,5x 4,5 mkm, Ph.briardi silindrik, 4-5 x 
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1,5-2 mkm, Ph.pirina yumurtaĢəkilli və ya elliptik, 4-5x 2-2,5 mkm, Ph.cydo-

nioe silindrik, düz və ya əyri, 6-10x 1-1,5 mkm ölçülüdür.  

Fillostiktozun törədiciləri yoluxub tökülmüĢ yarpaqlar üzərində piknid mər-

hələsində qıĢlayır. Nadir hallarda onlar peritesi əmələ gətirirlər ki, burada kisə-

sporlarla kisələr formalaĢırlar. Kisə mərhələsində bu göbələkləri Ascomycota Ģö-

bəsinin Mycosphaerella cinsinə Dothideales sırasına aid edirlər.  

Fillostiktozun inkiĢafına isti yağmurlu hava Ģərait yaradır. Yüksək rütubət 

zamanı piknidlər ĢiĢir və piknosporlar ondan selikli kütlə Ģəklində çıxır. Külək, 

yağıĢ damcıları və həĢəratlarla daĢınan piknosporlar sağlam yarpaqlara düĢür və 

yeni yoluxmalar törədir. Törədicilər üçün 16-200C temperatur optimal hesab 

edilir. 

Fillostiktozun zərəri bitkinin assimilyasiya aparatının zəifləməsi ilə xarakte-

rizə edilir. Yayın sonunda çox zaman yarpaqların yoluxması 30-40%-ə çatır. Xəs-

təliyin güclü inkiĢafı illərində yarpaqların 15-20%-i vaxtından əvvə tökülür, bu 

isə ağacları zəiflədir, onların qıĢa davamlılığını aĢağı salır, digər xəstəlik törədici-

lərə qarĢı həssaslaĢdırır. Xəstəliyə qarĢı sortların davamlılığı nisbi xarakter daĢı-

maqla, zona, texnologiya və s. Ģəraitdən asılı olaraq dəyiĢir.  

Mübarizə: Bu xəstəliyə qarĢı xüsusi mübarizə tədbirləri aparılmır. 

 
Armud yarpaqlarının ağ ləkəliyi və ya septoriozu-  

Septoria  piricola Desm. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi 

Bioloji qrup: 

Nekrotrof 

 

Dünyanın armud plantasiyalarında geniĢ yayılmıĢdır. MDB məkanında 

Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna üçün xarakterikdir. 

Xəstəlik armudun çiçəkləməsindən sonra meydana çıxır və yayın II yarısın-

da kütləvi inkiĢafına çatır. Xəstəliyin xarakterik əlaməti yarpaqlarda, bəzən isə 

hətta meyvələrdə kiçik girdə, tünd-qonur haĢiyəli boztəhər ləkələrin əmələ gəlmə-

sidir. Müəyyən müddət keçdikdən sonra ləkənin orta hissəsində göbələyin koni-

dispor mərhələsindən ibarət, adi gözlə görünən qara piknidlər formalaĢır. Sortlar-

dan asılı olaraq septorioz simptomlarının dəyiĢməsi müĢahidə olunmuĢdur. Bir 

qrup sortların yarpaqlarında ləkələr çox kiçik (0,5-2 mm diametrli), çoxsaylı, Ģəf-

faf, məhdud, zorla seçilən qəhvəyi çalarlı, baĢqa sortlarda onlar orta ölçülü (2,4-

4,0 mm diametrli), daha Ģəffaf orta hissəli, dağınıq tünd haĢiyəlidir. Elə sortlar da 
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vardır ki, onların yarpaqlarında ləkələr kifayət qədər iri (4,5-7 mm diametrli), 

sarı-təhər boz, geniĢ dağınıq haĢiyəlidir. 

Armud yarpaqlarında septorioz xəstəliyinin törədicisi vegetasiya dövrü bir 

neçə generasiya verir. Piknidlər yarpağın hər iki səthində formalaĢır. Onlar Ģəffaf-

qonur, 110-200 mkm diametrli, demək olar ki, Ģarabənzərdir, təpə hissəsində də-

lik yerləĢir. Piknosporlar Ģəffaf- zeytuni, sapaoxĢar, iki eninə arakəsməli, əyilmiĢ 

olub, ölçüləri 48-60 x 3-3,5 mkm-dir. 

Payızda və qıĢda yoluxub tökülən yarpaqlarda qruplarla yerləĢən psevdote-

silər qoyulur, onlarda isə yazda kisəsporlarla kisələr formalaĢır. Psevdotesilər 

tünd-qonur və qara, 120-150 mkm diametrlidir. Kisələr sancaqĢəkilli, çox qısa və 

qalın ayaqcıqlıdır. Hər kisədə 8 kisəspor əmələ gəlir və onlar 2 cərgədə yerləĢir-

lər. Onlar milĢəkilli, yüngül əyri, ikihüceyrəli, yaĢıltəhər-sarı, 27-31x 4 mkm öl-

çülüdür. 

Göbələk kisə mərhələsində Mycosphaerella sentina Schroet. adlanır. Kisə-

sporlar yazda yetiĢir və əsas infeksiya mənbəyi rolunu oynayır. Tökülən yarpaq-

larda piknid qıĢlayır, yazda onlardan çıxan piknisporlar da ilkin infeksiya mən-

bəyi hesab edilir. Ağ ləkəlik xəstəliyinin inkiĢafına mülayim isti və yağmurlu 

hava əlveriĢli Ģərait yaradır. Patogen 18-250C temperaturda, 70%-dən yuxarı nisbi 

rütubətdə intensiv inkiĢaf edir. 

Yarpaqların kütləvi yoluxmasına (80-100%) səbəb olan törədici armudda 

onların vaxtından əvvəl tökülməsini təmin edir. Bununla əlaqədar böyümə ləngi-

yir, fotosintez pozulur, bitkilərin məhsuldarlığı aĢağı düĢür. Xəstə ağaclar qıĢı pis 

keçirir. Becərilən armud sortlarının tam əksəriyyəti xəstəliyə qarĢı həssaslıq gös-

tərir. 

Yüksək aqrofon və dəmgildən etibarlı müdafiə plantasiyaları septoriozdan 

da qoruyur. 
Tumlu meyvə bitkilərinin pası 

 

Almada - Gymnosporangium tremelloides Hartig. 

Armudda - G.sabinae Wint. və G. dobrozvacovae Mitr. 

Heyvada - G.confisum Plawr. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Uredinomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Phragmidiaceae fəsiləsi, Gymnosporangium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Pas xəstəliyi çox geniĢ yayılmıĢdır. Ədəbiyyat məlumatlarına görə ona 

Ukraynanın cənub vilayətlərində, ġimali Qafqazda, nadir hallarda isə Qazaxısta-
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nın meyvəçilik rayonlarında rast gəlinir. Əksər ölkələrin meyvə bağları üçün iqti-

sadi əhəmiyyət kəsb etmir. Azərbaycanın dağlıq və dağətəyi rayonlarında (məsə-

lən, Hacıkənd qəsəbəsi) armud ağaclarında daha tez-tez müĢahidə edilir. 

Xəstəliklə alma, armud və heyva yoluxur. Adətən pas xəstəliyi yayın orta-

larında yarpaq, cavan zoğ, bəzən isə meyvələrin səthində meydana çıxır. Yarpaq 

ayasının üst səthində həlqəvi qırmızıtəhər və ya qara nöqtəli çəhrayı ləkələr zühur 

edir. Yarpağın alt səthində qruplarla yerləĢən, konusĢəkilli və ya əmziyəbənzər  

xarakterik çıxıntılar əmələ gəlir. Tumlu meyvə bitkilərində pas xəstəliklərini törə-

dən göbələklər həqiqi obliqat parazit olmaqla məhdud formada ixtisaslaĢırlar. Al-

ma, armud, heyva kimi tumlu meyvə bitkiləri bu göbələklər üçün aralıq sahib bit-

kiləridir. Onlarda əsas inkiĢaf tsikli ardıc (G. jumperinum) bitkisində baĢ verir. 

Pas ilə yoluxmuĢ ardıclar tumlu meyvə bitkiləri üçün daimi infeksiya mənbəyi ro- 

lunu oynayır. 

Ardıcın oduncaq və qabıq toxumalarında inkiĢaf edən çoxillik mitsel hü-

ceyrələrin güclü böyüməsinə səbəb olur, bunun da nəticəsində budaqlar yoluxma 

yerində qalınlaĢır. Yazda yoluxma yerlərində göbələyin telio mərhələsi iri qəh-

vəyi- qonur əmziyəbənzər çıxıntılar Ģəklində meydana çıxır. Rütubətli və isti ha-

vada (+100C-dən yuxarı) onlar ĢiĢir və sarıtəhər teliospor kütləsi ilə örtülür. 

Teliosporlar cücərib bazidisporlarla bazidilər əmələ gətirirlər. Bazidisporlar quru-

yan zaman buğumlardan qopur və küləyin köməyi ilə bağa yayılır. Meyvə bit-

kilərinin yarpaq və baĢqa orqanlarına düĢərək cücərir və yoluxma törədirlər. 

Alma, armud və heyvada pas xəstəliyinin törədicilərinin etsi mərhələsi 

inkiĢaf edir. YoluxmuĢ yarpaqların üst səthində əmələ gələn qara nöqtələr sper-

maqoni, alt tərəfdə olan əmziyəbənzər çıxıntılar göbələyin etsiləridir. Etsilərdə 

əmələ gələn etsisporlar birhüceyrəli, həlqəvi və ya düzgün olmayan həlqəvi, 

qonur kiçik ziyilcik örtüklüdür. Etsisporların ölçüləri G. jumperinum göbələyində 

30-45 x 28-35 mkm, G. sabinae – 27-31 x 19-27 mkm, G.dobrozracovae 27-32 x 

20-21 mkm və G.confisum 37-42 x 22-26 mkm-dir. Payıza yaxınlaĢanda etsilər 

yetiĢir və ulduzĢəkilli açılırlar. Küləklə dağılan etsisporlar ardıcın iynə və budaq-

larına düĢür, rütubətlik olduqda cücərir, yoluxma ilə yanaĢı həm də çoxillik mit-

selə baĢlanğıc verir. 

Pas xəstəliklərinin törədiciləri olan məhdud ixtisaslaĢmıĢ biotrof orqanizm-

lər rütubətli, mülayim istiliyi ilə seçilən ərazilərdə tumlu meyvələrə müəyyən 

zərər vurur. Bu orqanizmlər üçün havanın gündəlik orta temperaturunun 16-180C 

həddində olması önəmlidir. 

Pas xəstəliklərinin tumlu meyvə bitkilərinə vurduğu əsas zərər yarpaqların 

vaxtından əvvəl tökülməsi, nəticədə isə bitkilərin məhsuldarlığının azalması, 

meyvələrin keyfiyyətinin pisləĢməsidir. 

Pas xəstəliyindən tumlu meyvə bitkilərinin qorunmasında baĢlıca məsələ 

sənaye əhəmiyyətli bağların ardıc bitkilərindən əhəmiyyətli izolyasiyasıdır. Yaz-
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da bitkinin yoluxmuĢ budaqları kəsilməli və yandırılmalıdır. Dəmgil, unlu Ģeh və 

digər geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərə qarĢı aparılan kimyəvi mübarizə tədbirləri mey-

və plantasiyalarını pasdan da etibarlı müdafiə edir. 

 
Tumluların qara xərçəngi – Sphaeropsis malorum Peck. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Sphaeropsis cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Ən zərərli xəstəliklərdən biri olmaqla dünyanın əksər ölkələrinin tumlu 

meyvə plantasiyalarında geniĢ yayılmıĢdır. Baltikyanı ölkələrin meyvə bağları 

üçün xarakterikdir. MDB məkanında Ukrayna, Moldova, Mərkəzi Qaratorpaq zo-

nalar, Orta Asiya Türk Respublikaları, Qafqaz, Uzaq ġərqin meyvə bağlarında 

önəmli yayılma tempinə malikdir. Azərbaycanın meyvə bağlarında geniĢ yayıla-

raq ciddi zərər vurur. 

Qara xərçənglə alma, az hallarda isə armud və heyva sirayətlənir. Xəstəli-

yin əsas forması-Ģtamb və skelet budaqların yoluxmasıdır. Yarpaq, çiçək, toxum-

luq və meyvələrin də xəstələnməsi hallarına rast gəlinir. 

Alma və heyvanın oduncaq hissələrində qara xərçəng əvvəlcə böyük olma-

yan qonur-bənövĢəyi basıq girdə ləkə formasında meydana çıxır. Bu ləkə aydın 

görünən yanıqla sağlam qabıqdan seçilir. Müəyyən zaman keçdikdən sonra ləkə 

böyüyür, qabıq qaralır, uzununa və eninə yarıqlarla əhatə olunur. Xəstəlik xroni-

ki xarakter alır. Ləkə ildən-ilə böyüdükcə sağlam və yoluxmuĢ qabıq sahələrinin 

və oduncağın üst qatlarında konsentrik fırlar əmələ gəlir. Zaman keçdikcə məhv 

olmuĢ qabıq tökülür, qaralmıĢ oduncaq cırlaĢır. 

Budaqların yoluxmasının baĢqa tipinə də rast gəlinir, belə halda qabığın üst 

qatları qızarır, ĢiĢir və böyümədən qalır. Budaqlar tezliklə quruyur, onların üs-

tündə olan yarpaqlar qonurlaĢır və sallanır, meyvələr büzüĢür və quruyur, sira-

yətlənmiĢ budaq od yanığı Ģəklini alır. 

Alma, armud və heyvanın qara xərçənglə yoluxmasının xarakterik əlaməti  

epidermis altında patogenin piknidlərindən ibarət qara fır əmələ gətirməsidir. 

Yarpaqlarda qara xərçəng əvvəlcə kiçik nekrozlu qırmızıtəhər qəhvəyi ləkə-

lər (2-4 mm) formasında zühur edir, ləkələr tədricən böyüyür (5-7 mm) konsen-

trik zonalar əmələ gətirir, Ģəffaf və qırmızıtəhər qəhvəyi xətlər növbələĢir. 
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Yarpaqların qara xərçənglə yoluxmasını diaqnostika etmək çox çətindir, 

belə ki, patogen yarpaqlarda heç də həmiĢə spor vermir. Ehtimal edilən ləkələr 

baĢqa törədicilərlə yoluxmanın nəticəsi də ola bilər. 

YoluxmuĢ çiçəklər qonurlaĢır, qönçələr büzüĢür, erkəkcik və diĢicik qaralır. 

E.Q.Landare (1954) görə bəzən erkəkcik və diĢicikdə piknidlər əmələ gəlir. DüĢ-

müĢ hamaĢçiçəklər yanığı xatırladır. 

SirayətlənmiĢ toxumluq qaralır, büzüĢür, quruyur, lakin ağacdan uzun müd-

dət tökülmür, bəzən gələn ilin vegetasiyasına qədər ağacda qalır. 

Meyvələr yoluxan zaman qara xərçəng meyvə çürüməsi formasında inkiĢaf 

edir. Monilioz meyvə çürüməsindən fərqli olaraq qara xərçəngin törədiciləri ilə 

yoluxub mumyalaĢan meyvələr parlaq görkəmdə deyil, onların epidermisi altında 

çoxlu  sayda  piknidlər  formalaĢır. Meyvələrin yoluxmasının güclənməsi yetiĢmə 

dövrü müĢahidə edilir. Bu hal daĢınma və saxlama zamanı üçün də xarakterikdir, 

ona görə ki, həmin anlarda meyvələrdə Ģəkərin miqdarı yüksəlir, turĢuluq azalır. 

Patogenin qidalanması üçün bu çox əlveriĢli mühitdir.  

Xəstəlik törədici inkiĢaf tsiklində adətən mitsel, piknid və piknosporlar 

əmələ gətirir. Formasına görə onlar ĢarĢəkillidir. Onların divarı qalın, tünd-qonur 

və ya qaradır. Piknidin diametri substratdan asılı olaraq 150-550 mkm-dir. Pikno-

sporlar əvvəlcə rəngsiz, birhüceyrəlidir, yetiĢən zaman qəhvəyi və ya tünd-qonur 

rəng almaqla, ayrı-ayrı hallarda eninə arakəsməlidir. Piknosporların ölçüləri 20-

39 x 10-18 mkm-dir. 

Piknosporlar yetiĢən zaman piknidlər partlayır və çıxan piknosporlar yolux-

ma törədirlər. 

Bitkilərin qara xərçənglə yoluxmasına qabığın müxtəlif zədələnmələri (me-

xaniki, termiki, zərərverici) kömək edir. 

Qara xərçəng xəstəliyinin piknosporları damcı su və 5-330C temperaturda 

cücərirlər. Optimal temperatur 25-270C hesab edilir. 

Qabıq yoluxan zaman xəstəlik törədicinin inkubasiya müddəti 15-27 gün-

dür. Meyvələr xəstələndikdə ləkələr 6-9, piknidlər isə 17-24 gündən sonra müĢa-

hidə edilir. 

Qara xərçəngin törədicisi ildən-ilə yoluxmuĢ ağacların toxumalarında mit-

sel formasında saxlanılır. 

Xəstəliyin zərəri çox böyükdür. Çiçək və toxumluğun yoluxması məhsul-

darlığı aĢağı salır, xəstə meyvələr yemək üçün yararsızlaĢır. Yarpaqların yolux-

ması və vaxtından əvvəl tökülməsi kütləvi problemlər yaradır. ġtamb və skelet 

budaqların yoluxması isə xüsusi təhlükəlidir, nəticədə güclü yoluxmuĢ ağaclar 3-

4 ilə məhv olurlar. Xəstəliyə qarĢı immun sortlar yoxdur. 
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Mübarizə tədbirləri. Plantasiyaların qara xərçəngdən mühafizəsində pro-

filaktik tədbirlər önəmli rol oynayır. Bunun üçün kompleks təĢkilati-təsərrüfat, 

aqrotexniki və digər tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu tədbirlər bağda ağacları 

daim fəal vəziyyətdə saxlamalı, onların normal böyümə və inkiĢafını təmin etmə-

lidir. Bağ salınarkən torpağın yararlığı nəzərə alınmalı, sortların davamlılığı, bit-

kilərin sıxlığı gözlənməlidir. Ağacların ən gənc yaĢlarından onlara baxım elmi 

əsaslara söykənməli, yüksək aqrofon yaradılması üçün hər Ģey nəzərə alınmalıdır. 

ġtamb və qabığın mexaniki zədələnməsinə qətiyyən yol verilməməli, budama 

zamanı kəsilmə yerləri bağ məlhəmi ilə iĢlənməli, ağacların Ģtambı əhənglənməli-

dir. Güclü yoluxmuĢ, qurumaqda olan ağaclar bağdan çıxarılmalı və kənarlaĢdı-

rılmalıdır. Dəmgil, unlu Ģeh və digər xəstəliklərə qarĢı aparılan kimyəvi müba-

rizə tədbirləri xüsusilə yarpaq, toxumluq və meyvələri də qara xərçəngdən mü-

dafiə edir.  

 

Tumlu meyvə bitkilərinin sitosporozu – Cytospora  

carposperma Fr. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Cytospora cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Çox  geniĢ  yayılan xəstəlikdir. Amerika, Avropa, Asiya və digər qitələri 

meyvə plantasiyalarında yayılmıĢdır. MDB məkanında, o cümlədən Azərbaycan-

da xüsusilə buraxılmıĢ, köhnə bağlar üçün populyardır. M.M.Ġsin (1984) qeyd 

edir ki, sitosporozun inkiĢaf dərəcəsi bağçılıq zonasının təbii iqtisadi Ģəraitindən 

asılıdır. Burada vertikal zonallıq əhəmiyyətlidir. Yüksəkliyə qalxdıqca xəstəlik 

azalır. 

Tumlu və çəyirdəkli meyvə bitkilərini yoluxmaqla ağacların Ģtamb və bu-

daqlarında qabığın ölüĢgəməsi ilə meydana çıxır. Qara xərçəng xəstəliyinə oxĢar, 

qabıqda böyük olmayan basıq ləkələr əmələ gəlir. Belə ləkələrin ətrafı yarıqlarla 

doludur. Lakin qara xərçəng xəstəliyindən fərqli olaraq ölüĢgəmiĢ qabıq sonrakı  

müddətlərdə də qırmızıtəhər-qəhvəyi rəngini saxlayır və oduncaqdan pis ayrılır. 

Çox zaman sitosporoz yoluxması Ģtambın böyük hissəsini, hətta budaqların qabı-

ğını tamamilə tutur. Yoluxma yerində çoxlu sayda ĢiĢ Ģəklində stromlar əmələ gə-

lir və səthə çıxır. 
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Sitosporoz xəstəliyini sitospora cinsinə mənsub olan göbələklər törədirlər: 

Cytospora carposperma Fr., C.schulzeri Sacc. et Syd.- hər ikisi almada, C.mic-

rospora Robenh. - alma və armudda, C.cydoniae Bub. et Kab. – heyvada. 

Cytospora carposperma göbələyinin stromları elliptik, əsasında zeytuni-

qara, diametri 1,5 mm-ə qədər, səthə qara ağızcıq vasitəsilə çıxır, həlqəvi və ya 

elliptik qara lövhəli, diametri 250-450 mkm-dir. Hər stromda 15-18 piknid, onlar-

da isə konididaĢıyanlarla konidilər əmələ gəlir. KonididaĢıyanların uzunluğu 15-

18 mkm olmaqla, kolcuq Ģəklində yerləĢirlər. Konidilər əmzikĢəkilli, ölçüləri 4-5 

x 1,5 mkm-dir.  

Sitosporozun törədiciləri nadir hallarda Valsa cinsinə mənsub olan peritesi 

adlanan meyvə bədəni Ģəklində kisə mərhələsini inkiĢaf etdirir. Kisəsporlar for-

masına görə piknosporlara oxĢayır, lakin ölçülərinə görə əhəmiyyətli dərəcədə iri-

dirlər. Piknid mərhələsi sitosporozun törədiciləri üçün əsas olub, onlarla qıĢlayır, 

ildən-ilə inkiĢaf edir və yayılır. 

Sitosporoz əsasən zəifləmiĢ bitkilərdə inkiĢaf edir. Çox zaman bu xəstəliyin 

əmələ gəlməsinə Ģaxta donmaları, günəĢ yanıqları, qabığın mexaniki zədələri, 

qrunt sularının yaxında yerləĢməsi müsbət təsir edir. Yoluxmanın intensivliyi, 

bitkinin ümumi vəziyyəti, növü və yaĢından asılı olaraq sitosporoz kəskin və 

xroniki formada inkiĢaf edir. Alma və armudun güclü böyüyən ağaclarında xəs-

təlik ildən-ilə skelet budaqların  və ya Ģtambın qabığında  böyük olmayan sahələr-

də əmələ gəlir və bitkiyə hiss ediləcək zərər vurmur. 

  Piknosporlar yüksək rütubət zamanı dağılırlar. Pikniddən sporlar xaricə 

selikli kütlə Ģəklində çıxır, göbələyin növündən asılı olaraq piknosporların rəngi  

Ģəffaf, sarı, çəhrayı və baĢqa haĢiyəli olur. Xəstəlik yazda, yayın əvvələrində və 

payızda intensiv inkiĢaf edir, lakin budaqların quruması və sitosporlu ləkənin 

böyüməsi yay dövrü də davam edə bilər. Müəyyən edilmiĢdir ki, isti ölkələrdə 

göbələyin inkiĢafı qıĢ aylarında da davam edir. Xəstəliyin zərəri böyükdür, güclü 

yoluxma zamanı təkcə qabıq yox, oduncaq da ölür. Oduncaq dərinliyi özəyə 

qədər hissə-hissə ölüĢgəyir. Sitosporoz cavan bağlar üçün daha təhlükəli xarakter 

daĢıyır. Bəzən cavan bitkilər xəstəliyin təsirindən tamamilə məhv olur.  

Mübarizə  tədbirləri. Sitosporozdan  meyvə bağlarını qorumaq üçün bitki- 

lərin həyat Ģəraitlərini yüksəldən tədbirlər kompleksinə üstünlük verilməlidir. Sa- 

nitar budamalar, yoluxma yerlərinin tam təmizlənməsi, yerinə bağ məlhəmi çəkil-

məsi önəmli tədbirlərdir. 3%-li mis kuporosu məhlulu ilə yazda tumurcuqlar 

oyanmamıĢ və ya payızda ağaclar nisbi sükunətdə olduqda çiləmə aparılması da 

profilaktikanın tərkib hissəsidir. 

 
Tumlu meyvə bitkilərinin bakterial kök xərçəngi- Aqrobacterium 

 tumefaciens (Smith et Town) Conn. 
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Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çuğuqlar qrupu, Rhizobiaceae fəsiləsi, Agrobacterium 

cinsi 

Müasir adı: 

Rhizobium radiobacter 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Ən geniĢ yayılan bakterial xəstəliklərdən biridir. Cavan bağlar, toxumlar və 

tinglər üçün xüsusilə təhlükəlidir. M.M.Ġsin (1984) götərir ki, Qazaxıstanın cənub 

zonasının bağlarında kök xərçəngi tingliklərdə daha geniĢ yayılmıĢdır. Azərbay-

canın meyvə bağları üçün də xarakterikdir. 

Xəstəliyin xarakterik simptomu- bitkinin köklərində və kök boğazında 

müxtəlif forma və ölçülü, sıx ağac konsistensiyalı ĢiĢlərin, yumruların əmələ gəl-

məsidir. Xəstəliyi törədən bakteriya torpaqda bitki qalıqlarında yaĢayır. Kökün 

müxtəlif zədəli yerlərindən bitkiyə düĢərək hüceyrənin güclü bölünməsinə səbəb 

olur, əsasən ikili qabığın toxuması bölünür  bu isə toxumaların artmasına və ĢiĢlə-

rin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yoluxma yerlərində aparıcı borular dağılır, qida 

maddələrinin və suyun daĢınması mürəkkəbləĢir. Kök xərçəngi ilə yoluxmuĢ to-

xumalar inkiĢafdan qalır, bəzən ölür, proses quraqlıq Ģəraitində daha da intensiv-

ləĢir. Xəstəliyin inkiĢafı torpaq məhlulunun reaksiyasından çox asılıdır: neytral və 

zəif qələvi mühit buna kömək edir, turĢ reaksiya ingibirləĢdirici təsir göstərir. 

Yüksək turĢ torpaqlarda (pH 5 və aĢağı) bakteriya virulentliyini itirir. 

Aqrobacterium tumefaciens bakteriyası ekoloji amillərə qarĢı tələbkar olub, 

yüksək rütubət və mülayim isti hava Ģəraitində daha intensiv inkiĢaf edir. 

Bir qrup müəlliflər hesab edirlər ki, cavan bağlar, tinglik və toxmacarlar 

üçün ən təhlükəli və zərərli xəstəlikdir. V.F.Peresıpkin (1991) yazır ki, Ukrayna-

da bəzi illərdə əkin materialında xəstəliklə yoluxma 50-80%-ə çatır. Cavan bağ-

ların tamamilə məhv olması haqqında da ədəbiyyatlarda məlumatlar mövcuddur. 

Mübarixə tədbirləri. Bitkiləri bakterial kök xərçəngindən qorumaq üçün 

tinglikdə düzgün növbəli əkinə əməl edilməsi vacibdir. Meyvə bitkilərinin ən 

yaxĢı sələfləri çoxillik otlar, dənlilər və dənli paxlalı bitkilərdir. Qeyd edilən bit-

kilər bakterial kök xərçənginin törədicisi ilə yoluxmurlar. Tərəvəzlər bunun üçün 

yararsızdır. Tinglikdə monokulturadan qaçmaq, torpağın becərilməsinə diqqətlə 

yanaĢmaq infeksiya ehtiyatının toplanmasının qarĢısını alır. Yüksək dozalı azotlu 

gübrələrdən imtina, əksinə bitkilərin xəstəliyə qarĢı davamsızlığını yüksəldən 

fosfor-kalium gübrələri məsləhətdir. Bu zaman fizioloji turĢ gübrələrin tətbiqi tor-

pağı turĢudaraq bakteriyanın inkiĢafının qarĢısını alır. Mexanizmlərlə kök siste-

minin zədələnməsinə heç bir halda yol vermək olmaz. Torpaq zərərvericilərinə 

qarĢı müntəzəm kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilməlidir. Tinglikdə 
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xəstəlik əhəmiyyətli dərəcədə olmadıqda, lakin xəstəlik halı müĢahidə edilərsə 75 

qram kükürd +250 qram sönməmiĢ əhənglə torpaq lokal dezinfeksiya edilməlidir. 

 
Qabığın nekrozu və ya bakterial xərçəngi - Pseudomonas 

syringae pv. syringae Van Hall. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Pseudomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Ədəbiyyat  məlumatlarına görə Ġran, Türkiyə, Gürcüstan, KeçmiĢ SSRĠ- nin 

Avropa hissəsi və Azərbaycanda yayılmıĢdır. Çox təhlükəli xəstəlik olmaqla bak-

teriya öz arealını geniĢləndirməkdə davam edir. 

Xəstəliklə armud, bəzən alma da yoluxur. Yazda armudda yarpaq və ha-

maĢçiçəklərin qəflətən qonurlaĢması və quruması baĢ verir. Sonrakı vaxtlarda si-

rayətlənmiĢ çiçəklər və yarpaqlar qaralır və payızın lap sonuna qədər ağacdan 

tökülmürlər. Zoğların böyüməsi zəifləyir, onlar əyilir, qaralır və quruyur. Yolux-

muĢ zoğların kəsiklərində damar yığımının həlqə və ya xətt Ģəklində tündləĢməsi  

müĢahidə olunur. Skelet budaqların və Ģtambın qabığında basıq oval, çəhrayı- tə-

hər-qəhvəyi çalarlı və bənövĢəyi haĢiyəli müxtəlif ölçülü ləkələr əmələ gəlir. Belə 

ləkələr bir çox hallarda sağlam toxumadan yarıqlarla ayrılır. Ləkənin hüdudları 

daxilində oduncaq qəhvəyi, yumĢaq, nəmli, badam iylidir. Bəzən yarıqlardan ma-

ye axır. Yazda çox zaman qabıq suluq kimi qabarır, sonra qopub asılı qalır.  

Bakteriya yoluxmuĢ bitkilərdə saxlanılır, asanlıqla calaq materialı, ağacları 

budama alətləri, həĢəratlar və yağıĢ suyu ilə yayılır. Bitkilər əsasən mexaniki 

zədə yerindən yoluxur. Rütubətə və isti havalara meylli olmaqla 14-300C tem-

peraturda inkiĢaf edə bilir.  

Xəstəliyin zərəri böyüməsinin gecikməsi, məhsuldarlığın aĢağı düĢməsi, 

bəzən ağacların ölməsi ilə xarakterizə edilir. 

 Mübarizə tədbirləri. Qabığın  bakterial  xərçəng  ilə yoluxmuĢ hissəsi pa- 

yızda və ya erkən yazda xarici görkəmcə 10-15 sm sağlam toxumaya nüfuz edil-

məklə kəsilir və tullanılır. Kəsik yerləri 1%-li dəmir kuporosu məhlulu və ya 5%-

li karbonat turĢusu məhlulu ilə dezinfeksiya edilir, yerinə bağ məlhəmi çəkilir. 

Bitkinin kəsilən hissələri bağdan çıxarılır və yandırılır. Hər bir ağac budandıqdan 

sonra 5%-li formalin məhlulu ilə dezinfeksiya edilir.  

Toxum və calaq materialı yalnız sağlam bitkilərdən tədarük edilir. Tinglik 

əhəmiyyətli dərəcədə sənaye plantasiyalarından izolə edilir, xəstəlik əlamətləri 

olan calaq tinglər çıxdaĢ olunur. 
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Almanın mozaikası- Apple mosaic virus 

 

Bu xəstəlik dünyanın bir sıra ölkələrində yayılmıĢdır. Erkən yazda cavan 

yarpaqlarda Ģəffaf-sarı, sonra solğun və ağ xətt formalasında zühur edir. Bəzən 

kiçik sarı xallılıq əmələ gəlir, rəngin dəyiĢməsi yarpağı nekrozlaĢdırır. Yayda 

çıxan yarpaqlarda simptomlar görünmür, yəqin ki, bu yüksək temperaturun təsiri 

ilə bağlıdır. Xəstəlik yay dövrü yarpaqların tökülməsinə səbəb olur. Xəstəlik tö-

rədicisi olan virus sferik və izometrikdir. Çoxsaylı bitkiləri yoluxur, lakin mey-

vələrdən yalnız  almanı xəstələndirir. Əsasən əkin  materialı ilə yayılır, toxumla 

ötürülmür. Conatan sortu virusa qarĢı yüksək davamlıdır.  
 

Alma yarpaqlarının xlorotik ləkəliyi- Apple  

xlorotic leaf spot virus 

 

Alma, armud və heyvanın ən geniĢ yayılmıĢ xəstəliyidir. Almada yarpaq-

ların xlorotik ləkəliyi, deformasiyası formasında meydana çıxır. Yabanı alma 

növlərində simptomlar daha yaxĢı seçilir. 

Erkən yazda armudun yarpaqları 3-5 günlük olduqda səthlərində dağınıq 

Ģəffaf ləkələr əmələ gəlir, sonra həmin ləkələr üzük forması alır. Kəskin istilərin 

düĢməsi ilə əlaqədar həssas sortlarda yarpaqların nekrozlaĢması baĢ verir, son 

nəticədə yoluxmuĢ toxuma tökülür. Yayın II yarısında daha davamlı sortlarda 

xəstəliyin əlamətləri gizlənir və yeni yarpaqlarda xəstəliyin simptomları müĢahi-

də edilmir. Xəstəliyin əlamətləri yetkin meyvələrin qabığında yaĢıltəhər və ya 

tünd halqa formasında aĢkar edilir, bu zaman meyvənin forması dəyiĢmir, lətli 

hissənin nekrozlaĢması müĢahidə olunmur. 

Xəstəliyi törədən virusun hissəcikləri sapĢəkillidir. Virus 53-550C tempe-

raturda inaktivasiyaya uğrayır. Çox zaman xəstəlik törədici latent, yəni gizli for-

madadır. Xəstəlik xüsusilə tinglik üçün çox təhlükəlidir. 

Mübarizə tədbirləri. Bağda yüksək aqrofon yaradılması, mozaika və 

yarpaqların xlorotik ləkəliyinin törədicilərinə qarĢı inteqrir mübarizə tətbiq edil-

məlidir. 

TUMLU MEYVƏ BĠTKĠLƏRĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 
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Alma və armudun dəmgili 

Venturia inaequalis Wint., Venturia pirina Aderh. 

fotolar İ.Cəfərov 

Venturia inaequalis Wint., Venturia pirina Aderh.- 

konidilər 
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Almanın və heyvanın unlu şehi 

Podosphaera leucotricha Salm. 

fotolar İ.Cəfərov  

Podosphaera leucotricha Salm.- 

konididaşıyanlarla konidilər (solda), yetişmiş kleystotesi (sağda)  
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Tumluların moniliozu və ya meyvə çürüməsi 

Monilia fructigena West. 

fotolar İ.Cəfərov 

Monilia fructigena West.- 

sporodoxi (solda),  konidilər (sağda) 
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Armud yarpaqlarının ağ ləkəliyi 

və ya septoriozu- Septoria piricola 

Desm.- у-дачный.рф 

Septoria piricola Desm.- 

 sporlar 

Tumlu meyvə bitkilərinin pası 

Gymnosporangium tremelloides Hartig., G.sabinae Wint. və  

G. dobrozvacovae Mitr., G. confisum Plawr. 

commons.wikimedia.org (solda), pflanzengallen.de (sağda) 
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Gymnosporangium tremelloides Hartig., G.sabinae Wint. və  
G. dobrozvacovae Mitr., G. confisum Plawr. - 

uredinosporlar (solda), teleyto və bazidisporlar (sağda) 

Tumluların qara xərçəngi 

Sphaeropsis malorum Peck. 

agroteh-garant.ru 

Sphaeropsis malorum Peck.- 

piknid 
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9.2. ÇƏYĠRDƏKLĠ MEYVƏ BĠTKĠLƏRĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Çəyirdəkli meyvə bitkilərində monilioz - Monilia  

cinerea Bonord. 

 

Təsnifatda yeri: 

Tumlu meyvə bitkilərinin bakterial kök 

xərçəngi - Aqrobacterium tumefaciens  

(Smith et Townsend) Conn. 

bitkisagligi.net 

Qabığın nekrozu və ya bakterial 

xərçəngi- Pseudomonas syringae pv. 

syringae Van Hall.- bitkisagligi.net 

Almanın mozaikası 

Apple mosaic virus 

caf.wvu.edu 

Alma yarpaqlarının xlorotik ləkəliyi 

Apple xlorotic leaf spot virus 

intranet.angers.inra.fr 
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Mycota və Fungi aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, Hyp-

homycetales sırası, Moniliaceae fəsiləsi, Monilia cinsi  

Bioloji qrupu:  

Nekrotrof  

 

Yayılması və zərərinə görə çəyirdəkli meyvə bitkilərinin xəstəlikləri arasın-

da aparıcı yerlərdən birini tutur. Dünya ölkələrinin çəyirdəklilər becərilən bağ-

larında rast gəlinir. Ən çox zərəri Ukrayna, Baltikyanı ölkələr, Moldova, Belorus, 

Rusiyanın ġimali Qafqaz bölgəsində, Türkiyə, Ġran, Gürcüstan plantasiyalarına 

vurur. 

Ġ.H.Cəfərovun 1990-2005-ci illərdə apardığı tədqiqatlar göstərir ki, çəyir-

dəkli meyvə bitkilərinin moniliya yanığı xəstəliyinə ölkənin bütün iqtisadi ra-

yonlarında rast gəlinir. Məsələn, 1992-2000-ci illərdə moniliozun albalıda yayıl-

ması Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda orta hesabla 65,7%, Dağlıq ġirvanda 

57,8%, AbĢeron yarımadasında 76,4%, yazı daha quraq keçən Naxçıvan MR-də 

30,8% təĢkil etmiĢdir. 

Moniliya yanığının uzun illər ərzində izlənilməsi göstərir ki, respublikanın 

müxtəlif regionlarında onun inkiĢafı 2-3 ildə bir dəfə epifitotiya xarakteri daĢıyır. 

Məhz 1991 və 1994-cü illərdə Naxçıvan MR, 1996 və 1999-cu illərdə Gəncə-

Qazax və ġəki- Zaqatala, 2002 və 2004-cü illərdə Dağlıq ġirvan, Yuxarı Qarabağ 

və Quba- Xaçmaz iqtisadi rayonlarında monilioz epifitotiya xarakteri daĢımıĢdır. 

Təkcə 1996-cı ildə albalı orqanlarının moniliozla yoluxması respublika üzrə orta 

hesabla 85-100% olmuĢdur. Xəstəliyə praktiki olaraq bütün çəyirdəkli meyvə 

bitkilərində rast gəlinir. Xəstəliklə çiçək, toxumluq, meyvə və budaqlar sirayət-

lənirlər. 

Xəstəliyin yaz formasını moniliya yanığı adlandırırlar, bu forma qəflətən 

hamaĢciçəklərin soluxması və qonurlaĢması, yarpaq, cavan zoğ və meyvə budaq-

larının quruması ilə xarakterizə olunur. YoluxmuĢ çiçək və yarpaqlar tökülmür, 

uzun müddət ağacda qalır və yanıq görkəmi alır. Moniliya yanığı adı da elə bura-

dan gəlir. 

Sonrakı müddətdə xəstəlik yoluxmuĢ budaq üzrə tədricən hərəkət edir və 

daha yeni  sahələr tutur. Rütubətli  havada  sirayətlənmiĢ çiçək, toxumluq, yarpaq 

və budaqlarda küləoxĢar- boz yastıcıqlar Ģəklində spor mərhələsi inkiĢaf edir. Yo- 
luxmuĢ budaqların qabığı quruyur, büzüĢür və partlayır, bir çox yerdə, xüsusilə 

sağlam toxuma ilə xəstələnmiĢin sərhəddində kitrə çıxır. 

Meyvə çürüməsi formasında xəstəlik meyvələr yetiĢən zaman, yay dövrü 

meydana çıxır. Əvvəlcə meyvədə böyük olmayan qonur ləkə əmələ gəlir, sonra 

həmin ləkə tezliklə böyüyür və bütün meyvəni tutur. SirayətlənmiĢ meyvələrin 

səthində çoxsaylı, dağınıq və ya birləĢən, səliqəsiz yerləĢən spor mərhələsindən 

ibarət  külə oxĢar-boz yastıcıqlar inkiĢaf edir. Müəyyən zaman kəsiyindən sonra 
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çürümüĢ meyvələr büzüĢür, quruyur, əksər hallarda tökülür, lakin onların bir 

hissəsi ağacın üzərində qalır. 

Çəyirdəkli meyvə bitkilərində monilioz xəstəliyinin törədicisi Monilia cine-

rea göbələyi geniĢ ixtisaslaĢmıĢ parazit olub, inkiĢaf tsiklində konidi mərhələsinə 

daha çox üstünlük verir. Konidilərin ölçüləri 9,5-12 x 6,9 mkm olub, substrat və 

sporların formalaĢması dövrü temperatur Ģəraitindən asılı olaraq dəyiĢilə bilir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, monilioz xəstəliyinin törədicisi 

mitsel ilə mumyalaĢmıĢ meyvələrdə və yoluxmuĢ budaqların qabıq toxumalarında 

qıĢlayır. 

Ġ.H.Cəfərov (2005) tədqiqatlarla sübüt edir ki, ölkəmiz Ģəraitində çəyirdəkli  

meyvə bitkilərində monilioz xəstəliyinin törədicisi yalnız mitsel formasında yo-

luxmuĢ budaqlarda və konidial mərhələ ilə xəstə meyvələrin səthində qıĢlayır. 

MumyalaĢmıĢ meyvələr yazda əlavə infeksiya mənbəyi kimi çıxıĢ edir. Meyvə  

infeksiyası isə əsasən qıĢın necə keçməsindən asılıdır. Ölkənin Dağlıq ġirvan, 

Gəncə-Qazax, AbĢeron yarımadası kimi iqtisadi rayonlarında M.cinerea göbələyi 

bütün qıĢ dövrü spor əmələ gətirir.  

YoluxmuĢ budaqlarda qıĢlayan mitsel yazın rütubətli keçən havası Ģərai-

tində konidilər verməyə baĢlayır, onlar isə havada yayılaraq çiçəklərə düĢür və 

cücərirlər. Konidi hifi cücərir, diĢicik və erkəkcik vasitəsi ilə toxumluğa, sonra 

isə meyvə ayaqcığı ilə meyvə budağına daxil olur. Qabığın floem borularında 

oturan göbələk budaqların tez bir zamanda məhv olmasına, ölüĢgəməsinə səbəb 

olur ki, bu da yanıq formasında meydana çıxır. Bitkilərin kütləvi yoluxması və 

moniliya yanığı xəstəliyinin inkiĢafına çəyirdəkli meyvə ağaclarının çiçəklənməsi  

dövrü formalaĢan soyuq, yağıĢlı hava əlveriĢli Ģərait yaradır. Belə Ģəraitdə nəinki   

mumyalaĢmıĢ meyvələrdə göbələyin konidilərinin kütləvi əmələ gəlməsi baĢ 

verir, eyni zaman da çiçəyə düĢərək onların cücərməsi güclənir. Bu halda çiçək-

ləmə uzanır, nəticədə ilkin infeksiya imkanları da güclənir. 

Qeyd etdiyimiz kimi meyvələr yetiĢmə dövrü sirayətlənirlər. Buna səbəb 

ötürücü toxumalarda əmələ gələn müxtəlif mənĢəli zədələnmələrdir. Zədələri 

meyvəyeyənlər, uzunburunlar, quĢlarla yanaĢı artıq rütubət də əmələ gətirir. Rü-

tubət çoxluğu kəskin infeksiyanın meyvəyə daxil olmasını asanlaĢdırır, həm də 

xəstəliyin inkiĢafını gücləndirir. M.cinerea göbələyindən baĢqa çəyirdəkli meyvə 

bitkilərinin meyvələri Monilia fructigena göbələyi ilə də  yoluxa bilir. Bu göbələk 

konsentrik həlqələrlə yerləĢən daha iri sarı rəngli yastıcıqlar əmələ gətirir.  

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, çəyirdəkli meyvə bitkilərinin törə-

dicisi Uzaq ġərq Ģəraitində Monilinia cinerea (Shroet.) Honey. adını daĢıyan kisə 

mərhələsini də formalaĢdırır. Bitkinin yoluxmuĢ orqanlarında qıĢlayan konidi 

spormərhələsinin ardınca göbələk apotesi əmələ gətirir. Apotesidə kisəsporlarla 

kisələr inkiĢaf edirlər. Kisəsporlar elliptik, rəngsiz, birhüceyrəli 10,6-15,2 x 5,6-

7,6 mkm ölçülüdür. Onlar da konidilər kimi ilkin infeksiyanı törədirlər. 
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Azərbaycan Ģəraitində Ġ.H.Cəfərov tərəfindən aparılan tədqiqatlar göstərir 

ki, M.cinerea göbələyinin sporları müsbət 30C temperaturda 6 saatdan sonra cü-

cərməyə baĢlayır. Bir sutka ərzində sporların 55-56%-i cücərir.  Maksimum cü-

cərmə (100%) 24-270C temperaturda 8 saatdan sonra baĢ verir. 330C temperatur-

da 24 saat müddətində sporların yalnız 15,3%-i cücərir. Beləliklə, Monilia cine-

rea göbələyinin sporlarının cücərməsi üçün minimal temperatur 30C, optimal 24-

270C və maksimum 330C-dir. Sporlar damcı su və 100% nisbi rütubət Ģəraitində 

cücərirlər. 

Çəyirdəkli meyvə bitkilərinin moniliozu çox zərərli xəstəlikdir. Bu xəstəlik-

dən ən çoxu ərik, nisbətən az isə gilas, albalı, gavalı, Ģaftalı və baĢqa çəyirdəklilər 

əziyyət çəkirlər. Azərbaycan Ģəraitində yazın yağmurlu keçdiyi illərdə əriyin ha-

maĢçiçək və zoğlarında xəstəlik 70-80%-ə, bəzi sortlarda isə 100%-ə çatır. Mey-

vələrin moniliozdan verdiyi itkilər daha böyük olub, transportla daĢımada, sax-

lanmada və satıĢ dövrü də davam edir. 

Moniliozun moniliya yanığı formasında xroniki baĢ verməsi çəyirdəklilərdə 

kitrə axımına səbəb olur və nəticədə ağac tükənir, onların məhsuldarlığı aĢağı 

düĢür, baĢqa xəstəliklərə və əlveriĢsiz mühit Ģəraitinə davamlılıq azalır. Bununla 

əlaqədar monilioz çox zaman əriklərin vaxtından əvvəl məhv olmasına səbəb 

olur. Ölkəmizdə ərikdən sonra ən çox zərər çəkən bitkilərdən biri də albalıdır. 

Respublikamızda becərilən çəyirdəkli meyvə bitkilərinin əksəriyyəti moni-

lioz xəstəliyinə qarĢı nisbi davamlılıq nümayiĢ etdirir. Aparılan tədqiqatlarla sü-

but edilmiĢdir ki, Naxçıvan meyvəçilik zonasında Naxçıvan Növrəstəsi, Ağ Növ-

rəstə, Qırmızı Naxçıvan, Haqverdi, Balyarım, Toxum ġəmsi, Sarı Badam, Bada-

mi, Ağ ərik, Hampa ərik kimi sortlar monilioz xəstəliyinə qarĢı yüksək davam-

lılıq göstərirlər. Ölkədə ən geniĢ becərilən ġalax, KrasnoĢekiy sortları mülayim, 

Orta Asiya qrupu sortlarından Badam 404, Xurmayı həssaslıqla xarakterizə olu-

nur. Albalı sortlarından Jukovskaya, Podbelskaya, Anqliyskaya rannyaya həssas, 

ġpanka, Anadolu, ġpanka krupnaya davamlı sort kimi qeydə alınmıĢdır.  Lola, 

Fərhad, Çempion  Ģaftalı sortları həssas, aborigen Zəfəranı, Ağ nazlı, Salami, Or-

dubadı davamlı kimi qiymətləndirilmiĢdir. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə yüksək aqrofon bitkilərin nor- 

mal böyüməsi və inkiĢafını təmin edir, mumyalaĢmıĢ meyvələrin toplanması, ba-

ğın becərilməsi, sanitar budamalarının aparılması, düzgün gübrələmə və s. önəmli 

tədbirlərdəndir. 

Çəyirdəkli meyvə bitkiləri çiçəkləmədən qabaq 1%-li bordo məhlulu ilə iĢçi 

məhlulun məsarifi 600-800 l/ha olmaqla dərmanlanmalıdır. Çiçəkləmədən sonra 

çiləmə bordo məhlulunun əvəzedicilərindən biri ilə təkrarlanır. Bu zaman delan 3 

kq/ha, melpreks 5 kq/ha, melpreks+topaz kombinə edilmiĢ qarıĢığı yüksək bioloji 

səmərəliliyi təmin edir. 
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Klasterosporioz və deşikli ləkəlik- Clasterosporium  

carpophilum (Lev.) Aderh. 

 

Təsnifatda yeri: 

Mycota və Fungi aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Clasterosporium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Çəyirdəkli meyvə bitkiləri becərilən bütün dünya ölkələrində geniĢ yayılma 

arealına malikdir. Ona Amerika, Asiya, Afrika, Avropa kimi Avstraliyada da rast 

gəlinir. MDB-nin Moldova, Ukrayna, Rusiyanın cənubu, Orta Asiya Türk Res-

publikaları üçün ən zərərli və geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərdəndir. Bu xəstəlik Azər-

baycan Ģəraitində 1990-2005-ci illərdə Ġ.H.Cəfərov tərəfindən öyrənilmiĢdir. Təd-

qiqat materiallarına görə xəstəlik düzən zonaya nisbətən rütubəti böyük olan dağ-

ətəyi və dağlıq ərazilərdə daha xarakterikdir. 1994-1998-ci illərdə Naxçıvan MR-

də aparılan tədqiqatlara görə düzən ġərur rayonunda ərik və Ģaftalının klaste-

rosporiozla yoluxması müvafiq olaraq 47,3 və 53,7% təĢkil etdiyi halda, dağlıq 

Ordubadda bu göstəricilər 71,4 və 66,9%-dir. Gəncə-Qazax zonasında gavalının 

klasterosporiozu öyrənilərkən məlum olmuĢdur ki, yerli aborigen sortlar intro-

duksiya edilənlərlə müqayisədə (Sarı Albuxara, Qara Albuxara 13,6-14,3%) daha 

yüksək davamlılıq (Renklod Altanı 40,3%, Vengerka domaĢnyaya 37,6%) göstə-

rirlər. Xəstəliklə ərik və Ģaftalı daha güclü, nisbətən az gavalı, albalı, gilas, alça 

və baĢqa çəyirdəklilər yoluxurlar. Bu bitkilərin praktik olaraq bütün yerüstü his-

sələri-yarpaq, tumurcuq, çiçək, toxumluq, meyvə, zoğ və budaqlar xəstəliyə qarĢı 

həssasdırlar. 

Xəstəliyin yarpaqda  meydana çıxması  klasterosporioz üçün  daha xarakte- 

rikdir. Əvvəlcə onların səthində böyük olmayan qırmızıtəhər bənövĢəyi və ya  

moruğu-qonur tək-tək və ya çox saylı ləkələr əmələ gəlir. Bir neçə gün müddətin- 

də onlar  ölçücə böyüyür,  ləkənin  daxili  hisəsi ölüĢgəyir və Ģəffaf-qəhvəyi  rəng 

alır. Bundan 1-2 həftə sonra toxumanın ölüĢgəmiĢ hissəsi tökülür, yarpaqlarda 

qırmızı-qonur və ya moruq haĢiyəli deĢiklər meydana çıxır. Məhz bu əlamətlərə 

görə klasterosporioz digər göbələk və bakteriya mənĢəli xəstəliklərdən fərqlənir.  

Adətən klasterosporiozla yarpaqların sirayətlənməsi zamanı bir neçə ləkə 

birləĢir, xüsusilə yarpaq ayasının ətrafları boyunca iri bükülmüĢ toxuma sahəsi 

əmələ gəlir. Bu əlamət yarpağın həĢəratlar tərəfindən yeyilməsini xatırladır. 

Yarpaqlarda olan deĢiklərin mövcudluğuna görə klasterosporiozun bu for-

ması çox zaman deĢikli ləkəlik adlandırılır. Cavan zoğlar yoluxan zaman qabıqda 

böyük olmayan tünd haĢiyəli və daha Ģəffaf ortalı qırmızıtəhər ləkələr formalaĢır. 

Ġlkin mərhələdə onlar dəyirmi, böyüdükcə uzununa dartılır və partlayır. Yarıqdan 
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kitrə çıxır, zoğ üzrə aĢağıya doğru axır, sarıtəhər və ya tünd-qonur rəngli ĢüĢəyə 

bənzər pərdə formasında yerləĢir. Güclü yoluxmuĢ zoğlarda xəstəlik xroniki xa-

rakter daĢıyır. Yarıq yerlərində kitrə yaraları əmələ gəlir. Bunun hesabına yaranın 

ətrafında xərçəngəbənzər törəmələr qabıq toxumalarını əhatə edir. Belə formada 

xəstəlik Ģaftalı üçün daha xarakterikdir. 

YoluxmuĢ tumurcuqlar qaralır, ölüĢgəyir və Ģaxta zədələnməsindən fərqli 

olaraq parıltılı görkəmə malikdir, ona bu parıltını tumurcuqdan çıxan kitrə verir. 

SirayətlənmiĢ çiçəklər və toxumluqlar da qonurlaĢır və tökülürlər. 

Müxtəlif cinsli çəyirdəklilərin meyvələrində xəstəliyin əlamətləri eyni de-

yildir. Ərik və Ģaftalı meyvələrində əvvəlcə qırmızıtəhər kiçik ləkələr meydana 

çıxır. Sonra onlar ölçücə böyüyür, 2-3 mm diametrə çatır, ləkənin ortası Ģəffaf-

laĢır və ziyilcik görkəmi alır. Tək-tək ləkələr birləĢir, qətmək əmələ gətirir, ondan 

kitrə çıxır, iri formada bərkiyir. Güclü yoluxmuĢ meyvələr deformasiyaya uğra-

yır, çürüyür və tökülür. 

Albalı və gilasın yoluxmuĢ meyvələri quĢlarla dimdiklənənə oxĢayır. Onlar  

deformasiyalaĢır, təkyanlı böyüyür, belə ki, sirayətlənmə yerində toxuma dağı lır 

və quruyur, meyvənin qaralmıĢ çəyirdəyi çılpaqlaĢır. 

Gavalı meyvələri nadir hallarda klasterosporiozla xəstələnir. Xəstəlik törə-

dici yalnız konidi mərhələsində inkiĢaf edir. Göbələyin konididaĢıyanları qısa, 

boruyaoxĢar əyri, rəngsiz və ya sarı-qonurdur. Konidilər uzunsov-yumurtaĢəkilli 

və ya əkssancaq formalı, yaĢından asılı olaraq 1-7 eninə arakəsməli, yəni çoxhü-

ceyrəlidir. Ġlkin vaxtlarda konidilər rəngsizdir, lakin yaĢlandıqca onlar sarı-qonur 

rəng alırlar. Onların ölçüləri 23-65 x 10-18 mkm-dir. 

Ġsti iqlim (20-240C), güclü yağıntılar (bir ayda 30-40 mm), havanın yüksək 

rütubəti (70-80%) Azərbaycanın Quba-Xaçmaz, Gəncə-Qazax, ġəki-Zaqatala və 

digər regionlarda klasterosporiozun hər il əmələ gəlməsini və yayılmasını Ģərtlən- 

dirən  baĢlıca  amillərdəndir. Konidilər  yüksək  rütubət və  temperaturda 5- 400C 

(optimum 19-260C) cücərə bilirlər. 

Xəstəliyin törədiciləri Clasterosporium carpophilum göbələyi yoluxma ye-

rində kitrənin altında qıĢlayır. Yaz dövrü yağan yağıĢlar kitrəni yumĢaldır, o ax-

mağa baĢlayır, bu zaman patogen hətta havanın 4-50C aĢağı temperaturunda belə 

yeni konidilər verə bilir. Onlar da qıĢlayan konidilərlə bir yerdə ilkin infeksiya 

mənbəyi  rolunu oynayır. YağıĢ  damcıları ilə ətrafa sıçrayan konidilər cavan yar- 

paqlara, çiçək, toxumluq və zoğlara düĢərək ilkin infeksiyanı törədirlər.  

Hava Ģəraiti və sortun həssaslığından asılı olaraq xəstəliyin inkubasiya döv-

rü 2-4 gün təĢkil edir, konidial spormərhələsi yoluxmadan 5-7 gün sonra meydana 

çıxır. Yarpaqların alt tərəfində konididaĢıyanlarla konidilər yığımı formasında 

əmələ gəlir.  

Klasterosporioz xəstəliyinin zərəri bitkilərin sıxılması, məhsuldarlığın aĢa-

ğı düĢməsi və meyvələrin keyfiyyətinin pisləĢməsi ilə xarakterizə edilir. Yarpaq-
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lar güclü yoluxan zaman vaxtından əvvəl kütləvi yarpaq tökümü müĢahidə edilir. 

Zoğ və budaqların yoluxması ən təhlükəli xarakter daĢıyır, bəzən bu ağacların 

məhvinə gətirən xroniki forma alır. 

Ölkə Ģəraitində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ağaclar xəstəliklə 50% 

yoluxduqda, məhsul demək olar ki, 2 dəfə azalır, eyni zamanda alınan məhsulun 

da böyük bir hissəsi əmtəəlik keyfiyyətini itirir. Xəstəliyə qarĢı immun sortlar 

yoxdur, mövcud aborigen və introduksiya edilən müxtəlif cinslərin sortları nisbi 

davamlılıq nümayiĢ etdirirlər. Elə bu nisbi davamlılıq özü də genetik-irsi xüsusiy-

yətləri ilə yanaĢı, onun vəziyyəti, becərilmə Ģəraiti, eləcə də zonası və torpaq-

iqlim Ģəraiti ilə sıx əlaqəlidir. 

Mübarizə tədbirləri. Bağda olan infeksiya ehtiyatını azaltmaq üçün  klas-

terosporiozun törədicisi ilə yoluxmuĢ zoğların kəsilməsi vacibdir. Bu iĢ payızda 

yarpaq tökümündən sonra aparılanda səmərəlilik daha da yüksəlir. Zoğlar və 

budaqlar kəsildikdən dərhal sonra bağda 3%-li bordo məhlulu ilə çiləmə aparıl-

malıdır. ġaftalı bitkisi üçün bu daha vacib tədbir hesab edilir. Ağacların güclü 

xroniki yoluxması zamanı cavanlaĢdırıcı budama aparılır, budama yerləri 2%-li 

miĢ və ya 3%-li dəmir kuporosına qatılmıĢ əhəng südü ilə dezinfeksiya edilir. Ġri 

kəsilmə yerləri bağ məlhəmi və ya təbii əlifə qatılmıĢ yağlı boya ilə yağlanma-

lıdır. Bitkinin böyümə və inkiĢafını sürətləndirən digər aqrotexniki vasitələr də 

iĢə salınmalıdır. Vegetasiya dövründə fungisidlərin tətbiqi əhəmiyyətlidir.  

 
Qırmızı-qəhvəyi ləkəlik və ya kokkomikoz- Coccomyces  

hiemalis Higg. 

  

Təsnifatda yeri: 

Mycota və  Fungi aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Pha-

cidiales sırası, Euphacidiaceae fəsiləsi, Coccomyces cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Kokkomikoz xəstəliyi Azərbaycanda ilk dəfə 1972-ci ildə Balakənin Qa-

baqçöl adlanan meĢə massivində albalı bitkisinin üzərində mikoloq E.Hüseynov 

tərəfindən qeydə alınmıĢdır. 

Ġ.H.Cəfərov (1990-2005) tərəfindən aparılan müayinələr göstərir ki, Gəncə- 

Qazax, ġəki- Zaqatala, Quba- Xaçmaz iqtisadi rayonlarında ərik, gavalı, albalı, 

alça kokkomikozla yoluxur, lakin xəstəlik gilas üçün daha xarakterikdir. Cavan 

zoğ, yarpaq və meyvələrin yoluxması nəticəsində dəyən zərər alma və armudda 

dəmgilə bərabərdir. Kokkomikoz tingliklər, cavan bağlar, xüsusilə zəifləmiĢ 

ağaclar üçün xüsusi təhlükəlidir. Aparılan təcrübələr göstərir ki, yuxarıda gös-

tərilən zonalarda gilas ağaclarının yüksək yoluxması, albalıda sirayətlənmənin 
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yüksək tendensiyası bu yerlərin hava Ģəraiti və infeksiya ilə əlaqəlidir. 2000-ci 

ildə tədqiqat altında olan albalı sortlarının (Jukovskaya, Podbelskaya, Anqliyska-

ya rannayaya sortları) meyvələrində orta yoluxma 77,3% olmuĢdur. Draqona 

Jeltaya, Kassini rannyaya, Krasavitsa Biank, Ramon olive kimi gilas sortlarında 

isə yoluxma 45-55% səviyyəsində olmuĢdur. Belə yoluxmuĢ meyvələr deformasi-

yaya uğrayır, Ģəkəri azalır, su üstünlük təĢkil edir, dad keyfiyyəftləri itir. 

Kokkomikoz çəyirdəkli bitkilərin (ərik, gavalı, alça, badam) əksəriyyətini  

sirayətləndirir, ən çox zərəri isə albalı və gilasa vurur. 

Adətən xəstəliklə yarpaqlar, bəzən cavan odunlaĢmıĢ zoğlar, meyvəyarpaq-

cıqları və meyvələr sirayətlənirlər. May ayının ortalarında yarpaqların üst tərəfin-

də çoxsaylı kiçik (0,5-2 mm diametrində) ləkələr əmələ gəlir. Rütubətli hava Ģə-

raitində yarpağın alt tərəfində xəstəlik törədicinin konidial spormərhələsindən 

ibarət çəhrayı-ağ yastıcıqlar meydana çıxır. Çox zaman ləkələr mərkəzi damar 

boyunca qruplaĢırlar. Yarpaqlar saralır, qıvrılır və tökülürlər. Əsasən orta yaĢlı 

yarpaqlar yoluxurlar. Buna görə də bəzən yayın II yarısında vaxtından əvvəl küt-

ləvi yarpaq tökümü müĢahidə edilir, bu zaman albalı da yalnız daha yaĢlı, yolux-

maya meylli olmayan yarpaqlar qalır. Belə yarpaqlar zoğun əsasında yerləĢir. 

Yarpaq saplaqları, meyvəayaqcıqları və odunlaĢmıĢ zoğların qabığında kiçik, 

uzunsov, moruğu- qırmızı ləkələr meydana çıxır. Rütubətli hava Ģəraitində onla-

rın da səthində göbələyin spormərhələsindən ibarət çəhrayı-ağ yastıcıqlar əmələ 

gəlir. YoluxmuĢ ağaclarda meyvələr inkiĢafdan qalır, normal rəng ala bilmir, dad 

keyfiyyətlərini itirir və belə meyvələrin səthində daha basıq ağ spor mərhəsindən 

ibarət qəhvəyi ləkələr inkiĢaf edir. Meyvələr çürüyür və quruyurlar. 

Xəstəlik törədicinin inkiĢaf tsiklində kisə mərhələsi ilə yanaĢı Anamorfic 

fungi Ģöbəsinin Melonconiales sırasına mənsub olub Cylindrosporium padi Karst. 

adlanan konidial mərhələsi də mövcuddur. Bitkilərdə parazitlik məhz konidi 

mərhələsi ilə baĢ verir.  

Patogenin konidiləri rəngsiz, sapaoxĢar, yüngülcə əyri, birhüceyrəli və ya 

1-2 arakəsməli, 45-60 x 2,5-4 mkm ölçülüdür. Makrokonidilərdən  əlavə göbələk 

payızda kiçik, birhüceyrəli, rəngsiz, mikrokonidilər də əmələ gətirir. Konidial 

spor mərhələsinin köməyi ilə göbələk vegetasiya dövrü yayılır və bitkilərin təkrar 

yoluxdurulmasına səbəb olur. 

Kokkomikozun  törədicisi  kiplənmiĢ  mitsel  Ģəklində yoluxub tökülən yar- 

paqlarda qıĢlayır, erkən yazda həmin yarpaqlar üzərində kisə mərhələsini forma-

laĢdırır. O, kiçik, 3 mm-ə qədər diametrli, dəyirmi meyvə bədənlidir. Bu meyvə 

bədəni apotesi adlanaraq, kisə və kisəsporlardan ibarətdir. Kisələr geniĢ sancaq 

Ģəkilli, 74-105 x 12-15 mkm ölçülü, parazitsizdir. 

Kisəsporlar uzunsov, çubuğabənzər, əvvəlcə birhüceyrəli, sonra bir neçə 

arakəsməlidir, ölçüləri 28-53 x 3,2-4,3 mkm-dir. Kisəsporlar yetiĢən zaman apo-

tesi bir neçə yerdən kəsilir (cırılır), azad olan kisəsporlar hava axını tərəfindən 
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tutulur, bağ üzrə yayılır və bununla da ilkin infeksiya törənir. Ədəbiyyatlarda 

göstərilir ki, kokkomikozun törədicisi konidi mərhələsində də qıĢlaya bilir və 

ilkin infeksiyanın bərpa edilməsində konidilər də iĢtirak edirlər.  

Kokkomikozun inkiĢafına mülayim isti və yağıĢlı hava əlveriĢli Ģərait ya-

radır. Elə aparılan tədqiqatlar da onu təsdiqləyir. Havanın gündəlik orta tempera-

turunun 18-220C həddində bir neçə gün qalması və rütubətli hava (80-90%-ə 

yaxın nisbi rütubət) yarpağın damarları boyunca sirayətlənmiĢ hissələrin toplan-

masına səbəb olur. Yarpaqda uzun müddət qalan damcı suda yığıĢan konidi küt-

ləvi küləyin köməyi ilə asanlıqla onların uzaq məsafələrə yayılmasını təmin edir. 

Bu xəstəliyin bir-birindən çox uzaq məsafələrdə yerləĢən rayonlara ötürülməsinin 

əsas üsuludur.  

Kokkomikozun zərəri çox böyükdür. Yarpaqların güclü yoluxması və bəzən 

100%-ə çatması, onların kütləvi sürətdə vaxtından əvvəl tökülməsinə səbəb olur. 

Bu ağacları kifayət qədər zəiflədir, gələn ilin məhsulunun əsası qoyula bilmir, 

ağacların məhsuldarlığı xeyli aĢağı düĢür. Ən baĢlıcası isə odur ki, xəstəliyin tə-

siri altında zəifləmiĢ ağaclar qıĢa pis hazırlaĢır, hətta nisbi zəif Ģaxtalara dözüm-

süzlük göstərirlər. Ölkəmizdə becərilən albalı və gilas sortlarının əksəriyyəti kok-

komikoza qarĢı davamlılıq göstərmirlər. 

Mübarizə tədbirləri. Albalı və gilas ağaclarını  kokkomikozdan mühafizə 

etmək üçün yüksək səviyyəli aqrotexniki tədbirlər kompleksi həyata keçirilmə-

lidir. Ġnfeksiya mənbəyi olan yoluxmuĢ yarpaqlar toplanmalı, yandırılmalı və ya 

Ģum vasitəsilə torpağın dərinliyinə basdırılmalıdır. Bağlarda havalanmanın yaxĢı  

təĢkil edilməsi yağıĢ damcılarının yarpaqlarda uzun müddət saxlanmasına mane 

olur, bununla da konidilərin yayılması məhdudlaĢdırılır. 

Ġ.H.Cəfərovun 1998-2000-ci illərdə  kokkomikoza qarĢı fungisidlərin tətbi-

qi ilə bağlı təcrübələrindən məlum olur ki, sistem təsirə malik olan skor və topaz 

preparatları 4 çiləmədə hətta epifitotiya illərində 70%-lik bioloji səmərəliliyi tə-

min edir.  

Bütün çiləmələr 10-14 günlük intervalla çiçəkləmədən dərhal sonra baĢla-

malıdır. ĠĢçi məhsulun məsarifi 1000-1500 l/ha. Kokkomikoz üçün adi illərdə 

göstərilən preparatların bioloji səmərəliliyi 80%-i ötür. Lakin sistem təsirə malik 

olan preparatlara qarĢı yarana biləcək rezistentliyi aradan qaldırmaq üçün kim- 

yəvi çiləmə sxeminə moniko bordo, antrakol, ditan M-45 kimi konkret təsirli fun- 

gisidlərin də daxil edilməsi məqsədəuyğundur.   

 
Gavalının polistiqmozu- Polystigmina rubra Sacc. 

 

 Təsnifatda yeri: 

Mycota və  Fungi aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Polystigmina cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Gavalının polistiqmoz xəstəliyi dünyanın gavalı becərilən bütün rayonla-

rında rast gəlinir. Ölkəmizin Naxçıvan MR, Gəncə-Qazax, ġəki-Zaqatala, Quba-

Qusar, habelə Qarabağ bölgəsində geniĢ yayılmıĢdır. Naxçıvan MR Ģəraitində 

gavalıdan daha çox Göycə alçası yoluxur. ġərur rayonu Düdəngə kəndi və ona 

yaxın ərazilərdə Göycənin yoluxması bəzi illərdə 90-100% təĢkil edir. 

Xəstəliklə gavalı, alça, badam və göyəm yoluxurlar. Ölkəmiz Ģəraitində 

gavalı və alçanın bir çox sortları üçün daha xarakterikdir. 

Adətən polistiqmoz iyun ayının sonunda meydana çıxır, lakin may ayında 

da qeydə alındığı tarixlər məlumdur. Yarpaqların səthində tək-tək girdə, əvvəlcə 

böyük olmayan xlorotik ləkələr zühur edir, sonra tədricən 8-12 mm diametrə 

qədər böyüyür, çəhrayı və ya Ģəffaf qırmızı rəng alır. Bu rənglə əlaqədar xəstəliyə 

yarpaqların qırmızı ləkəliyi də deyilir. 

Xəstəlik törədici yoluxma yerlərində stroma (yastıcıq) Ģəklində mitsel əmə-

lə gətirir və piknosporlarla piknidi formalaĢdırır. Yarpağın alt tərəfində nöqtəvari 

formalaĢan ləkələrdə deĢik Ģəklində piknid yaxĢı görünür. Onlarda nazik, əyri, 

iynəĢəkilli, ölçüləri 25 x 30-1-1,5 mkm olan piknosporlar əmələ gəlir. Piknospor-

lar xəstəlik törətmirlər. Spor yayılan yerdə göbələyin kisə mərhələsi inkiĢaf edir 

və həmin mərhələ Polystigma rubrum (Pers.) Wint. adlanır. Bu mərhələdə göbə-

ləyi Sphaeriales sırasına aid edirlər. 

Kisə mərhələsinin meyvə bədəni (peritesi) payızda formalaĢır. Lakin kisə 

və  kisəsporlar yaza yaxın yetiĢirlər. Kisələr uzunsov sancağabənzər, uzun 

ayaqcıqlı 78-87 x 10-12 mkm ölçülü, kisəsporlar birhüceyrəli, oval, rəngsiz 11-13 

x 45 mkm ölçülüdür. Hər kisədə 8 kisəspor formalaĢır. 

Xəstəlik törədici yoluxub tökülən yarpaqlarda qıĢlayır və polistiqmozun 

ilkin infeksiyanı törədən yeganə infeksiya mənbəyidir. Yoluxan yarpaqlar ĢiĢən 

zaman yaz yağıĢlarının təsiri altında yetiĢmiĢ kisəsporlar peritesilərdən azad olur 

və hava cərəyanı ilə bağda yayılır. Cavan yarpaqlara düĢən kisəsporlar cücərir, 

böyümə hifi verir ki, bu hif də yarpaq toxumasına daxil olur və böyüyərək stroma 

əmələ gətirir. Ġnkubasiya müddəti 35-40 gündür, bununla əlaqədar cavan yarpaq-

ların erkən yoluxması zamanı xəstəlik yazın sonu, yayın əvvəllərində baĢ verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, peritesilərin hamısı eyni vaxtda yetiĢmir, kisəsporların 

atılması və yetiĢməsi güclü sürətdə yağıntıların miqdarından asılıdır. Ona görə də 

yeni yarpaqların yoluxması bütün yay dövrü davam edir. 

Ġ.H.Cəfərovun apardığı tədqiqatlar göstərir ki, respublikamız Ģəraitində ki-

səsporların cücərməsi üçün damcı su və temperaturun 5-7 və 300C-yə qədər ol-

ması vacib Ģərtlərdəndir. Optimal temperaturda (20-220C) kisəsporların cücər-
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məsi 4-5 saatdan sonra  baĢlayır və bu vəziyyətdə inkubasiya müddəti 40 gün təĢ-

kil edir.  

Yarpaqların patogenlə güclü yoluxması zaman assimulyasiya prosesləri po-

zulur, vaxtından əvvəl yarpaq tökümü müĢahidə edilir. Bu proses bitkilərin ümu-

mi vəziyyətinə mənfi təsir edir, onların məhsuldarlığı və qıĢa dözümlülüyü azalır. 

Azərbaycanın rayonlaĢdırılmıĢ və yayılmıĢ gavalı sortları içərisində Qara Albu-

xara, Renklod zelyenıy, Sarı Albuxara nisbətən davamlı hesab edilirlər. 

Mübarizə tədbirləri. Gavalını polistiqmozdan qorumaq üçün yeganə in-

feksiya mənbəyi olan yoluxmuĢ yarpaqlar toplanmalı, yandırılmalı və ya torpağın 

30-40 sm dərinliyinə çevrilməlidir. Yüksək aqrotexniki qulluq Ģəraitində gavalı, 

alça və digər yoluxan bitkilərin polistiqmoz xəstəliyinə qarĢı xüsusi mübarizə təd-

birləri aparılmır. Monilioz, klasterosporioz kimi daha təhlükəli xəstəliklərə qarĢı 

aparılan kimyəvi mübarizə polistiqmozun da qarĢısını ala bilir. 

 
Gavalının pası – Tranzschelia pruni - spinosoe (Pers.) Diet. 

 

 Təsnifatda yeri: 

Mycota və  Fungi aləmi, Basidiomycota Ģöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Phragmidiaceae fəsiləsi, Tranzschelia cinsi 

Bioloji qrupu:   

Biotrof  

 

Xəstəlik Moldova, Ukrayna, Qazaxıstanla yanaĢı ġərqi Avropa ölkələrində  

geniĢ yayılmıĢdır. Ədəbiyyat  məlumatlarına görə qonĢu Gürcüstan, Ġran və Tür-

kiyədə xəstəlik demək olar ki, hər il rast gəlinir. 

Xəstəliklə əsasən gavalı yoluxur, ayrı-ayrı illərdə isə ərik, Ģaftalı, badamda 

da rast gəlinir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə Türkmənistanda yalnız yabanı bitən 

badam, alça və albalı bitkilərində xəstəlik törənir. 

Azərbaycan Ģəraitində iyul ayının birinci ongünlüyündə gavalı yarpaqları-

nın səthində əvvəlcə sarı ləkələr, müəyyən müddət sonra isə əsasən alt tərəfdə 

kiçik, tünd-qonur, oturaq, asanlıqla silinən yastıcıqlar meydana çıxır. Güclü yo-

luxma zamanı yarpaqlar saralır və tökülür. 

Xəstəliyi törədən göbələyin uredino və telio mərhələsi gavalı yarpaqlarında, 

etsial isə anemonada (Anemona ranunculoides) inkiĢaf edir. 

Anemona bitkisinin yarpaqlarında yazda əmələ gələn etsisporlar hava cə-

rəyanı ilə daĢınır, gavalının yarpaqlarına düĢür, ilkin infeksiyanı törədir. 

Gavalını yoluxmuĢ patogenin diffuz mitseli inkiĢaf edir, o isə öz növlə-

rində uredinolarla uredinosporlar buraxır ki, onun köməyi ilə yay dövrü yayılır və 

çoxsaylı təkrar yoluxmalar əmələ gətirir. Uredinosporlar birhüceyrəli, yumurta-

vari, elliptik və ya armudabənzər, bəzən tam dəyirmi, Ģəffaf-qonur, təpədə qalın 
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hüceyrə divarlı və tükcüklüdür. Örtüyü sarıtəhər-qəhvəyi, ölçüləri 18-42 x 12-23 

mkm-dir.  

Yayın sonunda əmələ gələn teliosporlar ikihüceyrəli, Ģabalıdı- qonur, ortaya 

dartılmıĢ, 36-52 x 22-30 mkm ölçülüdür. Teliosporların köməyi ilə göbələk gava-

lının tökülən yarpaqlarında qıĢlayır, yazda teliosporlar bazidilərdə bazidisporlara 

cücərir ki, bazidisporlar da anemone bitkisini yoluxurlar. Bəzən yoluxub tökülən 

yarpaqlarda teliosporlarla birlikdə iri uredinasporlar da qıĢlayır. Onlar da yazda 

ilkin infeksiyanın bərpasında iĢtirak edirlər.  

Pas xəstəliyinin inkiĢafına yüksək rütubət (70-80%) və havanın temperatu-

runun yüksək olması (24-280C) stimuləedici təsir göstərir. 

Xəstəliyin zərəri yarpaqlarda assimilyasiya proseslərinin pisləĢməsi, trans-

pirasiyanın yüksəlməsi, əlveriĢsiz mühit amillərinə qarĢı davamlılığın azalması  

ilə xarakterizə edilir. Sortların davamlılığı prosesləri kifayət qədər öyrənilməmiĢ-

dir. 

Mübarizə tədbirləri. Çəyirdəklilərin moniliozunda olduğu kimidir. 

  
Gavalının «cib-cibəsi» – Taphrina pruni Tul. 

 

 Təsnifatda yeri: 

Mycota və Fungi aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Aschaeascomycetes (Taphri-

nomycetes) sinfi, Taphrinales sırası, Taphrinaceae fəsiləsi, Taphrina cinsi 

Bioloji qrupu:  

Biotrof  

 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, «cib-cibə» xəstəliyi Ukraynanın 

Qərb vilayətləri, Rusiya Federasiyasının Ģimali-qərb və mərkəzi vilayətilərində, 

Özbəkistanın dağlıq rayonlarında, habelə Uzaq ġərqdə geniĢ yayılmıĢdır. Xəstə-

liyə eyni zamanda Ġran, Türkiyə, ġərqi Avropa ölkələrində də rast gəlinir. 

M.M.Ġsin (1984) göstərir ki, bu xəstəlik Qazaxıstanın Alma-Ata və Cambul vila-

yətlərində geniĢ yayılmıĢdır. 

«Cib-cibə» xəstəliyi Azərbaycanda geniĢ yayılan xəstəliklər qrupuna daxil-

dir. Ġ.H.Cəfərov (1990-1995) tərəfindən Naxçıvan MR ərazisində aparılan mar-

Ģrut müayinələrlə sübüt edilmiĢdir ki, xəstəliyin 5 ildə orta yoluxması 50-54%-

dir. Bu xəstəlik həm düzən, həm də dağlıq və dağətəyi rayonlar üçün xarakterik-

dir. 1996-2004-cü illərdə Gəncə- Qazax, ġəki- Zaqatala, Dağlıq- ġirvan, Yuxarı 

Qarabağ və Quba- Xaçmaz iqtisadi rayonlarında geniĢ yayılma arealına malik 

olması qeydə alınmıĢdır. 

Xəstəliyin ən xarakterik əlaməti toxumluqların böyüməsi və anormal, üfü-

rülmüĢ meyvələrin əmələ gəlməsidir. Belə yoluxmuĢ meyvələr ətlidir, lakin Ģirəli 

deyil, onlarda çəyirdək yoxdur, bunula əlaqədar olaraq sirayətlənmiĢ meyvələr 
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kisəni xatırladır. Buradan da xəstəliyin müxtəlif adları meydana çıxır: «cib-cibə», 

üfürcüklər, üfürülmüĢ gavalı, kisəli xəstəlik. 

Xəstəliyin ilkin əlamətləri hələ çiçəkdəcə görünür, belə çiçəklər də cırtdan 

görkəmlidir. Lakin xəstəliyə məxsus tipik simptomların əmələ gəlməsi məhsul  

formalaĢanda, yəni çiçəkləmədən 3-4 həftə sonra görünür. 

Ġ.H.Cəfərovun (1990-2005) apardığı təcrübələr göstərir ki, düzən rayonlar-

da may ayının ortalarında, ölkənin dağlıq və dağətəyi rayonlarında isə iyun ayının 

III dekadasında yoluxmuĢ meyvələrin səthində çirkli-boz mumabənzər örtük 

inkiĢaf edir. Bu patogenin spormərhələsindən ibarətdir. Bunun ardınca yoluxmuĢ 

meyvələrin əksəriyyəti tökülür. Xəstəlik törədicinin kisə və kisəsporları bütöv qat 

Ģəklində yoluxmuĢ meyvələrin kutikulası altında inkiĢaf edir. Hər kisə uzunsov 

hüceyrədə yerləĢir. 

Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuĢdur ki, yoluxmuĢ meyvələrdə kisələ-

rin formalaĢması adətən iyun ayının əvvəllərində baĢlayır, kisəsporların yetiĢməsi  

və onların kutikula kəsiyindən kütləvi çıxıĢı iyun ayının sonunda baĢ verir. Hava 

Ģəraiti və sort xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bu müddət 20-30 gün fərq edə bilir. 

Yetkin kisələr sancağabənzər və ya silindrik formalı olub, ölçüləri 42-58 x 

7-14 mkm-dir. Kisəsporlar demək olar ki, Ģarabənzər və qısa ellipsoidal olub, öl-

çüləri 4-5x 4 mkm-dir. Tədqiqatlar göstərir ki, kisə və kisəsporların ölçüləri ga-

valının bitmə yerindən asılı olaraq variasiya edir. 

Kisəsporlar yoluxmuĢ meyvələrdə yetiĢərək bağ üzrə yayılır, lakin həmin ili 

yoluxma törətmir, bitkinin kitrəsinə düĢür, gələn ilin yaz mövsümünə qədər orada 

saxlanılır. Yazda onlar tumurcuqlanır, ikili sporlar əmələ gətirir, hansı ki, cüt-cüt 

mayalanır, dikoriatik mitselə cücərir və çiçəkləri sirayətləndirir. Tarla təcrübələri 

ilə müəyyən edilmiĢdir ki, patogenin yeganə infeksiya mənbəyi kitrə və bitkinin 

tumurcuqlarında qıĢlayan kisəsporlardır. 

Xəstəliyin inkiĢafına çiçəkləmə dövrü mülayim isti (17-190C) və yağmurlu 

hava kömək edir. Bu Ģəraitdə sporlar kütləvi sürətlə cücərir və bitkiləri yoluxdu-

rur. Müəyyən edilmiĢdir ki, nisbətən erkən və qısa çiçəkləmə dövrü ilə xarakte-

rizə edilən sortlardan Anna ġpet, Renklod zelyenıy, Viktoriya digərlərinə nisbə-

tən az yoluxurlar. 

Xəstəliyin zərəri məhsulun azalması, onun keyfiyyətinin pisləĢməsi ilə xa-

rakterizə edilir. YoluxmuĢ meyvələr istifadə üçün tam yararsızdır, hətta konserv 

sənayesində istifadə edilmir. 

Mübarizə tədbirləri. Bu xəstəlikdən bağları qorumaq üçün yoluxub tökül-

müĢ meyvələr toplanmalı və məhv edilməlidir. Ġyun ayında yoluxmuĢ budaqlar 

kəsilməli və yandırılmalıdır. Monilioza və klasterosporioza qarĢı aparılan çiləmə-

lər bu xəstəliyin də qarĢısını ala bilir.  

 
Şaftalının yarpaq qıvrılması – Taphrina deformans Tul. 



453 

 

  

Təsnifatda yeri: 

Mycota və  Fungi aləmi, Ascomycota Ģöbəsi,  Aschaeascomycetes (Taphri-

nomycetes) sinfi, Taphrinales sırası, Taphrinaceae fəsiləsi, Taphrina cinsi 

Bioloji qrupu:  

Biotrof  

 

ġaftalı bitkisinin ən geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərindəndir. Bitki becərilən bü-

tün ölkələrdə rast gəlinir. V.F.Peresıpkin və baĢqaları (1991) göstərirlər ki, yar -

paq qıvrılması xəstəliyi kütləvi surətdə Ukraynanın cənub və cənub-qərb vilayət-

lərində, Moldova, ġimali Qafqaz, Zaqafqaziya və Orta Asiya Respublikalarında 

meydana çıxır. 

 M.M.Ġsin (1984) məlumatlarına görə yarpaq qıvrılması xəstəliyi Qazaxıs-

tanın Alma-Ata və Karaqanda vilayətlərində daha təhlükəlidir. Bu xəstəlik Ġran 

və Türkiyənin də Ģaftalı bağları üçün xarakterikdir. Azərbaycanını bütün bölgələ-

rində xəstəlik geniĢ yayılmıĢdır.  

Xəstəliklə bitkinin yarpaqları, zoğları və az hallarda meyvələri yoluxur. Pa-

toloji proses erkən yazda baĢlayır. Cavan, yenicə açılmıĢ yarpaqlarda qıvrılma-

nın tipik əlamətləri müĢahidə edilir. SirayətlənmiĢ yarpaqlar sağlamlardan fərqli 

olaraq, anormal qırmızı- çəhrayı və ya parlaq sarı rəngə boyanırlar. Ölçülərinə 

görə onlar sağlamlardan əhəmiyyətli dərəcədə iridirlər. Xüsusilə ilkin böyüməyə 

baĢlayan yarpaqlar ĢiĢir və bunun ardınca sirayətlənmiĢ zoğlar qalınlaĢır, adətən 

əyilirlər, sarı-yaĢıl rəng alır və qısabuğumları ilə fərqlənir. YoluxmuĢ meyvələr-

də qovuğa bənzər ĢiĢlər formalaĢır, yoluxmanın ilkin mərhələsində belə meyvə-

lər parlaq görkəm alır, sonra büzüĢür və partlayır. 

Xəstəliyin əmələ gəlməsindən 10-12 gün sonra (adətən yarpaqların alt tərə-

fində, habelə zoğlarda) xəstəlik törədicinin kisə mərhələsindən ibarət ağ muma-

bənzər örtük inkiĢaf edir. Müəyyən zaman keçdikcə yoluxmuĢ yarpaqlar qonur-

laĢır və tökülür. Meyvələr də tökülməyə baĢlayır. Güclü yoluxmuĢ zoğların ək-

səriyyəti quruyur. Daha az yoluxmuĢ zoğlar funksiyalarını davam etdirir, lakin 

payızda hətta zəif Ģaxtalarda onlar donurlar.  

ġaftalı yarpaqlarında qıvrılma xəstəliyini törədən çılpaqkisəli göbələk olan 

Taphrina deformans-ın mitseli yoluxmuĢ yarpaqların kutikulası altında epider-

misin hüceyrəaralarında inkiĢaf edir, zoğlarda isə inkiĢaf qabıq parenximində və 

parenxim ortasında gedir. Kisə qatından ibarət olan himeni kutikula altına qoyu-

lur. Kisələr sancağabənzər-silindrik, yüngülcə hərqəvi 25-40 x 8-13 mkm ölçülü-

dür. Hər kisədə 8 (bəzən 4) demək olar ki, ĢaraĢəkilli, diametri 3-5 mkm olan 

kisəsporlar formalaĢır. 

Kisəspor mərhələsinin yetiĢməsi xəstəliyin əmələ gəlməsindən az sonra yo-

luxmus orqanlarda meydana çıxan mumabənzər örtükdür, göbələyin himeni qa-
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tının böyüməsi nəticəsində kutikula dağılır, azad olunan kisəsporlar bağda yayılır. 

Lakin cavalının «cib-cibə» xəstəliyində olduğu kimi həmin il təkrar yoluxma baĢ 

vermir. Qabıqda kitrə və yenicə formalaĢan tumurcuqların pulcuqları arasına dü-

Ģən kisəsporlar cücərir və mayaya oxĢar mərhələ əmələ gətirir, həmin mərhələdə 

də qıĢlayır. Yazda tumurcuqların açılması dövrü göbələyin sonrakı inkiĢafı baĢla-

yır və cavan yarpaqlarda zoğların yoluxması baĢ verir. 

Ədəbiyyatlarda göstərilir ki, xəstəliyin törədicisi mitsel ilə yoluxmuĢ bu-

daqlarda, habelə kisə mərhələsində sirayətlənmiĢ zoğlarda da qıĢlaya bilir. Lakin 

ölkə Ģəraitində Ġ.H.Cəfərov (1990-2005) tərəfindən aparılan tədqiqatlar göstərir 

ki, göbələyin kisəsporları gövdənin, skelet budaqların və zoğların qabığı və həm-

çinin tumurcuqlarda qıĢlayır. Lakin ən böyük təhlükə tumurcuq pulcuqlarında 

qıĢlayan kisəsporlardan gəlir. 

Xəstəliyin kütləvi surətdə əmələ gəlməsinə yazda soyuq yağıĢlı hava əlve-

riĢli Ģərait yaradır. Quru isti havada xəstəlik zəif inkiĢaf edir. 

Yarpaq qıvrılması Ģaftalının ən zərərli xəstəliklərindən biridir. Yarpaqların 

çox tez itirilməsi, zoğların ölüĢgəməsi yoluxmuĢ bitkiləri güclü surətdə zəiflədir, 

nəticədə onların məhsuldarlığı azalır, kitrəaxını baĢlayır, əlveriĢsiz mühit amillə- 

rinə qarĢı dözümlülük sıfır  səviyyələrinə düĢür. Xəstəlik  xroniki inkiĢaf edən za- 

man ağacların əksəriyyəti vaxtından əvvəl məhv olur.  

Ġ.H.Cəfərov (2003) göstərir ki, sortların xəstəliyə qarĢı davamlılığı nisbi 

xarakter daĢıyır. Ölkəmiz Ģəraitində Fədai, Malik, Oktyabr, Zolotistıy sortları da-

ha davamlı, mülayim davamlılığı Kievskiy ranniy, Anton Çexov, Soçnıy, PuĢistıy 

ranniy sortları göstərirlər. Bu sortlarda xəstəliklə yoluxma 10-20%-dən yüksək 

deyilidir. Zəfarani, Ağ Nazlı, Zərdabi, Salami, Ordubadi, Qırmızı Nazlı və nekta-

rinlərdən Tərəlli sortlarını xəstəliyə qarĢı həssas hesab edirlər. 

Mübarizə tədbirləri. ġaftalı ağaclarını yarpaq qırılmasından  xilas etmək 

üçün kompleks tədbirlər sistemi həyata keçirilməlidir. Ġlk növbədə tökülən yar -

paqlar məhv edilməli, yoluxmuĢ budaqlar may ayının əvvəllərində budanmalı və 

yandırılmalıdır. Qırmızı tumurcuq fazasında ağacların 3%-li bordo məhlulu ilə 

“göy çilənməsi” yaxĢı nəticə verir.  

Ġ.H.Cəfərovun (2005) təcrübələrində aĢağıdakı müddətlərdə delan prepara-

tının 0,2 %-li iĢçi məhlulu ilə aparılan çiləmələr 81% bioloji səmərəliliyi təmin 

etmiĢdir: tumurcuqların ĢiĢməsi dövrü; 5 gün sonra; çəhrayı konus fazası. 
Şaftalının unlu şehi – Sphaerotheca pannosa Lev.  

var. persicae Woronich. 

 

Təsnifatda yeri: 

Mycota və Fungi aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Erysip-

hales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Sphaerotheca cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Praktiki olaraq Ģaftalı becərilən bütün ölkələrdə unlu Ģeh geniĢ yayılmıĢdır. 

V.F.Peresipkin (1991) göstərir ki, unlu Ģeh Ukraynanın cənubu, Moldova, ġimali 

Qafqaz, Zaqafqaziya və Orta Asiyada daha təhlükəli xarakter daĢıyır. 

Xəstəlik ölkəmiz üçün daha xarakterikdir. 1991-1995-ci illərdə Naxçıvan 

MR Ģəraitində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, xəstəliyə qarĢı həssas sortlarda 

(Sarı tərəli, Qırmızı Tərəlli yarpaqların unlu Ģehlə yoluxması 50-90%-ə çatır. 

Meyvələrin yoluxması 30-40 % təĢkil edir. Xəstəlik AbĢeron yarımadası, ġəki –

Zaqatala, Quba-Xaçmaz zonaları üçün də səciyyəvi olub, 4-5 ildə bir dəfə epifi-

totiya xarakteri daĢıyır. 

Xəstəliklə yarpaqlar, cavan odunlaĢmıĢ zoğlar və meyvələr yoluxur. Sira-

yətlənmiĢ orqanların səthində xarakterik unlu ağ örtük inkiĢaf edir. Örtük xəstəlik 

törədicinin səthi meyvə bədəni (mitsel) və sporlarından ibarətdir. Əvvəlcə forma-

laĢan  örtük çox zəifdir, asanlıqla yoluxduğu səthdən silinir, zaman keçdikcə o 

qonurlaĢır, daha da kipləĢir. Yayın ortalarında örtüyün üzərində  göbələyin meyvə 

bədəni-kleystotesilər meydana çıxır ki, bu da örtüyə çirkli tünd-boz rəng verir. 

YoluxmuĢ yarpaqlar kobudlaĢır, deformasiyaya uğrayır, çox zaman əsas 

damar boyunca qayıq formasında bükülür, bu zaman yarpaq ayasının alt  tərəfi 

çılpaqlaĢır. Müəyyən müddət keçdikdən sonra yarpaqlar quruyur, vaxtından əvvəl 

tökülürlər. XəstələnmiĢ zoğlar böyümədən qalır, onların təpə hissəsi adətən əyilir 

və quruyur. SirayətlənmiĢ meyvələrdə torlu örtük onun əhəmiyyətli bir hissəsini 

məĢğul edir. Meyvələr böyümədən qalır, cavan yaĢlarda yoluxma baĢ verdikdə  

onlar tökülə bilir, yetkin yaĢlarda isə dad keyfiyyətlərini itirir, çox vaxt çürü-

yürlər. 

Ġ.H.Cəfərovun (2005) apardığı təcrübələr göstərir ki, 10, 20 və 30 günlük 

yarpaqlar köhnə, qocalmıĢ və kobudlaĢmıĢ yarpaqlara nisbətən yoluxmaya qarĢı 

daha həssasdırlar. Patogenə qarĢı həssas cavan yarpaqlar vegetativ zoğlarda 2-2,5 

ay çərçivəsində daim əmələ gəlir. Ona görə də yoluxma payızın sonlarına qədər  

mümkün hesab edilir. AbĢeron yarımadası Ģəraitində hətta noyabır ayında payız 

Ģaxtaları baĢlayanadək mülayim temperatur hökm sürür. 

Azərbaycanın Quba-Xaçmaz meyvəçilik zonasında quru isti havaların düĢ-

məsi ilə əlaqədar yayın II yarısında (iyul ayı) yoluxmuĢ yarpaq və zoğların sət-

hində çoxlu sayda kiçik tünd-qonur, sonra qara nöqtələr zühur edir, nəticədə gö-

bələklə yoluxma prosesində törədicinin meyvə bədəni kleystotesiləri meydana 

çıxır.  
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Xəstəlik üçün əlveriĢli illərdə Zəfarani, Salami, Ağ Nazlı, Zərdabi, Lola, 

Anton Çexov, Göyçay 21, Zolotistiy, Zolataya Osen kimi Ģaftalı sortlarında vege-

tativ və zəif meyvə zoğlarının 50 %-ə qədəri yoluxur.  

Azərbaycan Ģəraitində generativ tumurcuqlar çox zaman unlu Ģehlə xəstə-

lənmir. Ġsti keçən qıĢdan sonra Gəncə-Qazax, Dağlıq ġirvan, Yuxarı Qarabağ ki-

mi iqtisadi rayonlarında, habelə AbĢeron yarımadasında həssas sortların 25-40%-

nin meyvə tumurcuqları yoluxmuĢ vəziyyətdə olur. Elə meyvələrin kütləvi surət-

də yoluxması da buradan baĢlayır. 

Xəstəlik törədici konidi mərhələsində parazitlik edir. Onun konidiləri rəng-

siz, elliptik və ya boçkaĢəkilli olub, ölçüləri 22-25, 14-18 mkm, səthi mitseldə 

əmələ gəlir, böyük olmayan konididaĢıyanlarda zəncir Ģəklində yerləĢirlər. Koni -

dilərin kiməyi ilə göbələk yayılır və yay ərzində təkrar yoluxmalar əmələ gətirir.  

Yay dövrü meydana çıxan kleystotesilər Ģarabənzər, 70-125 mkm diametrli, 

əvvəlcə rəngsiz, yetiĢən zaman isə qəhvəyi rənglidir, sadə əyri-üyrü çıxıntılara 

malikdir, bir kisə və onun içərisində 2-8 kisəsporları vardır. Kisələr Ģarabənzər və 

ya geniĢ elliptik olub, 70-125 x 55-80 mkm ölçülü, kisəsporlar birhüceyrəli, ellip-

tik, 22-25 x 14-15 mkm diametirlidir.  

Xəstəlik törədici göbələyin mitseli ilə yoluxmuĢ cavan budaqlarda qıĢlayır 

və ondan buraxılan konidilər ilkin infeksiyanı törədirlər. Kisə mərhələsi göbələ-

yin qıĢlamasında ikinci dərəcəli rol oynayır, belə ki, onlar bəzən əmələ gəlmir, 

bəzi illərdə isə formalaĢma olsa da payız-qıĢ dövrü budaqlardan yerə tökülür və 

saprotrof mikroorqanizmlərin təsiri altında dağılırlar.   

ġaftalıda unlu Ģehin inkiĢafına qaynar, yüksək rütubətli hava əlveriĢli Ģərait 

yaradır. 

Ġ.H.Cəfərov (2007) tərəfindən müəyyən edilmiĢdir ki, konidilərin cücər-

məsi üçün minimum temperatur 50C, optimal 270C və maksimum 350C-dir. Bun-

dan yuxarı temperaturda unlu Ģehin inkiĢafı hiss olunacaq dərəcədə zəifləyir. 22-

240 C temperaturda inkubasiya dövrü 3-8 gün təĢkil edir.  

Xəstəliyin zərəri böyümənin ləngiməsi, yarpaqların vaxtından əvvəl tökül -

məsi, məhsulun azalması, meyvələrin keyfiyyətinin pisləĢməsi, aĢağı temperatur-

lara qarĢı davamlılığın azalması ilə səciyyə edilir. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəlik kifayət qədər təhlükəli olub, bitkilərə forma 

vermək də daxil olmaqla, yüksək aqrotexniki qulluq iĢləri tələb edir. Yüksək aq-

rafon yaradılması ilə yanaĢı kimyəvi preparatların tətbiqi də qaçılmazdır. Aparı-

lan tədqiqatlar sübut edir ki, Azərbaycan Ģəraitində bütün çiləmələr ağacların 

çiçəkləməsindən sonra aparılmalıdır. Lakin hava Ģəraitindən asılı olaraq çiləmə 

müddələrinə düzəliĢ edilə bilər. Topaz (1 l/ha), topsin M-(1,5-1,7 kq/ha), kumu-

lus (8 kq/ha), kolloid kükürd (8-10 kq/ha), skor (0,4 l/ha) kimi sistem və kontakt 

təsirli fungisidlər növbələĢdirməklə 3 çiləmədə yüksək bioloji səmərəliliyi təmin 

edirlər. 
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Çəyirdəklilərin vertisilliyozu və ya bitkilərin infeksion  

soluxması- Verticillium dahliae Kleb. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycata aləmi, Anamorphic fungi Ģöbəsi Hyphomycetes sinfi,, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Verticillium cinsi  

Bioloji qrupu:  

Nekrotrof   

 

Xəstəlik bütün meyvəçilik zonalarında geniĢ yayılmıĢdır. Çəyirdəkli meyvə 

bitkilərindən gavalı, ərik, albalı, gilas, Ģaftalı və badam da yoluxurlar. 

Vertisilliyozun xarakterik xüsusiyyəti - bitkilərin qəflətən və ya yavaĢ-ya-

vaĢ soluxmasıdır. Patoloji prosesin getmə sürətindən asılı olaraq, kəskin və xroni-

ki xəstəlik formalarını fərqləndirirlər. 

Kəskin forma zamanı ağaclar 8-10 gün müddətində soluxur, quruyurlar, 

xronikidə isə tədricən sıxılma baĢ verir və bir çox illər ərzində məhv olma müĢa-

hidə edilmir. 

Vertisilliyoz soluxma ilə bitkilər bütün yaĢlarda, lakin 3 ildən 10 ilə qədər 

yaĢı olan ən çox cavan ağaclar yoluxurlar. 

Müxtəlif bitkilər üçün əlamətlər eyni olsa da, müəyyən fərqli cəhətlər də 

var. 

Gavalı yoluxan zaman görkəmcə sağlam bitkilərdə yayın II yarısında yar-

paqların sallanması və saralması müĢahidə edilir, bu budağın aĢağı hissələrindən 

baĢlayır və sonra cavan zoğlara keçir. Əsas damarın boyunca yarpaqların kənarı 

qıvrılır və məhv olur, yan damarlararası adətən yarpaq ayasının yaĢıl hissəsindən 

ayrılmıĢ nekrotik kələ-kötür, tünd-qonur ləkələr əmələ gəlir. Belə yarpaqlarda 

turqor, demək olar ki, itmir, lakin digərləri kimi tökülməyə baĢlayır. 

Kütləvi surətdə vaxtından əvvəl yarpaq tökülməsi nəticəsində ağaclar iyu-

lun sonu- avqustun əvvəllərində demək olar ki, tamamilə çılpaqlaĢır. Yalnız biril-

lik zoğların təpələrində ən cavan yarpaqcıqlar görünür. Ayrı-ayrı skelet budaqlar-

dan və ya çətirin hansısa bir hissəsindən yarpaqlar töküldüyündən yoluxmuĢ 

ağaclar biryanlı görünür. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə, gavalıda xəstəliyin təsvir edilən simptom-

ları demək olar ki, bütün çəyirdəklilər üçün xarakterikdir. 

Versilliyoz soluxmanın xarakterik diaqnostik əlamətlərindən biri də odun-

caq elementlərinin rənginin dəyiĢməsidir. Belə rəng dəyiĢmə yoluxmuĢ budaq-

ların eninə və uzununa kəsiklərdə müĢahidə edilir. Hətta zəif xarici görkəmcə 

yoluxmada eninə kəsik zamanı ksilem toxuması həlqələrinin tam və ya səpələn-
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miĢ tündləĢməsi yaxĢı görünür. Bu əlamətinə görə xəstəlik həm də oduncağın 

qaralması adını almıĢdır. 

Oduncağın rənginin dəyiĢməsi gavalı Ģaftalı və əriyin yoluxmuĢ ağaclarında 

daha aydın görünür. Seriya kəsiklər nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, bu növlər 

üçün oduncağın qaralması ağacın uzunluğu boyu xarakterikdir. Fərq yalnız rəng-

lərin intensivliyindədir. 

Gilas və albalıda oduncağın tündləĢməsi zəif ifadə edilir. О yalnız Ģtambın 

kəsiyində müĢahidə edilir, skelet budaq və zoğların kəsiyində nadir hallarda təsa-

düf edilir. 

TündləĢmiĢ oduncaq toxumalarının damarlarında mikroskopla tədqiqatlar 

apararkən çoxillik budaqlanan mistel, habelə kitrə yığını müĢahidə edilmiĢdir. Bu 

kitrə hüceyrə örtüyünün parçalanmasının məhsullarıdır. Müxtəlif tədqiqatlarla 

sübut edilmiĢdir ki, yoluxmuĢ bitki və ya budaqların məhv olması ötürücü siste-

min mexaniki tutulmasının nəticəsi yox, xəstəlik törədicinin ayırdığı toksinlərin 

nəticəsidir. Bitki hüceyrələrinə düĢərək, onlar fizioloji prosesləri pozur, xüsusilə 

azot mübadilələrinə güclü təsir göstərirlər. Azotun amin və amid formalarının bit-

kilərin yoluxmuĢ toxumasında kəskin azalması ilə ammonium müəyyən qədər 

artır. Belə təsəvvür edirlər ki, bu  da  bitkilərin məhv olması, soluxması, toxumla- 

rın nekrozunun əsas səbəbidir. 

Çəyirdəkli meyvə bitkilərində vertisilliyoz və ya infeksion soluxma xəstə-

liyini natamam və ya Deuteromycetes sinfinin Hyphomycetales sırasına mənsub 

olan göbələklər törətdirdər. Verticillium dahliae Kleb. və V. albo-atrum Reinike 

et Berth. Bunlar tipik torpaq həyat tərzi keçirən mikroorqanizmlərdir, aralarında 

olan fərq isə cüzi olduğundan onlara sinonimlər kimi baxılır. 

Torpaqda göbələklər məhv olmuĢ bitki qalıqlarında məskunlaĢır, onlarda 

mistel rəngsiz, çoxhüceyrəli, budaqlanandır, mikrosklerosi və konidi spor tipləri 

əmələ gətirir. Konidiləri 3-5 ədəd tək-tək, уa da baĢcıqda selikdə yapıĢmıĢdır. 

Onlar rəngsiz, əsasən birhüceyrəli uzunsov, ĢarĢəkilli və elliptik, ölçüləri 2,1- 

12,3 x 1,4-4,2 mkm. 

Mikrosklerosiyalar xəstəlik törədicinin istirahət forması olub, 8-10 il tor-
paqda saxlana bilir. ƏlveriĢli Ģəraitdə, yəni 60-75% nisbi rütubət və 23-26°C 

temperaturda mikrosklerosiyalar cücərir, ya mitsel, ya da konidilər verirlər. Koni -

dilər də cücərərək, mitselə baĢlanğıc verirlər. 

Mikrosklerosiyalar 55°C temperaturaya dözümlüdür. AĢağı təbii tempera-

tur onlara məhvedici təsir göstərmirlər. Neytral və ya zəif qələvi torpaqlar bu gö-

bələklərin inkiĢaf üçün əlveriĢlidir (pN=7). 

Torpaqda bitki qalaqlarında inkiĢaf edən patogenlərin mitseli meyvə bit-
kilərinin kök sistemi ilə əlaqəlidir, müxtəlif mənĢəli zədə olduğu Ģəraitdə asan-

lıqla damar sisteminə daxil olur, yerüstü orqanlara yayılır, bütün ağacı yoluxur.  
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Bitkilər bütün vegetasiya dövrü yoluxa bilir, lakin əlveriĢli Ģərait ağacların 
intensiv böyüməsi dövrünə, may-iyun aylarına təsadüf edir. 

Vertisilliyozun törədiciləri geniĢ ixtisaslaĢmıĢ parazitlər olub, 38 botaniki 

fasiləyə mənsub olan 700-ə qədər bitkiləri yoluxur. 

 Xəstəliyin zərəri çox böyükdür, qısa müddətdə bitkilərin kütləvi yoluxma-

sına səbəb olur, onların çoxu sıxılmıĢ vəziyyətdə olur, məhsuldarlıq aĢağı düĢür,  

bəziləri isə hətta ölürlər. Hər il ümumi yoluxmuĢ bitkilərin 2-5%-i xroniki xəs-

təlik nəticəsində məhv olurlar. 

Mübarizə tədbirləri. Çəyirdəkli meyvə bitkilərini vertisilliyozdan qoru-

maq üçün bitkilərin yoluxmasının qarĢısını alan, davamlılığı və həyatilik qabiliy-

yətini yüksəldən kompleks təĢkilati- təsərrüfat, aqrotexniki və baĢqa tədbirlər 

həyata keçirilməlidir. Yeni bağlar bu xəstəliyə qarĢı davamlı bitkilər becərilən sa-

hələrdə salınmalı, 5-7 il müddət gözlənilməli, bitkilərə düzgün qulluq edilməlidir. 

Torpağı becərərkən, bağlarda cərgələrarası Ģumlanarkən köklərin zədələnməsinə 

yol verilməməlidir. Suvarılan bağlarda suvarma normalarına ciddi əməl edilməli, 

torpağın çox rütubətlənməsinə yol vermək olmaz. Xüsusilə üzvi maddələrlə zən-

gin olan torpaqlara güclü dozalı azot gübrələri, yanmamıĢ peyin verilməsi yol ve-

rilməzdir, əlavə yemləmələr zamanı fosfor, kalium gübrələrinə üstünlük veril-

məlidir ki, onlar xəstəliyə qarĢı davamlılığı yüksəldirlər. Ağacların güclü budan-

masına yol verilmir, çünki güclü budamada böyümə sürətlənir, bu zaman isə xəs-

təliyə qarĢı davamlılıq azalır. Zəif yoluxma zamanı qurumuĢ budaqlar kəsilir. 

Kəsilmə yerləri təbii əlifdə həll olan rəng ilə rənglənir. Güclü yoluxmuĢ, qurumuĢ 

ağaclar kökündən çıxarılır, bağdan yığıĢdırılır və onun yeri karbationla 0,2 l/m2 

dezinfeksiya edilir. Yeni bağlar salınana 1,5-2 ay qalmıĢ dezinfeksiya iĢləri da-

vam etdirilir. 

 
Çəyirdəklilərin sitosporozu və ya infeksion quruması - Cytospora  

rubensum Fr., Cytospora leucostoma Fr. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Cytospora cinsi  

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Meyvə bitkilərinin, о cümlədən çəyirdəklilərin ən geniĢ yayılmıĢ xəstəliklə-

rindən biridir. 

Xəstəliklə bütün çəyirdəkli meyvə bitkiləri, xüsusilə cavan ərik və Ģaftalı 

plantasiyaları sirayətlənir, bəzən də xəstəliyin nəticəsində məhv olurlar.  
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Budaqların quruması və ağacların ölməsinə adətən yazda və ya yayın bi -

rinci yarısında təsadüf olunur. Əgər ağacların məhvi yarpaq tumurcuqlarının açıl-

masına qədər baĢ verirsə, qönçələr qonurlaĢır, qıvrılır, quruyur və məhv olmuĢ 

budaqdan uzun müddət tökülmürlər. Əgər yarpaq tumurcuqları açılarsa, yarpaqlar 

kiçik, xloritik olurlar. Quru isti havaların düĢməsi ilə əlaqədar (mayın sonu - iyun 

ayının əvvəlləri) belə yarpaqlar 3-4 gün müddətində quruyur, yaĢıl rəngi itirmir 

və habelə uzun müddət ağacdan asılı vəziyyətdə qalır. Budaqların belə tez bir 

zamanda məhvi aparıcı boruların tutulması ilə əlaqədardır. Oduncaq birtərəfli 

qaydada nekrozla yoluxduqda ağaclar yavaĢ-yavaĢ quruyur və onların tam məhvi 

3-4 ildən sonra baĢlayır. 

Çəyirdəkli meyvə bitkilərində sitosporoz və ya infeksion quruma xəstəliyini 

natamam göbələklər sinfinin Sphaeropsidales sırasına mənsub olan iki göbələk 

törədir: Cytospora rubensum Fr. (sinonim C.cincta Sacc.) və Cytospora leucosto-

ma Fr .  
N.Ġ.PetruĢova, Q.V.Ovçarenko (1977) göstərirlər ki, albalıda infeksion qu-

ruma xəstəliyinin törədicilərindən biri olan C.leucostoma Fr. cavan bitkilər üçün 

yüksək patogenlik xüsusiyyətinə malikdir. 

Sitosporoz xəstəliyinin kisə mərhələsi Valsa cinsinə aiddir. 

Xəstəliyin xarakterik əlaməti - skelet budaqlarında və Ģtambın qabığında iri, 

uzununa dartılmıĢ (bəzən 50-75 sm), kitrə ахаn yaraların əmələ gəlməsidir. Məhv 

olmuĢ qabıq altında oduncaq da yoluxur. TündləĢmiĢ, nekrozlu oduncağın sahə-

ləri adətən səthi yaranır, ölçülərindən iri olurlar. 

Cytospora göbələyinin sporları tünd iri çox kameralı piknid formasında qa-

bığın altında qoyulur. Piknidin qabarcıqları qabığı bir az qaldırır, buna görə də əl 

ilə yoxladıqda о nahamar və kələ-kötürdür. Piknidilərdə sporlar rəngsiz, birhü-

ceyrəli, yüngülcə əyilmiĢ, çox kiçik 6-8 x 1,5-2 mkm ölçülüdür. 

Təsadüfi hallarda qurumuĢ budaqlarda qabığın altında göbələyin kisə mər-

hələsi inkiĢaf edir, kisəsporlar rəngsiz, birhüceyrəli, formalarına görə, demək olar 

ki, piknosporlar kimidir, lakin onlardan iridirlər. 

Pikniddən sporların atılması və bitkilərin yeni yoluxmaları rütubətli havada, 

əsas etibarilə payızda və ya yazda ağacların nisbi sükunət dövrü baĢ verir.  

Cytospora - cinsinə malik olan göbələklər fakültətiv parazitlər olub, mexa-

niki zədə yerlərindən yalnız zəifləmiĢ bitkiləri yoluxmaq xüsusiyyətinə malik-

dirlər. 

Mübarizə tədbirləri. Profilaktiki tədbirlər bitkilərin sitosporoz xəstəliyinə 

qarĢı davamlılığının yüksəldilməsinə yönəldilməlidir: sortların düzgün seçilməsi, 

bitkilərə düzgün aqrotexniki qulluq, bitkiləri günəĢ və günəĢ-Ģaxta yanıqlarından 

qorumaq, monilioz, klasterosporioz və baĢqa xəstəliklərlə yoluxmanın qarĢısını 

almaq, budama zamanı yara yerlərinin yağlanması, rənglənməsi və s.  sitosporoz-
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la yoluxmuĢ budaq və ağaclar bağdan kənarlaĢdırılmalı və məhv edilməlidir. Çə-

yirdəklilər becərilən bağlarda profilaktiki mühafizə çiləmələri yazda və payızda 

3%-li bordo mayesi ilə aparılır. Bu zaman bitkilər nisbi sükunət fazasında ol-

malıdır. 
 

Çəyirdəklilərin bakterial ləkəliyi - Xanthomonas  

campestris pv. pruni Dye. 
 

 Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Xanthomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik dünyanın bir çox ölkələrində yayılmıĢdır. Bütün çəyirdəklilər, xü-

susilə ərik və gavalı yoluxur. Xəstəlik əvvəlcə yarpaqlarda kiçik qonur və ya 

qırmızıtəhər ləkələr formasında əmələ gəlir, sonra quruyur və tökülürlər. Meyvə-

lərdə kiçik qonurtəhər, basılmıĢ, qovuĢan ləkələr formalaĢır. Budaqlarda böyük 

olmayan qəhvəyi və ya qara yaralar əmələ gəlir. Xəstə budaqlar çox zaman ölür. 

Çəyirdəkli meyvə bitkilərində bakterial ləkəlik xəstəliyini Xanthomonas 

campestris pv. pruni Dye. bakteriyası törədir. Bu hərəkətli iki qamçılı çubuqlar-

dır. Onların inkiĢafı üçün optimal temperatur 25°C-dir. Bakteriya bitkinin yolux-

muĢ orqanlarında qıĢlayır.  

Mübarizə tədbirləri. Erkən yaz dövrü bağda aparılan aqrotexniki tədbirlər 

kompleksinə daxil olan yoluxmuĢ budaqların vaxtında kəsilməsi və plantasiyadan 

kənarlaĢdırılması əhəmiyyətlidir. DNOK-la ağaclar nisbi sükunət dövründə ol-

duqda ciddi dərmanlanır. Vegetasiya dövrü klasteprosporioz, moniliyoz, Ģafta-

lıda yarpaq qıvrılması və s. xəstəliklərə qarĢı fungisidlərlə aparılan çiləmələr 

bakterial ləkəlik üçün də önəmlidir. 

 
Bakteriyalı xərçəng- Pseudomonas syringae pv.  

syringae Van Hall. 

 

 Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Pseudomonas cinsi 

Sinonimi: 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Young et al. 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  
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Xəstəliklə bütün çəyirdəkli meyvə bitkiləri yoluxur, lakin o ərik, albalı, Ģaf-

talı üçün xüsusilə təhlükəli xarakter daĢıyır. Gavalı və gilas nisbətən davamlıdır.  

Xəstəliyin simptomları tumlu meyvə bitkilərində baĢ verən bakterial xər-

çəngə oxĢardır. Gövdə və budaqların qabıq hissəsinin məhv olması, xərçəng yara-

larının əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur, nəticədə çox zaman ayrı -ayrı bu-

daqlar quruyur və ya bütövlükdə bitki məhv olur. Ġlkin yoluxma adətən mexaniki 

zədə və həĢərat zədələnmələri olan yerlərdə müĢahidə olunur. Qabıq altında 

floemdə əvvəlcə kiçik qonurlaĢmalar əmələ gəlir və qabıq qabarır, kitrə ayrılır. 

Güclü təzyiq altında intensiv kitrə axnında qabıq dağılır və yara əmələ gəlir. 

Rütubətli havada yoluxmuĢ sahələr ĢiĢmiĢ sulu kitrə ilə örtülür, xarakterik turĢ 

qıcqırmıĢ Ģirə iyi verir. Quruduqda yoluxma yerindən tökülür. Floem toxumaları 

burada oduncağa qədər dağılır, nəticədə periderma ilə örtülən boĢluq əmələ gəlir.  

Bəzən bakterial xərçəng yara əmələ gətirmədən qabığın tez quruması ilə 

müĢayiət olunur. Qabıq suluqlu olur, kitrəni özünə çəkir, qonurlaĢır və acı turĢu-

muĢ badamın iyini verir. Sonra yoluxmuĢ hissələr tündləĢir və ölür. 

Bakterial xərçəng kök sistemində əmələ gələ bilir. Yoluxma xarakteri bu-

daqlarda olduğu kimidir. 

Meyvələr adətən bakterial xərçənglə yoluxmurlar. 

Yayda xəstəlik yanıq formasında ola bilir. Bitkilər turqoru itirir. Yarpaq 

ayasının kənarları qonurlaĢır və əsas boru boyunca yuxarı çevrilirlər. Yarpaqlar 

quruyur, bitkilərdə uzun müddət qalır, tökülürlər. Bakterial xərçəngin təsiri altın-

da xlorozluq və kiçik yarpaqlılıq halları da baĢ verir. 

Çəyirdəkli meyvə bitkilərində bakterial xərçəng xəstəliyini Pseudomonas 

syringae pv. syringae Van Hall. və Ps. syringae pv. morsprunorum Wounget al. 

törədir. Bakteriyalar bitkiyə nəinki mexaniki zədələr, həm də təbii yollarla daxil 

olur. YağıĢ suyu həĢəratlar, külək, habelə bağ inventarı, calaq və əkin materialı 

ilə yayılırlar. 

Bitki toxumasına düĢərək, onlar aparıcı (ötürücü) sistemə daxil olur, boru 

yığıntılarını dağıdır, onları selik və kitrə ilə doldurur. Lakin bakteriyanın bitkiyə 

əsas təsiri onun toksikliyindədir. Xəstəliyin inkubasiya müddəti 5 aydan bir ilə-

dək davam edir. 

Çəyirdəklilərin baxımsız bağları bakteriyanın ehtiyat mənbəyidir, çünki bu-

rada xəstəlik xroniki xarakter daĢıyır, məhsul itkisi bu zaman 50%-dən artıq olur. 

Cavan bağlarda xəstəlik sürətlə tərəqqi edir, 1-3 il müddətində yoluxmuĢ bitkilər 

məhv olur. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı davamlı əkin materialından istifadə 

etməklə yeni bağlar baxımsız plantasiyalardan xeyli aralı məsafədə yerləĢdirilmə-

lidir. Xəstəliyin ilkin simptomları müĢahidə edilən kimi cavan ağaclarda yolux-

muĢ budaqlar sağlam hissədən 10-15 sm sağlam toxumaya daxil olmaqla kəsil-
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məli və bağdan kənara çıxarılaraq yandırılmalıdır. Kəsilmə yerləri 1%-li mis ku-

porosu məhlulu ilə dezinfeksiya olunur, və ya bağ qatranı ilə yağlanır. Hər bu-

dama, kəsmədən sonra bağ inventarı 5%-li formalin məhlulu ilə dezinfeksiya 

edilir. Güclü yoluxmuĢ ağaclar kökündən çıxarılır, bağdan kənarlaĢdırılır, torpaq 

xlorlu əhənglə (100 q/m) dezinfeksiya edilir və basdırılır. Ağacların nisbi sükunət 

dövrü və vegetasiya zamanı kompleks xəstəliklər sistemində istifadə edilən 

preparatlar (nitrafen, dəmir kuporosu, mis kuporosu, bordo mayesi) səmərəlidir. 

 
Kitrə buraxma və ya çəyirdəklilərdə hommoz- kompleks  

amillərin təsiri (boitik və abiotik) 
 

Çəyirdəkli meyvə bitkiləri becərilən bütün rayonlarda en geniĢ yayılmıĢ 

xəstəliklərdən biridir. 

Ağacların gövdə və budaqlarında qatı yapıĢqan maddənin ayrılması ilə 

xarakterizə olunur. Kitrə əvvəlcə duru, sonra bərk, tünd ĢüĢəĢəkillidir. Kitrə bu-

raxma bütün çəyirdəkli ağaclara xasdır, lakin Ģaftalı, ərik, albalı, gilas və gavalı -

da daha intensiv əmələ gəlir. 

Kitrə buraxmanın səbəbləri ən müxtəlif fizioloji, eyni zamanda qeyri 

parazit xarakterli olur. Ən çoxu bitkilərin klasterosporioz, bakterial xərçəng, 

monilioz, vertisillioz və s. kimi təhlükəli xəstəliklərinin təsiri altında baĢ verir. 

Onun əmələ gəlməsində əlveriĢsiz hava Ģəraiti (Ģaxladan donma, günəĢ- Ģaxta 

yanıqları) torpaq amilləri, balanslaĢdırılmamıĢ mineral qidalanma mühüm rol 

oynayır. Bəzi vaxtlarda kitrə-buraxma mexaniki zədələnmələr, həĢəratlar, xüsu-

silə qabıqyeyənlər və s. təsiri altında baĢ verir. 

Kitrə buraxmanın mahiyyəti müxtəlif qıcıqlandırıcı amillərin təsiri altında 

oduncağın hüceyrə örtüyünün durulaĢması ilə izah olunur. Kitrənin patoloji pro-

sesdə əmələ gəlməsi kambidə meydana çıxır, çünki kambi hüceyrələri yeni qabıq 

və oduncaq elementləri əmələ gətirmir. Kambidə iri, qalın örtüklü niĢasta ilə 

zəngin anormal hüceyrələr formalaĢır. Belə qeyri-spesifik hüceyrələr toplandıqca 

hüceyrəarası maddə ĢiĢir, seliklənir, hüceyrə örtükləri həll olur. Bunun ardınca 

niĢastanın hidrolizi baĢlayır. Hüceyrə örtüyünün və ona daxil olan maddələrin 

parçalanma məhsulları qabıq altına yığılmır. yarıqdan xaricə çıxmağa  cəhd edir 

və kitrə kütləsi formasında pıxtalaĢır. 

Mübarizə tədbirləri. Kitrəburaxma xəstəliyindən çəyirdəkliləri qorumaq 

üçün profilaktik tədbirlərə üstünlük verilməlidir. Hər bir çəyirdəkli meyvə bitki -

sinin tələbləri nəzərə alınmaqla aqrotexnikaya ciddi  əməl edilməlidir. Bağlar yün-

gül, yaxĢı havalanma qabiliyyəti olan torpaqlarda salınmalıdır. Artıq gübrə do-

zaları, xüsusilə azotun birtərəfli qaydada tətbiqi yol verilməzdir. Vaxtında alaq-

lara qarĢı mübarizə aparmaq, daim torpağı yumĢaltmaq tələb olunur. MaĢın me-

xanizmlərlə bitkilərin zədələnməsinə yol verilmir. ġtambı əhənglə ağartmaqla 



464 

 

termiki zədələrə imkan verilmir, kompleks xəstəlik və zərərvericilərdən qoruma 

iĢi elmi əsaslarla təĢkil edilir və s. 

 
Çəyirdəklilərdə nekrozlu həlqəvi ləkəlik – Prunus  

necrotic ring-spot virus 

 

Xəstəlik yenicə açılmağa baĢlayan yaz yarpaqlarında qeyri-düzgün formalı 

qəhvəyi nekrozlu ləkələr formasında əmələ gəlir. Yarpaq ayası böyüdükcə ləkə 

yerlərində olan toxuma tökülür, bu isə deĢikliyə səbəb olur. DeĢikliyin ardınca bir 

sıra yarpaqlarda parlaq-yaĢıl həlqə əmələ gəlir, yüksək yay temperaturlarının 

baĢlanması ilə əlaqədar proses zəifləyir. Bu xəstəliyin simptomları müəyyən 

qədər həĢərat zədələnməsini və  Clasterosporium carpophilum Aderh. göbələyi 

ilə yoluxmanı xatırladır. 

Lakin həĢəratla zədələnmə zamanı qəhvəyi nekrozlar, parlaq-yaĢıl həlqə və 

xətlər olmur, klasterosporioz zamanı isə qırmızı-qonur haĢiyəli ləkələr əmələ gə-

lir. Vizual olaraq virus və fitoplazma xəstəliklərini aĢkar etmək üçün baxıĢ keçi-

rilir. Xarici görkəmcə sağlam yarpaqların Ģirəsi laboratoriyada serodiaqnostik 

üsulla yoluxmaya qarĢı yoxlanır, sonra istixanada otlu indikatorlarla Ģirənin 

testləĢməsi aparılır. Bu yolla aĢkar edilmiĢ sağlam anaclıq bitki lər təkrar olaraq 

ağac indikatorlarda yoxlanır, bu isə tingliklər üçün sağlam material almağa imkan 

verir. 

Əgər qiymətli çəyirdəkli sortları və calaqaltıları virus və fitoplazma mənĢəli 

patogenlər ilə yoluxmuĢsa termoterapiyadan istifadə edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇƏYĠRDƏKLĠ MEYVƏ BĠTKĠLƏRĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 
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Çəyirdəkli meyvə bitkilərində monilioz 

Monilia cinerea Bonord.-  fotolar İ.Cəfərov  

Çəyirdəkli meyvə bitkilərində monilioz 

Monilia cinerea Bonord. 

fotolar İ.Cəfərov  
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Monilia cinerea Bonord. - 

konidisporlar 

Klasterosporioz və deşikli ləkəlik 

Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. 

fotolar İ.Cəfərov 
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Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh.-  

konidisporlar 

Klasterosporioz və deşikli ləkəlik 

Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. 

fotolar İ.Cəfərov 
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Qırmızı-qəhvəyi ləkəlik və ya  

kokkomikoz- Coccomyces hiemalis 

Higg. - plant-disease.ippc.orst.edu 

Coccomyces hiemalis Higg. – 

 konidilər 

Gavalının polistiqmozu 

Polystigmina rubra Sacc. 

fotolar İ.Cəfərov 
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Polystigmina rubra Sacc.- 

piknid (solda), konididaşıyanlarda konidilər (sağda) 

Gavalının pası  

Tranzschelia pruni - spinosoe (Pers.) 

Diet.- plante-doktor.dk 

Tranzschelia pruni - spinosoe (Pers.) 

Diet.- uredinosporlar 
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Gavalının «cib-cibə»si 

Taphrina pruni Tul. 

fotolar İ.Cəfərov 
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Şaftalının yarpaq qıvrılması  

Taphrina deformans Tul.  

fotolar İ.Cəfərov 

Taphrina pruni Tul.- 

kisə və kisəsporlar 
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Şaftalının yarpaq qıvrılması  

Taphrina deformans Tul.  

fotolar İ.Cəfərov 

Taphrina deformans Tul. -  

kisə və kisəsporlar 
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Şaftalının unlu şehi 

Sphaerotheca pannosa Lev. var. 

persicae Woronich.- vinogradarstvo.hr 

Sphaerotheca pannosa Lev. var. 
persicae Woronich.- konidisporlar 

Çəyirdəklilərin vertisilliyozu və ya 

bitkilərin infeksion soluxması 

Verticillium dahliae Kleb.,Verticillium 

albo-atrum Reinke et Berth. 

sadovody.com 

Verticillium dahliae Kleb., 

Verticillium albo-atrum Reinke et  

Berth.- mikrikonidilər 
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9.3. ÜZÜM BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Çəyirdəklilərin sitosporozu və ya 
infeksion quruması -  Cytospora 

leucostoma Fr. - apsnet.org 

Çəyirdəklilərin bakterial ləkəliyi 

Xanthomonas campestris pv. pruni Dye. 

agriwww.it 

 Cytospora leucostoma Fr. - 

piknid 

Çəyirdəklilərin nekrozlu həlqəvi  

ləkəliyi - Prunus necrotic ring-spot  

virus- en.wikipedia.org 
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Mildyu və ya yalançı unlu şeh - Plasmopara viticola  

Berl. et De Toni 

 

Təsnifatda yeri: 

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası,   

Peronosporaceae fəsiləsi, Plasmopara cinsi 

Bioloji qrupu:  

Biotrof  

 
Üzüm bitkisinin ən geniĢ yayılmıĢ və təhlükəli xəstəliklərindəndir. Ġlk dəfə 

1834-cü ildə ġimali Amerikada yabanı üzüm növlərində qeydə alınmıĢdır. 1871-

ci ildə Fransada tapılmıĢ və 10 il müddətində böyük itkilərə (35-40%) səbəb 

olmuĢdur. XIX əsrin sonuna qədər ġimali Amerikada xəstəlik Berlendieri (qıĢ 

üzümü), Vitis ripara (sahil üzümü), Vitis rupastron (qaya üzümü), Vitis labruska 

və s. yabanı üzüm növlərində geniĢ yayılmıĢdır. Parazit Avrora ölkələrinə tənək 

çubuqları üzərində gətirilmiĢ və qısa müddətdə bütün ölkələrə yayılmıĢdır. 

A.A.Yaçevskiyə görə (1929) xəstəliyin yayılma Mərkəzi Aralıq dənizi ətrafı 

ölkələr olmuĢ, oradan Rusiyaya (1881), Cənubi Qafqaza (1886), Krıma (1891), 

Orta Asiya Türk Respublikalarına (1907) keçmiĢ və üzümlüklərə bu və ya digər 

dərəcədə zərər vurmuĢdur. 

Mildyu üzüm tənəyinin bütün yaĢıl orqanlarında-yarpaq, budaq, zoğ, qönçə, 

çiçək, salxımlarda inkiĢaf edir. Təzə yetiĢməyə baĢlayan salxımlar xəstəliyə tutul -

mur. 

Yarpaqlar mildyu ilə bütün vegetasiya dövrü sirayətlənirlər. Cavan yar-

paqlarda xəstəlik xarakterik solğun yaĢıl və ya sarı, azca parlaq, yağlıtəhər müx-

təlif forma və ölçülü ləkələr əmələ gətirir. Rütubətli hava Ģəraitində mildyulu 

ləkələrin alt tərəfində ağ, asanlıqla silinən örtük formalaĢır. Həmin örtük göbələ-

yin qeyri-cinsi konidi mərhələsindən ibarətdir. Rəngli üzüm sortlarında yoluxmuĢ 

yarpaq toxumaları qırmızı rəng alır. Nəticədə sirayətlənmiĢ yarpaq sahələri quru-

yur. Xəstəlik güclü inkiĢaf edən zaman yarpaq tamamilə məhv olur və asanlıqla 

saplaqdan qopur. 

Üzüm tənəkləri çox vaxt bütün yarpaqlarını itirirlər. Yayın ikinci yarısında 

və payızda yaĢlı yarpaqlarda kiçik, qonurtəhər ləkələr əmələ gəlir. Bəzən onlar 

xlorozlu haĢiyə ilə əhatə olunurlar. YaĢlı yarpaqlarda örtük zəifdir, yarpaqlar bu 

zaman ölmürlər. 

Naxçıvan MR Ģəraitində 1986-1988-ci illərdə aparılan tədqiqatlar göstərir 

ki, mildyu xəstəliyini törədən göbələk cavan orqanlara, o cümlədən 10- 20 günlük 

yarpaqlara daha meyllidir (Cəfərov Ġ.H., 1988). 
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YaĢıl zoğ, bığcıq və daraqlarda uzunsov, qəhvəyi, basıq ləkələr əmələ gəlir 

ki, rütubətli havada bu orqanlar da ağ örtüklə örtülürlər. Zoğ, bığcıq və daraqların 

güclü yoluxmuĢ hissələri də məhv olurlar. Mildyu fəal surətdə yaĢıl hamaĢçiçək 

və gilələrdə inkiĢaf edir. SirayətlənmiĢ qönçə və çiçəklər qonurlaĢır və quruyur-

lar. Çiçəkayaqcıqlarında boztəhər və ya qonur, basıq ləkələr əmələ gəlir. Rütu-

bətli hava Ģəraitində onlar külli miqdarda ağ örtüklə örtülürlər. 

Oosporlar cinsi proses nəticəsində yoluxmuĢ toxumaların daxilində yayın 

sonu və payızda formalaĢmağa baĢlayır. Onlar girdə olub, dörd-qat örtüyə malik-

dirlər. Müəyyən istirahət dövrü keçirdikdən sonra yetiĢir və həyatilik qabiliyyə-

tini iki ildən artıq saxlayırlar. 

H.Ġbrahimov, C.Ġsgəndərov, B.Əliyev (1989) məlumat verirlər ki, Gəncə-

Qazax bölgəsində, ġamaxı və Cəlilabad rayonlarında oosporların əmələ gəlməsi, 

onların çox və ya az olması xarici mühitlə və sortun xəstəliyə qarĢı davamlılığı ilə 

sıx əlaqədardır. ġamaxı rayonu Ģəraitində düzənlik aran zonasında oosporların 

yarpaqlarda baĢ verməsi avqust ayından baĢlayıb, noyabrın sonuna qədər getdikcə 

artır. Dağ zonasında bu proses noyabr ayında baĢlayıb dekabrın birinci yarısına 

qədər davam edir. 

Ġ.H.Cəfərovun (1989) tədqiqatları göstərir ki, Naxçıvan MR Ģəraitində 

oosporların formalaĢması iyul ayının sonuncu dekadasından baĢlayaraq, oktyab-

rın sonlarına qədər baĢ verir. 

Oosporlar yazda yüksək rütubətli Ģəraitdə cücərirlər. Onların cücərməsi 

üçün 2-3 həftəlik islanma tələb olunur. Oosporlar 11-38C temperaturda cücərmə-

yə baĢlayır. Optimal temperatur 25°C hesab olunur. 17-25°C temperaturda onlar 

2-3 günə, 11°C-də isə 8 günə cücərirlər. Oosporlar cücərərkən ilkin zoosporan- 

gilər əmələ gəlir. 

Zoosporangilərin ölçüləri 35 x 55-25-27 mkm-dur. Hər zoosporangidə 40-

64 zoospor olur. 

Zoosporangilər mitseldən asanlıqla ayrılır və hava cərəyanı ilə yüz kilo-

metrlərlə məsafəyə yayılırlar. YağıĢ və ya Ģeh damcısı olan üzüm yarpağında otu-

ran zoosporangi partlayır və onun daxilindəki zoosporlar azad olurlar. 

Zoosporlar lobyaĢəkilli olub, ölçüləri 6-8 x 5-4 mkm, iki qamçılıdır. Yalnız 

suda hərəkət edirlər. Zoosporlar su damcısında 2 saata yaxın hərəkət edir, sonra 

yarpağın alt tərəfində yerləĢən ağızcığa toxunduqda, hərəkət dayanır, qamçıları 

özlərinə doğru çəkir, dairəvi forma alır və örtüklə əhatə olunurlar. Sonra zoospor-

lar cücərir, sapvari hif verirlər ki, o da toxuma ağızcığına daxil olur. Hif mitselə 

çevrilir və hüceyrələrarası böyüyür. Hüceyrəyə yalnız qaustoriyalar (xüsusi çıxı n-

tılar) daxil olur və qida maddələri ilə göbələyi təmin edir. 

Yoluxma baĢ verdikdən sonra göbələk gizli inkiĢaf edir. Patogen hüceyrə-

nin həyat fəaliyyətini pozur, xlorofili parçalayır. Nəticədə sirayətlənmiĢ yarpaq-

larda yağlıtəhər sarı ləkələr əmələ gəlir və hüceyrələr ölməyə baĢlayır. Bu dövrdə 
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göbələk çoxalma orqanlarnı formalaĢdırır. Rütubətli havada ləkələr ağ örtüklə 

əhatə olunur. Həmin örtük zoosporangidaĢıyanlarla zoosporangilərdən ibarətdir. 

ZoosporangidaĢıyanlar ağızcıq vasitəsilə çıxırlar. Onlar monopodial budaqlanma-

ya malikdir. Hər bir zoosporangidaĢıyan 200-ə qədər zoosporangi əmələ gətirir. 

Konidi spor mərhələsi 95-100% nisbi rütubətdə və 11-29°C temperaturada əmələ 

gəlir. YağıĢ və Ģehdən sonra daha güclü konidi spor mərhələsi inkiĢaf edir. Əgər 

inkubasiya mərhələsinin sonunda quru hava mövcuddursa, spor əmələgəlmə nis-

bətən gecikir. 

Mildyu xəstəliyinin inkubasiya dövrü havanın temperaturundan asılıdır. 

Alman alimi Müllerə görə havanın temperaturu 21-250C olduqda inkubasi-

ya dövrü 4, 13-14°C olduqda 11-12 günə bərabərdir. Ġnkubasiya dövrünün keç-

məsi üçün 7,9°C-dən (göbələyin inkiĢafı üçün tələb olunan minimum tempera-

tur) yuxarı olan temperaturların cəmi 61°C olmalıdır. 

Adətən mildyu xəstəliyinin törədicisi bir vegetasiya dövründə 15-16 gene-

rasiya verir. 

H.Ġbrahimov, C.Ġsgəndərov, B.Əliyev (1989) göstərirlər ki, patogen 1976-cı 

ildə ġamaxı rayonu Ģəraitində 18, 1977-ci ildə 16, Cəlilabad rayonunda (1977-

1979) müvafiq olaraq 33, 23, 30 inkubasiya dövrü keçirmiĢdir.  

Rütubətli hava Ģəraitində törədicinin inkiĢafı epifitotiya xarakteri daĢıyır və 

məhsuldarlığa kəskin zərbə vurur. Vaxtından əvvəl sirayətlənmiĢ yarpaqcıqların 

tökülməsi bitkidə bir sıra fizioloji proseslərin pozulmasına səbəb olur, zoğlar pis 

yetiĢir, qıĢlama normal keçmir. Mildyu ilə yoluxma nəticəsində üzüm Ģirəsinin 

Ģəkərliliyi aĢağı düĢür, turĢuluq yüksəlir. Xəstəlik nəticəsində məhsuldarlıq 30-

40% və daha artıq azalır. 

Respublikamızda becərilən sortlar içərisində Rkasiteli, Ağadayı, Təbrizi, 

Xəlili, BayanĢirə və s. mildyuya qarĢı nisbi davamlılığı ilə fərqlənirlər. 
Mübarizə tədbirləri. Üzüm bitkisini mildyu xəstəliyindən qorumaq üçün 

davamlı sortların yaradılması və becərilməsi, yüksək keyfiyyətli və sağlam əkin 

materialının istehsalı, yüksək məhsuldar plantasiyaların yaradılması, habelə aqro-

texniki və kimyəvi mübarizə kimi kompleks tədbirlər sistemi həyata keçirilmə-

lidir. 

 Torpaq və cərgəaraları yüksək keyfiyyətlə becərilməli, patogen ehtiyatı 

azaldılmalıdır. Torpağın aqrokimyəvi analizi əsasında ona üzvi və mineral güb-

rələr verilməlidir. 

  Payızın sonunda bitkilər yarpaqlarını tam tökdükdən sonra və ya yazın 

əvvəllərində tumurcuqlar oyanmamıĢ mildyu və bir sıra digər xəstəlik törədici -

lərin qıĢlama formalarına qarĢı DNOK (15-20 kq/ha) və ya nitrafen (20-30 kq/ha) 

ilə çiləmə aparılmalıdır. Bu çiləmə 3-5%-li CuSO4 ilə də aparmaq mümkündür. 

Yarpaqlar 2- 3 sm diametrə  çatdıqda və ya zoğların uzunluğu 15- 20 sm ol- 
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duqda 1%-li bordo mayesi, 0,5%-li moniko bordo (5-6 kq/ha) və ya yeni sistem 

təsirli füngisidlərdən ridomil MS (0,2%) biri ilə profilaktiki çiləmə həyata keçiril-

məlidir. 

Son illər dünyanın müxtəlif ölkələrində mildyu xəstəliyinə qarĢı kimyəvi 

çiləmələr üzüm bitkisinin fenofazalarına uyğun olaraq aĢağıdakı müddətlərdə 

aparılır: 1-zoğların uzunluğu 15-20 sm olduqda; 2-çiçəkləmədən əvvəl; 3-çiçək-

ləmədən dərhal sonra; 4-gilə və salxımların I fəal inkiĢaf dövrü; 5- gilə və sal-

xımların II fəal inkiĢaf dövrü; sonrakı çiləmələr meteoroloji Ģərait və xəstəliyin 

inkiĢafı nəzərə alınmaqla aparılmalıdır. 

 Aparılan kimyəvi mübarizənin səmərəliliyini yüksəltmək, sistem təsirli 

fungisidlərə qarĢı xəstəlik törədicidə əmələ gələ biləcək davamlılığın qarĢısını 

almaq üçün vegetasiya dövrü aparılan çiləmələrdə bordo mayesi kimi kontakt 

təsirli fungisidlər sistem təsirə malik mikal, ridomil və s. preparatlarla növbələĢ -

dirilməklə tətbiq edilməlidir. 

 
Oidium və ya ıınlu şeh- Uncinula necator Burr. 

 
Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Erysiphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Erysiphe və Uncinula cinsləri 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 
Xəstəlik Avropaya ġimali Amerikadan üzüm çubuqları üzərində gətirilmiĢ, 

1845-ci ildə birinci dəfə Ġngiltərədə, 1847-ci ildə Fransada tapılmıĢ v ə  9 il müd-

dətində üzümçülüklə məĢğul olan bütün Avropa ölkələrində yayılmıĢdır. Hazırda 

xəstəlik ən çoxu ġimali və Cənubi Amerikada, Qərbi Avropada və Asiyada ya-

yılmıĢdır. V.F.Peresıpkin və baĢqalarının (1991) məlumatlarına əsasən, oidium 

Rusiyada ilk dəfə 1848-ci ildə, 1852-ci ildə isə Moldovada aĢkar edilmiĢdir. 

Azərbaycan Ģəraitində xəstəlik üzümçülüklə məĢğul olan bütün rayonlarda 

geniĢ yayılmıĢ, Kür-Araz ovalığında və s. ərazilərdə yabanı üzüm sortlarında tə-

sadüf edilir. Adətən yayı isti və quraq keçən AbĢeron yarımadası, Naxçıvan MR, 

ġirvan Ģəraiti üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Son illər yayılması və 

vurduğu zərərə görə Gəncə-Qazax, Yevlax, Qəbələ rayonlarında mildyunu öt-

müĢdür. 

Üzümün geniĢ  yayılmıĢ, təhlükəli xəstəliklərindən biridir. Xəstəliyə el   ara- 

sında sibrə, külləmə və çor da deyilir. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə, oidium və ya unlu Ģeh xəstəliyi ilk dəfə 

Vitis estivalis, V.kordiefolia, V.kalifornika, V.fleksoza, V. hederassa, V.vinifera, 

V.riparia, V.ripestris və s. üzüm növlərinin yarpaqlarında tapılmıĢdır. 
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Üzüm bitkisinin bütün yaĢıl orqanları oidiumla yoluxurlar - yarpaq, zoğ, 

bığcıq, daraq, hamaĢçiçək, meyvəayaqcığı, gilələr və salxımlar . 

Yarpaqlar üst tərəfdən boztəhər, asanlıqla silinən örtüklə örtülür. Ayrı-ayrı 

ləkələr qovuĢur və yarpaq ayasını tam tutur. Sonra örtük yarpağın alt tərəfinə, 

saplaq və zoğlara yayılır. SirayətlənmiĢ toxuma sahələri ölür, yarpaqlar böyümə-

dən qalır, kövrəkləĢir, yarpaq ayasının kənarları yuxarıya doğru əyilir, onlar qu-

ruyur və tökülür. 

YaĢıl zoğlar da boz unlu örtüklə örtülür, örtüyün altında isə düzgün olma-

yan boz ləkələr əmələ gəlir. Zoğların böyüməsi dayanır. YetiĢməsindən asılı ola-

raq zoğların yoluxmuĢ sahələri qırmızıtəhər-qəhvəyi rəng alır. 

SirayətlənmiĢ hamaĢçiçək, bığcıq, daraq və meyvəayaqcıqları da boz ör-

tüklə örtülürlər. Oidium güclü inkiĢaf edən zaman hamaĢçiçəklər quruyur və 

tökülürlər. 

Oidiumun inkiĢafı gilələr üçün daha təhlükəlidir. Gilələrin üzərində forma-

laĢan boz örtüyü sildikdə spesifik balıq iyi verir. Onların yoluxmuĢ qabığında 

düzgün olmayan formalı ləkələr əmələ gətirən çoxsaylı çirkli-boz nöqtələr əmələ 

gəlir. YoluxmuĢ qabıqda böyümə prosesləri dayanır, lətli hissənin normal böyü-

yən toxumlarının təzyiqi altında qabıq partlayır və toxumlar üzə çıxır. Quru 

havada partlayan gilələr quruyur, rütubətdə çürüyürlər. 

Patogen mitsel formasında yoluxmuĢ zoğların üzərində və tumurcuqların 

daxilində qıĢlayır. Yazda göbələyin hifləri böyüməyə baĢlayır, cavan yarpaq və 

zoğlarda xəstəlik törədicinin ilkin simptomları müĢahidə edilir. Patogen ekzogen 

olaraq, yoluxduğu toxumanın səthində inkiĢaf edir və boz örtük əmələ gətirir.  

Həmin örtük göbələyin nazik hiflərindən ibarətdir. Onların üzərində çoxsaylı 

dikduran, təpə hissədən yüngülcə geniĢlənmiĢ konididaĢıyanlar əmələ gəlir. Koni-

didaĢıyanların nəhayətində oval, birhüceyrəli, rəngsiz, ölçüləri 25-30x 8-9 mkm 

olan sporlar formalaĢır. 

Konidisporlar asanlıqla tökülür, küləklə yayılır və üzümün yeni orqanlarını 

yoluxurlar. Sporlar 25-100% nisbi rütubətdə, 5-40°C temperaturda cücərirlər. Ko-

nidi sporların cücərməsi üçün optimal rütubət 70-95%, temperatur 18-25°C hesab 

edilir. 

H.Ġbrahimov, C.Ġsgəndərov, B.Əliyev (1989) KobiaĢvili və Prinsin tədqi-

qatlarına əsaslanaraq göstərirlər ki, patogenin inkiĢafı üçün ən aĢağı temperatur 

7°C-dir, xəstəlik törədicinin inkiĢaf dövrü 8°C temperaturda 25 günə baĢa çatır. 

Sporlar cücərərək hif, onlar isə öz növbəsində inkiĢaf edərək mitsel əmələ  

gətirirlər. Toxumanın səthinə mitsel xüsusi əmziklər- apressoriyalar vasitəsilə 

bərkiyir, toxuma daxilinə isə qaustoriya daxil olur. Qaustoriyaların köməyilə gö-

bələk epidermis hüceyrələrindən qidanı mənimsəyir. Göbələyin qaustoriyaları 

bitki toxumasına turqor aĢağı düĢəndə, yarpaqlar soluxanda daha asanlıqla daxil  

olur. Buna görə də  yaz- yay quraqlıq keçən illərdə  xəstəlik daha  intensiv inkiĢaf 
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edir. 

Yoluxmadan 4-12 gün sonra mitsel üzərində patogenin konidi spor mər-

hələsi inkiĢaf edir. Bu meteoroloji Ģəraitdən çox asılıdır. Konidilər 8-30°C tem-

peraturda əmələ gəlirlər. Sporların əmələ gəlməsi üçün optimal nisbi rütubət 60-

80% hesab edilir.40%-dən aĢağı nisbi rütubətdə və 30°C-dən yuxan temperaturda 

konidi və konididaĢıyanların kütləvi məhv olması müĢahidə edilir. Buna görə də 

quru küləklər əsən zaman oidiumun inkiĢafı dayanır. Xəstəlik xüsusilə havanın 

yüksək nisbi rütubəti yüksək olan, isti, küləksiz rayonlarda, dəniz, çay, göl kənar-

larında güclü inkiĢaf edir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, payızda xəstəliyin törədicisi yo-

luxmuĢ toxumalarda ĢarĢəkilli, tünd-qəhvəyi meyvə bədəni kleystotesi (kisə, 

kisəsporlarla birlikdə) əmələ gətirir. Kleystotesilərdə spiralvarı burulmuĢ çıxın-

tılar mövcuddur, Hər bir kleystotesidə 3-4 kisə, kisədə isə 6-7 oval formalı kisə-

sporlar mövcuddur. Kleystotesilər yağıĢ suyu ilə asanlıqla yuyulub torpağa tö-

külürlər. Sonra torpaq mikroorqanizmləri onları dağıdaraq, sirayətlənmə üçün zə-

rərsiz edirlər. Buna görə də ilkin infeksiyanın bərpasında və qıĢlamada əhəmiy-

yətli rol oynamırlar. 

1986-1988-ci illərdə Ġ.H.Cəfərov tərəfindən Naxçıvan MR Ģəraitində apa-

rılan tədqiqatlar göstərir ki, öyrənilən zonada demək olar ki, kleystotesilər əmələ 

gəlmir. A.A.Yaçevskinin (1929) fikrincə, kleystotesilərin bəzi ərazilərdə baĢ ve-

rib- verməməsinin əsas səbəbi xarici Ģəraitlə əlaqədardır. Patogen ġimali Ameri-

kada bütün inkiĢaf mərhələlərini keçirdiyi halda, Avropa Ģəraitində əksərən nata-

mam mərhələdə inkiĢaf edir. 

Oidium xəstəliyinin inkiĢafı və onun zərəri ekoloji Ģərait, xüsusilə becərmə 

tenologiyası, aqrotexnikanın xüsusiyyətləri və plantasiyaların sort tərkibi ilə sıx 

əlaqəlidir. Quru və rütubətli havaların növbələĢməsi də xəstəliyin inkiĢafına  

stimuləedici təsir göstərir. 

Xəstəlik üçün əlveriĢli illərdə o epifitotiya formasında inkiĢaf edir, bu za-

man məhsul itkisi 50% və daha artıq olur.  

Azərbaycanda becərilən sortlar oidium xəstəliyinə qarĢı nisbi davamlılıq 

göstərirlər. Ağ Xəlili, Qara Ģanı, Ağ Hüseyni süfrə sortları, Mədrəsə, Mələyi, 

ġirvanĢahı texniki sortlar nisbətən davamlı, Ağ kiĢmiĢi, Ağ Ģanı, Ağadayı, Nim-

rəng, Ağ Aldərə, Ġzabella, Risling orta davamlı, Təbrizi, Çəhrayı tayfı, Rkasiteli, 

Arna-qrna, Ağ muskat davamsızdırlar.  

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı yüksək aqrotexniki tədbirlər sistemi 

həyata keçirilməlidir. Tənəklər normal havalanmalı, seyrəltmə, kəsmə, budanma, 

yaĢıl zoğ əməliyyatı və s. müasir tələblərə cavab verən səviyyədə olmalıdır.  

Oidium xəstəliyinin ilkin simptomları göründükdə 0,7-1%-li kolloid kükür-

dlə çiləmə, döyülmüĢ kükürdlə 30-35 kq/ha tozlanma aparılmalıdır. 

Xəstəlik üçün əlveriĢli illərdə çiçəkləmə fazasından  dərhal sonra baĢlamaq- 
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la sistem təsirli bayleton (0,015-0,03%), tilt (0,05%), topsin M (0,1-0,15%) pre-

paratlarından biri ilə 14-18 günlük intervalla 3-4 çiləmə aparılmadır. 

 
Boz çürümə - Botrytis cinerea Pers. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Botrytis cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Avropada qədim zamanlardan məlum olan geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərdən 

biridir. Təxminən 50-ci illərdən baĢlayaraq xəstəliyin zərəri yüksəlməkdədir. 

Azərbaycanda boz çürümə ən çox Cəlilabadda, ġamaxıda, Qarabağda, Gən-

cə- Qazax zonasının üzümlüklərində müĢahidə edilir. 

Üzüm tənəyinin bütün yerüstü orqanları - hamaĢçiçək, gilələr, yarpaq və 

zoğlar yoluxurlar. 

Ġsti və rütubətli hava Ģəraitində üzümün çiçəkləmə dövrü xəstəlik erkəkcik 

və diĢiciklərdə inkiĢaf edir. SirayətlənmiĢ çiçəklər quruyur və tökülürlər.  

Gilələrdə Ģirənin Ģəkərliliyi çoxaldıqca onlarda xəstəliyin intensivliyi güc-

lənir. Yüksək rütubət Ģəraitində boz çürümə yaĢıl gilələrdə inkiĢaf edir. Xüsusilə 

mexaniki zədələnmiĢ, həĢərat və dolu zədələrindən sonra patogenin sirayətlənmə 

imkanları geniĢlənir. SirayətlənmiĢ gilələr boz örtüklə örtülür, büzüĢür və tökülür. 

Gilələrin yetiĢmə dövrü boz çürümə ilə sirayətlənmə nəticəsində boz kifə-

oxĢar örtüklə örtülür, yumĢalır, sellüloza pərdəsi lətdən ayrılır. Dadı turĢ olur, kif 

iyi verir, Ģirə hazırlanması üçün yararsızlaĢır. Belə məhsuldan hazırlanan Ģərab da 

pis iyli olur, rəngi qonurlaĢır və tezliklə turĢuyur. Qırmızı üzüm sortlarında rəng-

verən maddələr dağılır. 

Yetkin gilələrin yoluxmasından sonra əgər quru və isti hava baĢlayırsa, 

sirayətlənmiĢ gilələr kiĢmiĢləĢir. Onların Ģirəsi spesifik iy verir, Ģəkərliliyi yük-

səlir. Bu zaman boz çürümə xəstəliyi "xeyirxah çürümə" tipi üzrə inkiĢaf edir. 

Belə məhsulun Ģirəsindən yüksək keyfiyyətli Ģərab alınır. 

Boz çürümə eyni zamanda üzüm salxımlarında saxlama və daĢınma zamanı  

da inkiĢaf edir. Bu Ģəraitdə sağlam və xəstə salxımların bilavasitə əlaqəsi nəti-

cəsində təkrar yoluxma baĢ verir. Göbələyin inkiĢafı üçün əlveriĢli temperatur və 

rütubət Ģəraitində saxlanan və daĢınan məhsulun əksər hissəsi məhv olur. Gilə-

lərdə damcı su əmələ gətirən kəskin temperatur dəyiĢmələri xüsusilə təhlükəlidir. 

Su damcıları gilələrin yoluxmasını təmin edir. 

Boz  çürümə  xəstəliyinin  törədicisi tökülmüĢ bitki qalıqlarında sklerosiya  

formasında qıĢlayır. Payızda tökülən yoluxmuĢ gilələrdə və məhv olmuĢ zoğlarda  
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qara, ĢarĢəkilli və ya uzunsov çıxıntılar əmələ gəlir. Onlar sıx kipləĢmiĢ mitseldən 

ibarətdir. QıĢlamadan sonra yazda 12°C və daha yuxarı temperaturda sklerosi-

yalar cücərir, budaqlanan konididaĢıyanlarla konidisporlar və ya kasa formasında 

meyvə bədəni apotesi formalaĢır. Əmələ gələn sporlar küləklə yayılır, bitki or-

qanlarına düĢür, cücərirlər. Sporlar böyümə hifi verir və toxuma daxilinə keçir. 

SirayətlənmiĢ toxumalarda mitsel inkiĢaf edir. Bir neçə gün sonra yoluxmuĢ yer -

lərdə göbələyin konidi spor mərhələsindən ibarət boz örtük əmələ gəlir. 

Parazitlik xüsusiyyətlərinə görə o, fıtopatogen saprotroflara aiddir. Onun 

mitseli geniĢ temperatur həddində 5-30°C inkiĢaf edir. Sporların cücərməsi üçün 

mütləq damcı su tələb olunur. 70% nisbi rütubət, 15-25°C temperaturda, xüsusilə 

quru və yağmurlu havaların növbələĢməsi zamanı gilələr intensiv olaraq çürü-

yürlər. Boz çürümə xəstəliyinin inkiĢafının intensivliyi ekoloji Ģəraitdən və üzü-

mün becərilmə aqrotexnikasının xüsusiyyətlərindən asılıdır. Yüksək tempera tur 

və rütubət Ģəraitində boz çürümə 50-60% məhsulu məhv edir. Xəstəliyin epifi-

totiya formasında inkiĢafına birtərəfli qaydada azotlu gübrələrlə qidalanma, sıx 

əkinlər, vaxtsız bağlamalar da kömək edir. 

Respublikamızda becərilən Rislinq, Ağ muskat, Aliqote, ġamaxı mərəndisi, 

Rkasiteli, Mələyi, BayanĢirə bu xəstəliyə daha çox tutulur. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı mübarizə iki istiqamətdə aparılır: boz 

çürüməyə qarĢı davamlı sortların yaradılması və becərilməsi, xəstəliyin inkiĢafına 

təkan verən yüksək rütubət Ģəraitinin aradan qaldırılması. Bu Ģəraiti yaratmaq 

üçün gencərgəli üzümlüklər salınmalı, onlar Ģpalerə qaldırılmalı, vaxtında yaĢıl 

əməliyyat aparılmalı, cərgə və bitki araları alaqlardan təmizlənməlidir.  

Sorucu və gəmirici ağız aparatına malik həĢəratlara qarĢı səmərəli mübarizə 

təĢkil edilməlidir. Mexaniki zədələnmələrə yol verməməli, dolu zədələrinin vur-

duğu zərərin aradan qaldırılması üçüm tədbirlər görülməlidir. 

Mildyu və oidium xəstəliklərinə qarĢı kimyəvi mübarizədə tətbiq edilən 

fungisidlərin əksəriyyəti boz çürümənin törədicisinə də öldürücü təsir göstərir.  
 

Antraknoz -  Gloeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc. 

 
Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Gloeosporium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik bütün üzüm becərilən ölkələrdə yayılmıĢdır. Vurduğu zərərə görə 

mildyu və oidium xəstəliklərindən geri qalır, lakin yazı yağmurlu keçən illərdə 

qəflətən Ģiddətli yayılmasına və tənəkləri məhv etməsinə görə fərqlənir. 
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Azərbaycanda xəstəliyə Lənkəran-Astara (xüsusilə Cəlilabad, Masallı ra-

yonlarında), ġamaxı, Ağsu, Gəncə, Göy-göl, Qazax və s. rayonlarda təsadüf edi-

lir. Xəstəliyin əsas mənbəyi dağ, dağətəyi ərazidə yerləĢən üzümlüklərdir. Çünki 

yeraltı suların torpağın üst laylarına yaxınlığı, tez-tez yağıĢların yağması, çən-

dumanın olması bu xəstəliyin inkiĢafı üçüm uyğun Ģərait yaradır (H.Ġbrahimov və 

baĢqaları, 1989). 

Antraknoz üzüm tənəyinin bütün yaĢıl orqanlarında inkiĢaf edir: yarpaq, 

zoğ, hamaĢçiçək, gilə. Ġlkin olaraq üzüm tənəyinin yarpaqları xəstəliklə sirayətlə-

nir. Yarpaqlar əmələ gəldikdən az sonra onlarda qırmızıtəhər və ya tünd qonur  

haĢiyəli parlaq-boz ləkələr formalaĢır. Əvvəlcə ləkələr kiçik olur, sonra ölçüləri 

böyüyür. Yarpaq ayasının toxumaları dağılır, onlar tökülür. Bu əlamət xəstəliyin 

diaqnostikasında mühüm amildir. SirayətlənmiĢ yarpaqlar sanki dəlik-deĢikdir, 

ləkələr çox zaman boruları tutur, nəticədə qida maddələrinin ötürülməsi pisləĢir, 

yarpaqlar quruyur və tökülür. 

Zoğlar yalnız cavan yaĢlarında sirayətlənir. Əvvəlcə onların üzərində bə-

növĢəyi çalarlı kiçik qonur ləkələr əmələ gəlir. Onlar qara və ya al-qırmızı haĢiyə 

ilə əhatə olunur. Zoğlar böyüdükcə ləkələr artır, uzanır, uzunsov formalı olur. 

Sonra onlar tədricən basılırlar, qovuĢurlar və düzgün olmayan kənarları olan də-

rin uzunsov yaralar əmələ gətirirlər. Ləkənin mərkəzində qabıq toxuması və 

oduncaq özəyə qədər dağılır. Damar yığınları toxunulmur, yaranın dərinliyində 

ayrı-ayrı liflər kimi görünür. YoluxmuĢ zoğlarda adətən yarpaqlar kiçik, xloroz-

ludur. 

Çiçəkləmə dövrü hamaĢçiçəklər daha intensiv sirayətlənir. Bu zaman daraq, 

çiçəkayaqcığı və çiçəklərdə xarakterik tünd haĢiyəli qonurtəhər basıq ləkələr 

əmələ gəlir. SirayətlənmiĢ çiçəklər çox zaman tökülürlər. Gilələrdə də basılmıĢ 

ləkələr müĢahidə edilir. Çox zaman belə ləkələr qovuĢur və yara əmələ gətirir. 

Belə olduqda qabıq partlayır, gilədə toxum çılpaqlaĢır. 

Göbələk yoluxmuĢ toxumalarda əvvəlcə rəngsiz, sonra qonurlaĢan mitsel 

əmələ gətirir, mitsel çoxsaylı arakəsməlidir. Patogenin hifləri əsasən yoluxmuĢ 

toxumaların hüceyrə aralarında inkiĢaf edir. Mitsel qida maddələrini mənimsə-

yərək, toxumanı dağıdır, bu isə yara əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

SirayətlənmiĢ toxumaların kutikulası altında kiçik boztəhər yastıcıq Ģək-

lində sıx mitsel sapları əmələ gəlir. Onların üzərində sıx qatlı qısa vertikal, silin-

drik konididaĢıyanlar formalaĢır. KonididaĢıyanların təpə hissəsində tək-tək rəng-

siz, ellipsvarı, yumurtayaoxĢar və ya uzunsov birhüceyrəli konidilər inkiĢaf edir -

lər. Onların hər birində iki damcı yağ vardır. 

KonididaĢıyanlar kutikulanı cırır və konidilər səthə çıxırlar. Onlar selikli 

kütlə ilə əhatəli olub, quru havada birləĢərək yığnaq əmələ gətirirlər. YağıĢlar ya-

ğan zaman selik ĢiĢir və konidilər ayrılır. Onlar yağıĢ və ya Ģeh damcısında kü-
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ləklə yayılır və yeni bitkiləri yoluxur. Konidilərin əmələ gəlməsi və bitkilərin 

sirayətlənməsi yay dövrü baĢ verir.  

G.ampelinum göbələyi müxtəlif spor tipləri əmələ gətirən xüsusiyyətə ma-

likdir. Belə ki, yoluxmuĢ toxuma yaralarında (gilə və zoğlarda) piknid Ģəklində 

kisə mərhələsi əmələ gətirir. Kisə mərhələsində göbələk Ersinoe ampelina Shear. 

adlanır. Patogen Myringiales sırasına mənsubdur. 

Göbələyin inkiĢaf tsiklində müxtəlif mərhələlər olsa da, konidi forması 

xəstəliyin yayılmasında və epifitotiya Ģəkilli inkiĢafında mühüm rol oynayır.  

Antraknoz vegetasiyanın əvvəlində daha fəal inkiĢaf edir, çünki bu zaman 

yaranan hava Ģəraiti törədicinin inkiĢafı üçün də əlveriĢlidir, yayın ikinci yarı-

sında yüksək temperatur və aĢağı nisbi rütubət onun depressiyaya uğramasına 

kömək edir, xəstəlik tədricən dayanır. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, antraknoz xəstəliyinin törədicisinin 

sporları 11-40°C-də cücərir. Bunun üçün damcı su tələb edilir. Ən intensiv cücər-

mə 23-32°C-də müĢahidə edilir. Havanın temperaturu inkubasiya dövrünün müd-

dətində əsaslı rol oynayır. Belə ki, 24-30°C temperaturda o, 3-4 gün davam edir. 

Burada bitkinin yaĢı və sort da həlledici amillərdəndir. Bitkilərin qocalması ilə 

əlaqədar xəstəliyin inkubasiya dövrü uzanır. Bir vegetasiya müddətində pato gen 

30 generasiya verə bilir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, Azərbaycan Ģəraitində antraknoza 

qarĢı tam immun sortlar yoxdur. ġirvanĢahı, Qara Ģanı, Mədrəsə, Arna-qrna xəs-

təliyə nisbətən davamlı, Təbrizi, BayanĢirə, Ağxəlili orta davamlı, ġamaxı mərən-

dəsi, Mələyi, Xindoqnı, ġafayi davamsızdırlar. 

Mübarizə tədbirləri. Mildyu xəstəliyində olduğu kimidir.  

 
Ləkəli nekroz- Rhacodtella vitis Schier. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Stilbaceae fəsiləsi, Rhacodtella cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Üzümlüklərin geniĢ yayılmıĢ xəstəliklərindən biridir. 

E.B.Raykovun məlumatlarnıa əsasən, ləkəli neroz xəstəliyi ilk dəfə 1909-cu 

ildə Bolqarıstanda P.Sirakov tərəfindən təsvir edilmiĢdir. Lakin bir çox müəlliflər 

hələ xəstəliyin 1777-ci ildən məlum olması haqqında yazırlar. 

V.F.Peresıpkin və baĢqaları (1991) göstərirlər ki, xəstəlik qıĢda basdırılan 

üzümlüklər üçün təhlükəlidir. 
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Azərbaycanda ləkəli nekroz cavan bağlarda müĢahidə edilir. Xəstəlik dağ, 

dağətəyi ərazilərdə, xüsusilə, rütubət yüksək olan sahələrdə, gün tutmayan yerlər-

də, dərələrdə daha çox rast gəlinir. Bu xəstəlik ġamaxı, Cəlilabad, Fizuli, Göy-

göl, ġəmkir rayonlarının dağətəyi, dağ zonalarında və Qarabağın təsərrüfatlarında 

geniĢ yayılmıĢdır. 

Ləkəli nekroz xəstəliyi üzüm tənəyinin yerüstü odunlaĢmıĢ orqanlarında 

zoğlarda, Ģtambda, bar manqalarında, qollarda əmələ gəlir. YoluxmuĢ orqanların 

qabığının altında sarı-qəhvəyi, bəzən demək olar ki, qara ləkələr əmələ gəlir. Belə 

ləkələrin ölçüsü 1-2 mm-dən 20-30 mm-ə qədərdir. Nekrozlu ləkələr yalnız qabıq 

soyulduqdan sonra görünür, çünki qabığın üstündə elə bir dəyiĢiklik hiss edilmir. 

Xəstəlik güclü inkiĢaf edən zaman nekrozlu ləkələr qovuĢur, iri xətlər əmələ 

gətirir. Çox vaxt bu Ģaxta zədələrinə bənzəyir. 

YoluxmuĢ toxumalarda xarakterik anatomik dəyiĢmələr baĢ verir. P.M.ġte- 

renberqin (1963) tədqiqatlarına görə oduncaq və floemin yoluxmuĢ toxumaları 

qəhvəyi hummlərlə dolur. Ən çoxu yumĢaq floem hüceyrələri yoluxur. Onlar qo-

nurlaĢır və dağılaraq, formasız kütləyə çevrilirlər. Bərk floem lifləri bir az artıq 

qalır. Ksilemdə də belə dəyiĢikliklər baĢ verir. 

Üzüm tənəyinin oduncaq toxumalarının yoluxması nəticəsində assimilya-

siya məhsullarının gəliĢi pozulur. Yoluxma yerlərində çox zaman assimilyasiya 

məhsullarının toplanması nəticəsində Ģtambın calaq hissəsində qalınlaĢma müĢa-

hidə edilir. Bu zaman kök sisteminə güclü zərər vurulur. 

SirayətlənmiĢ tənəklərdə tumurcuqların açılması yubanır, cavan zoğlar bö-

yümədən qalır, onların üzərində olan yarpaqlar xlorozludur, adətən yarpaq ayaları 

deformasiyaya uğrayır. 

YoluxmuĢ tənəklərin yarpaqları vaxtından əvvəl payız rəngini alır: ağ üzüm 

sortlarında onlar saralır, tündrənglilərdə qırmızı olur. 

P.M.ġterenberq dərin və hərtərəfli tədqiqatlar nəticəsində ilk dəfə müəyyən 

etmiĢdir ki, ləkəli nekroz parazit xarakterlidir və onu natamam göbələklər sinfinin 

Hyphomycetales sırasına mənsub olan Rhacodiella vitis Stereberg. törədir. 

A.Ġ.Yurku (1982) müəyyən etmiĢdir ki, bu göbələk kisə mərhələsini də 

əmələ gətirir. Bu fakültətiv saprotrof olan Mollisia vitis Yuren. göbələyidir. O, 

kisəli göbələklər sinfinin Helotiales sırası Mollisiaceae fəsiləsinə mənsubdur. 

Göbələyin mitseli əvvəlcə açıq, sonra qonur rəngli və çoxhüceyrəlidir. Yük-

sək rütubət Ģəraitində bəzən sirayətlənmiĢ orqanların səthində konididaĢıyanlar 

əmələ gəlir. Onların təpə hissəsində tünd-qəhvəyi steriqmalar formalaĢır. Ste-

riqmalarda isə birhüceyrəli, dairəvi, oval konidilər inkiĢaf edir. 

Ləkəli nekroz xəstəliyinin törədicisi üzüm tənəyi nisbi sükunət fazasında 

olduqda (0 +8°C), aĢağı müsbət temperaturda və yüksək rütubətli Ģəraitdə yolu-

xur. Göbələk zədələnməyən qabıqdan asanlıqla daxil ola bilir. 

Xəstəlik Vitis cinsinin növlərində aĢkar edilmiĢdir. 
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Ləkəli nekroz xəstəliyi fəal inkiĢaf edən zonalarda manqalar və qollar hər 

3-4 ildən bir dəyiĢdirilir. 

Göbələk 0°C-yə yaxın temperaturda böyüyür. Vegetasiya dövrü üzüm tə-

nəyinin çoxillik oduncağında 3-15°C temperaturda kisə mərhələsi – apotesi kisə 

və kisəsporlarla əmələ gəlir. 

Xəstəliyin törədicisi mitsel halında üzüm tənəyinin yoluxmuĢ toxumaların-

da qıĢlayır. Nekrozlu ləkələr həyatilik qabiliyyətini uzun illər saxlayır və bu za-

man xəstəlik xroniki xarakter alır. O, uzunmüddətli donmaya və quraqlığa da-

vamlıdır. Patogenin mitseli yalnız sirayətləndiyi kollar üçün infeksiya mənbəyi 

rolunu oynayır. 

Üzüm tənəklərində ilkin yoluxma mənbəyi isə kisəsporlardır. Onlar çoxlu 

miqdarda apotesilərdə əmələ gəlir. Bu xüsusilə yayın sonu payızda tez-tez yağan 

yağıĢlar zamanı baĢ verir. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı kompleks sanitar-gigiyenik, aqrotex-

niki və kimyəvi tədbirlər kompleksi həyata keçirilməlidir. 

 
Ağ çürümə - Coniothirium diplodiella (Speg.) Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Helo-

tiales sırası, Sclerotiniaceae fəsiləsi, Coniothirium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Bu xəstəlik dünyanın sənaye üzümçülüyü inkiĢaf edən bütün ölkələrində 

geniĢ yayılmıĢdır. Onun sıçrayıĢlı inkiĢafı isə rütubəti böyük olan rayonlarda baĢ 

verir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, ağ çürümə xəstəliyi birinci dəfə 

1876-cı ilə Kottaneo tərəfindən Florensiyada tapılmıĢdır. Qısa vaxtda bütün ġərqi 

Avropa ölkələrinə, Ġrana, Türkiyəyə keçmiĢ, 1886-cı ildə S.Stepnev bu xəstəliyi 

Gürcüstanda, 1897-ci ildə isə Azərbaycanda qeydə almıĢdır. 

Azərbaycan Respublikası Ģəraitində xəstəlik H.R.Ġbrahimov tərəfindən 

1949- 1955-ci illərdə ġamaxı, Gəncə, Qax, Zaqatala, 1982-ci il-də isə Naxçıvan 

MR-in ġərur rayonunda müĢahidə edilmiĢdir. 

Xəstəlik gilələr üçün təhlükəli xarakter daĢıyır. Adətən gilələrdə patogen 

yayın ikinci yarısında inkiĢaf etməyə baĢlayır. Xəstəliyin inkiĢafına gilə və zoğ-

ların dolu ilə zədələnməsi stimuləedici təsir göstərir. GünəĢ yanıqlarından sonra 

adətən gilələrdə xəstəlik kütləvi olur. 

Patogen üçün əlveriĢli Ģəraitdə gilə və zoğlar mexaniki zədələr olmadan da 

yoluxa bilir. 
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SirayətlənmiĢ salxımlarda əvvəlcə sarı, sonra qonur, bənövĢəyi haĢiyəli lə-

kələr müĢahidə edilir. YoluxmuĢ gilələr qonurlaĢır, biĢmiĢ görkəm alır, sonra 

büzüĢür və quruyurlar. Xəstəlik tək-tək gilələrdən baĢlayır, nəticədə törədici mey-

vəayaqcığından darağa, oradan isə baĢqa meyvəayaqcığı və gilələrə keçir. Tez-

liklə salxımda bütün gilələr yoluxur. SirayətlənmiĢ gilə və daraqların səthində 

çoxsaylı çirkli, ĢarĢəkilli çıxıntılar əmələ gəlir. 

YoluxmuĢ gilələr solğun, çirkli yaĢıl rəng alır. Xəstəliyin sürətli inkiĢafı 

nəticəsində yarpaqlar da çirkli-yaĢıl rəng alır, quruyur və tənəkdən asılı qalırlar. 

Yüksək temperatur və rütubət Ģəraitində üzümün zoğları da ağ çürümə xəs-

təliyi ilə yoluxurlar. Bu adətən iyul-avqust aylarında baĢ verir. 

Göbələk piknid və ya sklerosiyalar halında torpaqda tökülmüĢ gilələr və ya 

zoğ üzərində qıĢlayır. 

Piknidlər qrup Ģəklində əmələ gəlir, bitki toxumasının aĢağı hissəsinə yük-

lənirlər. Piknidin dibində qısa, silindrik konididaĢıyanlar yerləĢir. Bu konidida-

Ģıyanlann üzərində əvvəlcə rəngsiz, sonra açıq zeytunu birhüceyrəli sporlar əmələ 

gəlir. Sporların forması oval, yumurtaĢəkillidir. Onlar xaricə piknidin təpəsində 

olan kiçik ayaqcıqlardan çıxırlar. 

Sklerosiya six, bir-birinə keçən mitsellərdən ibarətdir. Onlar uzunsov, qır-

mızı bənövĢəyi rəngli olub quraq havada yoluxmuĢ toxumlarda əmələ gəlir və gə-

lən il üçün infeksiya mənbəyi rolunu oynayır. 

Ağ çürümə xəstəliyini törədən patogenin sporları piknidlərdə həyatilik 

qabiliyyətini 2- 3 il və daha artıq saxlayırlar. Onlar asanlıqla suda və üzümün təzə 

yarpaqlarında 15- 33°C temperatur həddində cücərirlər. Göbələk sporlarının cü-

cərməsi üçün optimal temperatur 22- 27°C-dir. Yoluxmadan 5- 7 gün sonra sira-

yətlənmiĢ sahələrdə piknidlər əmələ gəlir. Ağ çürümə üzümlüklərə çox zərər 

vurur. Dolu düĢəndən sonra isti və rütubətli hava Ģəraitində patogen 3-5 gün müd-

dətində gilələrin 30- 60%-ni sirayətlənə bilir. 

Dolu düĢəndən dərhal sonra üzümlüklər mildyuya qarĢı tətbiq olunan fungi-

sidlərlə çilənməlidir. 

Mübarizə tədbirləri. Profilaktiki və aqrotexniki tədbirlər yüksək səviyyə-

də aparılmalıdır. 

 
Bakterial xərçəng - Agrobacterium tumefaciens  

(Smith et Townsend) Conn. 
 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çuğuqlar qrupu, Rhizobiaceae fəsiləsi, Agrobacterium 

cinsi 

Müasir adı: 

Rhizobium radiobacter 
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Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Sənaye üzümçülüyü inkiĢaf edən bir çox ölkələrdə yayılmıĢdır. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, bu xəstəlik ölkəmizə xaricdən gəti -

rilmiĢdir. Ġlk dəfə 1938-ci ildə ġamaxı rayonunda qeydə alınmıĢ, 1958-1963 və 

1981-1985-ci illərdə respublikada Bolqarıstandan gətirilmiĢ calaq sortlar üzərində 

geniĢ yayılmıĢdır. 1961-1963-cü illərdə Tovuz rayonunda xərçəng xəstəliyi ilə 

sirayətlənmiĢ tənəklərin miqdarı ayrı-ayrı təsərrüfatlarda 35-48%-ə çatmıĢdır. 

Xəstəlik üzüm tənəyinin kök boğazında, calaq vurulan hissədə, gövdədə 

fırlar, ĢiĢlər formasında əmələ gəlir. Fırların əmələ gəlməsinin ilkin mərhələsində 

onlar ağ və ya açıq-qəhvəyi rənglidir. Sonra bitkinin periferik hüceyrələrinin da-

ğılması və məhv olması ilə əlaqədar fırlar ölçücə böyüyür və tünd-qəhvəyi, qara 

rəng alır.  

MüĢahidələrə görə fırlar ya dağılırlar, ya da odunlaĢaraq bərkiyirlər. 

Bakteriya çubuqĢəkilli, polyar qamçılı, Qrammənfi, sporverməyən olub, 

torpaqda yaĢayır. Bu bakteriyaların inkiĢafı üçün optimal temperatur 25-30°C-dir, 

50-52°C-də məhv olurlar. 

Agrobacterium tumefaciens çoxlu sayda ot, ağac və kol bitkilərini də yo-

luxur. 

Xəstə bitkilərdə böyümənin gecikməsi, kiçik və xlorozlu yarpaqlar müĢa-

hidə edilir. Onlar qıĢ Ģaxtalarına qarĢı dözümsüzdürlər və tezliklə zədələnirlər. 

Mübarizə tədbirləri. Üzümlüklərdə bakterial xərçəng xəstəliyinə qarĢı 

kimyəvi və bioloji tədbirlər səmərəli deyildir. Bakteriyadan azad əkin materialı-

nın alınması, öz kökləri üzərində bitən üzüm bağlarının salınması önəmlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



489 

 

ÜZÜM BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzümdə mildyu və ya yalançı unlu şeh 

Plasmopara viticola Berl. et De Toni 

fotolar İ.Cəfərov 
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Üzümdə mildyu və ya yalançı unlu şeh 

Plasmopara viticola Berl. et De Toni 

vashsad.ua. 

Plasmopara viticola Berl.  

et De Toni- konidisporlar 

Plasmopara viticola Berl.  

et De Toni- konididaşıyanla və 

konidilər 
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Üzümdə oidium və ya ıınlu şeh 

Uncinula necator Burr. 

fotolar İ.Cəfərov 
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Uncinula necator Burr. - 

konidilər 

Uncinula necator Burr. - 

kleystotesidən çıxan kisələr 

Üzümdə boz çürümə 

Botrytis cinerea Pers. 

stemstore.tumblr.com 

Botrytis cinerea Pers.- 
konididaşıyanlar və konidilər 
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Üzümdə antraknoz 

Gloeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc. 

forum.vinograd.info 

Üzümdə ağ çürümə 

Coniothirium diplodiella (Speg.) 

Sacc.- syngenta.com 

Üzümdə bakterial xərçəng 

Agrobacterium tumefaciens (Smith et 

Townsend) Conn.- ysadba.my1.ru 
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9.4. ÇĠYƏLƏK BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Çiyələyin ağ ləkəliyi – Mycosphaerella fragariae Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Loculoascomycetes sinfi, 

Dothideales sırası, Mycosphaerellaceae fəsiləsi, Mycosphaerella cinsi 

Bioloji qurpu: 

Nekrotrof 

 

GeniĢ yayılmıĢ xəstəlikdir, ölkəmizin çiyələklə məĢğul olan Gəncə- Qazax, 

Düzən Qarabağ, Dağlıq ġirvan, ġəki- Zaqatalada bölgələrində rast gəlinir. 

Yarpaq, saplaq, çiçəkdaĢıyan və çiyələk bitkisinin meyvə ayaqcıqlarında 

əmələ gəlir. Cavan yarpaqlarda həlqəvi nazik haĢiyəsiz qəhvəyi ləkələr forma-

laĢır. Bu ləkələr sonra qovuĢaraq daha iri ləkələrə çevrilir. Daha yaĢlı yarpaq-

larda ləkələr həlqəvi və ya yüngülcə kələ-kötür, tez ağaran, al-qırmızı haĢiyəlidir. 

Ağ ləkələrin diametri haĢiyəsiz 1-2 mm-dir. Müəyyən zaman kəsiyindən sonra 

ləkələrin mərkəzi tökülür. Saplaq, çiçəkdaĢıyanlar, bığcıqlarda ləkə adətən uzu-

nuna dartılır. Onlar əvvəlcə qəhvəyi olur, sonra mərkəzdə solğunlaĢırlar. Güclü 

yoluxmuĢ çiçəkdaĢıyanlar qəhvəyiləĢir, nazilir və yerə doğru əyilirlər. Daha yaĢlı 

yarpaqlar tez yoluxurlar. 

Xəstəlik törədicinin kisə və konidi mərhələləri vardır. Onun konidi mərhə-

ləsi Hyphomycetes sinfinin Hyphomycetales sırasından olan Ramularia tulasnei 

Sacc. göbələyidir. Yazda və yayda yarpağın alt və üst tərəflərində ləkədə ağızcıq 

vasitəsilə göbələk konidi mərhələsini əmələ gətirir, onun köməyi ilə yayılır. 

KonididaĢıyanlar budaqlanmır, birhüceyrəli, yuxarıya doğru azca daralır. Konidi -

ləri zəncir kimi düzülürlər. Onlar silindrik, rəngsiz, birhüceyrəli və ya 1-3 arakəs-

məlidir.  

Tökülən yarpaqlarda göbələk 120-150 mkm diametrli psevdotesilər əmələ 

gətirir. Kisələr silindrik, adətən təpə hissədən əyri, kisəsporlar ikihüceyrəli, rəng-

siz, silindrik, düzdürlər. Kisəsporlar yazda ilkin sirayətlənməni törədirlər. Lakin 

kisə mərhələsi hər il formalaĢdığından sklerosiyalarda olan konidilər də sirayət-

lənmə əmələ gətirirlər. Yoluxma yerində mitsel tünd rənglənmiĢ kiçik sklerosiya-

lar formalaĢdırır. Onlar dirəkĢəkilli və ya qeyri-düzgün formalı olub, yarpaq toxu-

masına yarım yüklənir və ya səthdə yerləĢir. 

Ədəbiyyat mənbələrinə görə xəstəliyin bərpa olunmasında sklerosiyalar 

mühüm rol oynayır, belə ki, yazda onlar üzərində konidi örtüyü əmələ gəlir və 

ilkin infeksiya mənbəyi xarakteri daĢıyır. Konidilər eyni zamanda əvvəlki ildəki 

ləkələr üzərində əmələ gələrək, ölçücə tez böyüyür və konidi spor mərhələsindən 
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ibarət ağ unlu örtük əmələ gətirir. Göbələyin konidiləri çiyələyin böyüməsinin 

əvvəlində 5°C-də inkiĢafa baĢlayır. Ġnkubasiya müddəti 10-15 gün davam edir. 

Yeni konidi sporlar ləkələr əmələ gələndən 7-9 gün sonra görünür. Xəstəliyin 

inkiĢafında konidi sporlar daha əhəmiyyətli rol oynayırlar. 

Beləliklə,  yazda yoluxmuĢ canlı və ölmüĢ yarpaqlar, bitkinin baĢqa orqan-

ları - yəni vegetasiya dövrü sirayətlənənlər infeksiya mənbəyidir. Xəstəlik sıx 

əkinlərdə güclənir.Göbələyin sporları 8-30°C temperatur (optimal 20-23°C) 85%-

dən yuxarı nisbi rütubətdə cücərirlər. Damcı su olarsa, cücərmə daha tez olur. 
Bu xəstəliyin təsirindən məhsul itkisi 15%-ə qədər çatır. Xəstəliklə bütün 

sortlar yoluxur. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortların yaradılması və ra-

yonlaĢdırılması vacibdir. Anaclıq sahələri ərzaqlıq sahələrindən 1,5-2,0 km mə-

safədə yerləĢdirilməklə anaclıq üçün yalnız sağlam bitkilər seçilməlidir. Əkin 

materialı hazırlanmazdan əvvəl anaclıq sahənin f'itopatoloji aprobasiyası aparıl-

malı, yalnız icazə verilən sahələrdən material hazırlanmalıdır. Çiyələk bitkisi sə-

naye məqsədilə becərilərsə, ən yaxĢı sələf bitkiləri olan çoxillik paxlalı otlardan 

sonra salınmalıdır. Çiyələyi kartof, tomat, günəbaxan, və bostan bitkilərinə yaxın 

sahələrdə becərmək məsləhət görülmür, çünki onlarda müxtəlif çürümə mənĢəli 

göbələklər inkiĢaf edirlər. QurumuĢ, yoluxmuĢ və qıĢlayan orqanlar əkinlərdən 

çıxarılmalı və məhv edilməlidir, toplana bilməyən bitki qalıqları  torpaq becəri-

lərkən basdırılmalıdır. Erkən yazda yarpaqlar əmələ gələnə qədər və ya yarpaq-

ların əmələ gəlməsinin baĢlanğıcında 3-4%-li bordo mayesi ilə qabaqlayıcı çilə-

mə aparılır. Vegetasiya dövrü bitkiləri fungisidlərlə çiləyirlər: birinci dəfə çiyələ-

yin yarpaqları böyüməyə baĢlayanda; ikinci- qönçələmə fazasının sonunda və 

üçüncü məhsul toplanıĢdan sonra. Bu zaman çiləmələrdə 0,2-0,5%-li kaptan, 

0,2%-li euparen, 1%-li bordo mayesindən istifadə edilə bilər. Anaclıq plantasi-

yalarda və tinglikdə vegetasiya dövrü çiləmələr xəstəliyin inkiĢafından asılı ola-

raq 7-10 gündən bir aparılır. 

 
Qonur ləkəlik - Marssonina potentillae (Desm) P.Magn. 

 f. sp. fragariae (Lib.) Ohl. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Marssonina cinsi 

Biologi qrupu: 

Nekrotrof 

 

Çox geniĢ yayılmıĢ xəstəlik olmaqla, əsas etibarilə yarpaqlarda, bəzən sap-

laqda kələ-kötür iri ləkələr formalaĢdırmaqla xarakterizə edilir. Əvvəlcə onlar al-
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qırmızı, sonra qonurlaĢırlar. Yarpaqda ləkələrin üst tərəfində qara yastıcıqlar, pa-

togenin konidi lojası əmələ gəlir. Saplaq və bığcıqlarda kiçik, azca basıq al-qır-

mızı rəngli ləkələr görünür. Xəstəlik adətən yaĢlı yarpaqlarda inkiĢaf edir, buna 

görə də yayın ikinci yarısında daha sürətlə əmələ gəlir. Ədəbiyyat məlumatlarına 

görə davamsız sortlarda 98-100% yarpaqlar yoluxurlar, sonra onların 30-50%-nin 

yarpaq ayası tamamilə ölür. 

Göbələk epidermis altında konidi loja əmələ gətirir. Konidial loja hiflərin 

hörülməsindən - stroma və konidilərlə konididaĢıyanlardan ibarətdir. Konidilər 

bir, iki hüceyrəli və rəngsizdirlər. Formasına görə konidi bağ qayçısını xatırladır. 

Konidi mərhələsi ilə yanaĢı göbələk kisə mərhələsi də formalaĢdırır, lakin bəzi 

tədqiqatçılara görə xəstəliyin yayılmasında о əhəmiyyətini itirmiĢdir. 

Göbələyin kisə mərhələsinə nadir rast gəlinir. O, stromaya yüklənmiĢ apo-

tesilərdən ibarətdir. Kisələr apotesilərdə sancaqĢəkilli parafizlidir. Onlar bərkimə 

yerində dartılmıĢ və nazilmiĢdir, kisəsporları oval, 1-3 arakəsməlidir. 

Konidilər yalnız damcı su Ģəraitində 8-10°C temperaturda cücərirlər. On-

ların cücərməsi 24-30 saat davam edir. Quruyan konidilər ölürlər. 

Kölgəyə nisbətən, iĢıqda konidilər yaxĢı formalaĢırlar. Patogen bitkiyə yar-

pağın alt tərəfində olan ağızcıqlar vasitəsilə daxil olur. Ġnkubasiya müddəti 20 

günə qədər davam edir. 

Konidilərin yayılması yağıĢlar zamanı və külli miqdar Ģehdə sürətli olur. Su 

konidi lojasını yumĢaldır, konidilər hətta zəif küləkdə belə asanlıqla yayılırlar.  

Patogen mitsel formasında çiyələyin yoluxub tökülən və yaĢıl yarpaqlarında 

qıĢlayır. 

Qonur ləkəlik məhsuldarlığı kəskin Ģəkildə aĢağı  salır, çünki onun inkiĢafı 

meyvə tumurcuqlarının qoyulması və formalaĢması dövrünə düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Ağ ləkəlik xəstəliyində olduğu kimidir. 

 
Unlu şeh- Sphaerotheca macularis Magn. f. sp. fragariae Jacz. 

 
Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, Ery-

siphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Sphaerotheca cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Bu xəstəlik çiyələkdə ilk dəfə 1854-cü ildə Ġngiltərədə Berkli (Berkley) 

tərəfindən təsvir edilmiĢdir. Lakin 1960-cı illərin sonuna qədər iqtisadi əhəmiyyət 

kəsb etməmiĢdir. Rusiya Ģəraitində bu xəstəlik haqqında ilk elmi məqaləni 1912-

ci ildə A.A.Yaçevski nəĢr etdirmiĢdir. Hazırda bu xəstəlik çiyələk becərilən bütün 

rayonlarda rast gəlinir. Azərbaycanın çiyələk plantasiyalarında hər il qeydə alınır. 
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Bitkinin bütün yerüstü orqanları, xüsusilə yarpaqları yoluxurlar. Sirayət-

lənmiĢ yarpaqlar dərili konsisitensiya qazanır, kənarları qayıq formasında bükü-

lür. Yarpağın alt tərəfində, bəzən isə üst tərəfində zərif nazik ağ örtük əmələ gəlir. 

Həmin örtük zoğ, çiçək və toxumluqda da formalaĢır, lakin adi gözə görünməyə 

bilər. Giləmeyvələrdə xəstəlik daha aydın müĢahidə edilir. 

Çiyələkdə unlu Ģeh bütün vegetasiya dövrü inkiĢaf edir. Xəstəliyin kütləvi 

inkiĢafı adəti üzrə çiçəkləmə və meyvəvermə fazaları ilə üst-üstə düĢür. Adətən 

isti hava Ģəraitindən asılı olaraq, maksimal yoluxma yayın ikinci yarısında əmələ 

gəlir. Unlu Ģeh həm quru, həm də rütubətli illərdə güclü inkiĢaf edir. 

Patogen konidi və kisə mərhələlərini əmələ gətirir. Kisə mərhələsi adətən 

yayın ikinci yarısında tünd-qəhvəyi, uzun qonur çıxıntılı meyvə bədəni- kleysto-

tesi formasında müĢahidə edilir. 

Hər kleystotesidə hələ payızda bir kisə qoyulur və orada kisəspor forma-

laĢır. Kisə kisəĢəkilli, kisəsporlar oval, birhüceyrəlidir. Yazda bitkilərin ilkin 

yoluxmasını kisəsporlar və ya qıĢlayan mitsel üzərində əmələ gələn konidilərlə 

həyata keçirilir. Xəstəlik törədicinin kisə mərhələsinin rolu tam aydınlaĢdırılma-

mıĢdır. Beləliklə, yazda bitkinin yoluxmuĢ yaĢıl yarpaqları və göbələyin kisə 

mərhələsinin formalaĢdığı və torpağın səthinə tökülən yoluxmuĢ yarpaqlar ilkin 

infeksiya rolunu oynayırlar. 

Konidi mərhələsi yayın birinci yarısında mitsel üzərində inkiĢaf edir.  

Y.V.Kalyujnıx, B.M.Zibtsev (1992) göstərirlər ki, xəstəlik törədicinin konidi 

mərhələsi Oidium fragariae Narz. adlanır. Konidilər 100% nisbi rütubət, 5-35°C 

(optimal 20-22°C) temperaturda cücərirlər. Ġnkubasiya dövrü orta hesabla 4-15 

gün davam edir. Bitkilər yay dövrü konidilərlə yayılırlar. Xəstəlik törədici mitsel 

və ya kisə mərhələsində qıĢlayır. Xəstəliyə qarĢı immun sortlar yoxdur. 

Unlu Ģeh xəstəliyi həm açıq, həm də örtülü Ģəraitdə zərərlidir. Xəstəliyin 

təsirindən məhsul itkisi 4-50%-ə çatır.  

Mübarizə tədbirləri. Aqrotexniki tədbirlər kompleksinə düzgün əməl 

edilməli, artıq suvarmalara, birtərəfli qaydada azotlu gübrələrdən istifadəyə, bit-

kilərin sıxlığına və zibillənməsinə yol verilməməlidir. 

Xəstəliyin ilkin simptomları müĢahidə edildikdə 0,5%-li kumulus, 0,1%-li 

saprol, 0,05%-li topaz preparatının iĢçi məhlulları ilə 15 günlük intervalla 2 çilə-

mə aparmalıdır. 

 
Boz çürümə- Botrytis cinerea Fr. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Botrytis cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  
 

Çiyələyin ən geniĢ yayılmıĢ və zərərli xəstəliklərindən biridir. Törədici ge-

niĢ ixtisaslaĢmıĢ patogen olmaqla çiyələk becərilən bütün dünya ölkələrində rast 

gəlinir.  

Giləmeyvə, yarpaq, qönçə, çiçək, çiçəkayaqcıqları, toxumluq və hamaĢçi-

çəklər yoluxurlar. Giləmeyvələr üçün yoluxma daha tipikdir. Onların üzərində 

yumĢalmıĢ, qonur, xəstəlik törədicinin boz örtüyündən ibarət tez böyüyən ləkə 

inkiĢaf edir. SirayətlənmiĢ meyvələr dad və aromatı itirir, tədricən quruyur və 

mumiyalaĢır. Yarpaqlarda iri, dağınıq, tünd boz, qonur ləkələr əmələ gəlir, rütu-

bətli havada onlar üzərində də boz örtük müĢahidə edilir. 

Patogen yaxĢı inkiĢaf etmiĢ ağac kimi budaqlanan, yüngülcə rəngli ko-

nidilərə bərkimə yerlərində kiçik diĢli konididaĢıyanlar əmələ gətirir, konidilər 

dairəvi, və ya yüngülcə dartılmıĢ, birhüceyrəlidir. 

Patogen sklerosiya əmələ gətirir və bu onun inkiĢaf tsiklində vacib əhəmiy-

yət kəsb edir. Onlar müxtəlif ölçülü, anormal formalı, qara rənglidir. YoluxmuĢ 

giləmeyvə, yarpaq və baĢqa orqanlarda sklerosiyalar əmələ gəlir. 

Bəzən sklerosiyalardan apotesi əmələ gəlir, onlar 1-5 mm diametrdə olub, 

ayaqcıqlıdır. Apotesilərdə silindrik kisələr inkiĢaf edir, onda 8 birhüceyrəli rəng-

siz, kisəspor formalaĢır. Onlar da ilkin infeksiya mənbəyi ola bilirlər.  

Göbələk kisə mərhələsində Helotiales sırasından olmaqla, Botryotinia fuc-

keliana Whetzel. adlanır. Lakin kisə mərhələsi nadir hallarda əmələ gəlir və gö-

bələyin inkiĢaf tsiklində əhəmiyyətli deyil. 

Göbələk əsas etibarilə mitsellə məhv olmuĢ yarpaqların saplaqlarında və 

ayələrində qıĢlayır. Bitki qalıqlarında sklerosiyaların da qıĢlaması istisna deyildir.  

Yazda 12°C temperaturda və 95%-dən aĢağı olmayan nisbi rütubətdə skle-

rosiyalar cücərməyə baĢlayır, konididaĢıyanlarla konidiləri formalaĢdırır, onlar 

isə asanlıqla külək və yağıĢ damcıları ilə yayılırlar. Onlardan bitkilərin ilkin yo-

luxması baĢ verir. Yay dövrü göbələk 11-12 konidi nəsli verir. Konidilər çох dö-

zümlüdürlər, onlar hətta qura havada həyatilik qabiliyyətini itirmirlər. Müəyyən 

edilmiĢdir ki, onlar 1-2 il müddətində qala bilirlər. Konidilər yalnız damcı suda 

cücərir, buna görə də xəstəliyin inkiĢafı rütubətli  havada güclənir. Patogen 5-

30°C temperaturda inkiĢaf edir, lakin 15-25°C daha əlveriĢli hesab edilir. Öz xü-

susiyyətlərinə görə о tipik fakültətiv parazitdir, zəifləmiĢ və ya nekrozlaĢmıĢ 

substratda inkiĢaf edir. Öz inkiĢafını məhv olmuĢ və ya güclü zəifləmiĢ toxuma-

dan baĢlayır, göbələk qonĢu toxumaların hüceyrələrini toksinləri ilə öldürür və 

onda yayılır. 
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Məhsuldarlığa kəskin zərbə vurur. Xəstəliklə yoluxmuĢ meyvələr dad key-

fiyyətlərini və  əmtəəlik  qabiliyyətini itirir. Saxlama rejiminə əməl etmədikdə  is- 

tehsal olunan məhsul tam çıxdaĢ ola bilir.  

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı kompleks profilaktiki fitosanitar təd-

birləri həyata keçirirlər. Vaxtında torpağı becərmək, əkinin normal sıxlığını təmin 

etmək, tam gübrələmə, güclü rütubətlənməyə yol verməmək və s. önəmlidir. Xəs-

təlik güclü inkiĢaf edən zaman topaz (0,5 l/ha), skor (0,2 l/ha) preparatının iĢçi 

məhlulu ilə çiləmələr aparmaq olar. 

 
Ağ çürümə - Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) de Bary  

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Helotiales sırası, Sclerotiniaceae fəsiləsi, Whetzelinia cinsi 

Sinonimi:  

Sclerotinia sclerotiorum 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Patogen adətən yetiĢmiĢ giləmeyvələrin üzərində pambığa oxĢar örtük for-

malaĢdırır və rütubətli havada damcı suyun əmələ gəlməsi ilə əlaqədar onların 

üzərində cücərməyə baĢlayır. 

Göbələk bolluca mitsel əmələ gətirir, onda qara, qeyri-düzgün formalı skle-

rosiyalar müĢahidə olunur.Ağ çürümə torpaq ilə əlaqədar olan giləmeyvələri daha 

asanlıqla yoluxur, yoluxmuĢ meyvələr suluqlu Ģəkil alır və tezliklə çürüyür. Bə-

zən xəstəlik yarpaq və köklərdə toxumaların suluqlu çürüməsi ilə müĢahidə edilir. 

Göbələk yoluxmuĢ orqanlarda torpaqda sklerosiyalarla qıĢlayır. Onlar 1-3 il həya-

tiliyini saxlayırlar. Yazda donmuĢ sklerosiyalar apotesiyə cücərir, apotesi silin-

drik ayaqcıqlar üzərində kasaĢəkillidir. Apotesilərin diametri 4-8 mm, ayaqcığın 

uzunluğu 0,5-2 mm-dir. Onun yuxarı hissəsində kip kisə qatı əmələ gəlir ki, hər 

kisədə 8 ellipsvarı rəngsiz kisəsporlar var. Xəstəlik törədici geniĢ ixtisaslaĢmıĢ 

parazitdir. Konidi mərhələsi yoxdur. Patogenin çoxalmasına xidmət edən mitsel 

parazitdir, qurumağa qarĢı çox dözümlüdür. Yayda göbələk mitsel kəsikləri ilə 

çoxalır, küləklə yayılır, nəm yerə düĢürək, ağ vegetativ mitsel əmələ gətirir.  

Ağ çürümə əsasən zədələnmiĢ giləmeyvələrdə inkiĢaf edir. Xəstəliyin inki-

Ģafına həm soyuq hava, kolların sıxlığı, dolğun suvarmalar əlveriĢli Ģərait yaradır.  

Mübarizə tədbirləri. Boz çürümə xəstəliyində olduğu kimidir. 
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Qara çürümə - Rhizopus nigricans Ehr. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Zygomycota Ģöbəsi, Zygomycetes sinfi, Muco-

ralis sırası, Mucoraceae fəsiləsi, Rhizopus cinsi 

Bioloji qrupu: 

Saprotrof   

 

Gilələrin qonurlaĢmasına səbəb olur, sonra onların üzərində qaralan örtük 

əmələ gəlir. SirayətlənmiĢ meyvələr sulutəhər olur, tezliklə çürüyür, əmtəəlik qa-

biliyyətini itirir. 

Təbiətdə istənilən çürüyən substratda rast gəlinir. Bu göbələklər dolğun 

qeyri-cinsi çoxalma orqanları olan arakəsməsiz inkiĢaf etmiĢ mitseldə sporangi -

daĢıyanlarla sporangilər əmələ gətirir. Sporangisporlar dairəvi, rəngsiz, birhücey-

rəli olub küləklə yayılırlar. 

Qara çürümə mexaniki zədələnmiĢ və həddən artıq qızmıĢ giləmeyvələrdə 

inkiĢaf edir. Patogen. üçün 28-32°C əlveriĢli temperatur hesab edilir. 

Mübarizə tədbirləri. Boz çürümə xəstəliyində olduğu kimidir. 

 
Fitoftoroz – Phytophthora fragariae Hickman 

 

Təsnifatda yeri:  

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Pythiaceae fəsiləsi,  Phytophthora cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusilə rütubəti böyük olan rayonlarda rast 

gəlinir.  

Çiyələk bitkisinin ən zərərli xəstəliklərindən biridir. Bitkinin bütün yerüstü 

hissələri yoluxurlar: giləmeyvələr, qönçələr, çiçəklər, hamaĢçiçəklər, bundan əla-

və rütubətli illərdə gövdənin təpə hissəsi də böyümə nöqtəsində yoluxur. Göbələk 

ən çoxu giləmeyvələrə ziyan vurur, belə ki, hələ yaĢıl vəziyyətdə qonur və qabıqlı 

olur. Onlar yetiĢən zaman yumĢalır, təbaĢir haĢiyəli qəhvəyi bərk qabıqlı ləkələrlə 

örtülürlər. YoluxmuĢ yumĢaq hissə elastikləĢir və giləmeyvələrin qalan hissəsin-

dən ayrılmır. Xəstə meyvələrə göbələyin mitseli daxil olur və buna görə də onlar 

acı tama malik olurlar. Tədricən giləmeyvələr quruyur, mumiyalaĢırlar.  

YoluxmuĢ qönçə, çiçək və hamaĢçiçəklərdə ləkələr qeyri bərabər forma alır 

və qəhvəyi rəngi qəbul edir. Böyümə nöqtəsində nekroz baĢ verir. Gövdə qonur-

laĢır, yarpaq saplaqları və kolun  rozeti  məhv olur. Göbələk  kök sisteminə də da- 
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xil ola bilir, lakin, buna nadir hallarda təsadüf edilir. 

Bütün yoluxmuĢ orqanlarda, о cümlədən giləmeyvələrdə rütubətli hava 

zamanı sıx ağ örtük əmələ gəlir. ZoosporangidaĢıyanlar iridirlər, zəif-budaqlanan, 

çoxsaylıdır. Zoosporangilər rəngsiz, oval, 32-90 x 22-52 mkm ölçülüdürlər. Yo-

luxmuĢ toxuma hissəsində qalıntəhər, sarı-qonur örtüklü qəhvəyivari 22- 44 mkm 

diametrli oosporlar əmələ gəlir. 

Müəyyən edilmiĢdir ki, patogen geniĢ ixtisaslaĢmaya malik olmaqla 120-

dən çox mədəni və yabanı bitkiləri, о cümlədən kartof, alma, armud, və çəyir-

dəkliləri yoluxur. Xəstəlik törədici oospor formasında yoluxmuĢ bitki qalıqları ilə 

torpaqda, habelə kolların canlı rozetlərində qıĢlayır. 

Xəstəliyin inkiĢafına damcı su əlveriĢli Ģərait yaradır. Patogenin sıçrayıĢları 

yağıĢ və Ģehdən sonra müĢahidə edilir. Mayın ortalarında rozetlərdə və hamaĢ-

çiçəklərdə əmələ gələn xəstəlik, iyunda qönçə və çiçəklərdə aĢkar edilir. Fitof-

toroz çürüməsi maksimum inkiĢafına iyunun-sonu, iyulun əvvəllərində çatır, 

çünki bu zaman giləmeyvələr güclü surətdə sirayətlənirlər. 

Bitkinin müxtəlif orqanları yoluxduğundan plantasiyalara dəyən zərər də 

böyükdür. Ġstehsal edilən məhsulun 20-25%-i xəstəlik nəticəsində itkiyə gedir. 

Mübarizə tədbirləri. Çiləyək plantasiyaları bitki qalıqlarından təmizlən-

məli və bu qalıqlar dərhal məhv edilməlidir. Bitkilər sükunət dövrü 1%-li DNOK-

la dərmanlanır. 

Vegetasiya dövrü xəstəliyin ilkin simptomları müĢahidə edildikdə 0,1% 

ridomil MS 0,3%-li arserid preparatlarından birinin suspenziyası ilə 12-14 günlük 

intervalla çiləmələr aparılır. Bu zaman formalaĢan meteoroloji Ģərait və xəstəliyin 

inkiĢafı nəzərə alınmalıdır. 

 
Kələ-kötür ləkəlik - Xanthomonas fragariae  

Kennedy et King. 

 

Təsərrüfatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Xanthomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Əvvəlcə yarpaqlarda sarıtəhər, sonra qonurlaĢan kələ-kötür ləkələr forma-

sında əmələ gəlir. Yarpaqlar güclü yoluxma zamanı ölür və quruyurlar. 

Bakteriya çubuqĢəkilli, Qrammənfi, bir polyar qamçılıdır. Bakteriya torpa-

ğa tökülən və qıĢlayan yarpaqlarda saxlanır, vegetasiya dövrü yağıĢ və küləklə 

yayılır. 

Mübarizə tədbirləri. Göbələk mənĢəli xəstəliklərdə olduğu kimidir. 
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Mozaika, ksantos və ya sarılıq-  Strawberry mosaic virus 

 

Çiyələk bitkisinin ən çox təsadüf edilən virus mənĢəli xəstəliklərindən biri-

dir. Xəstəliyi ilk dəfə ABġ-ın Kaliforniya Ģtatında Korn (1922) təsvir etmiĢdir. 

Yarpaqlarda saralma, mozaiklik, inkiĢafdan qalma və s. əlamətlərlə xarakterizə 

edilir. Xəstəliyi Strawberry mosaic virus əmələ gətirir. Onun daĢıyıcısı çiyələk 

mənənəsi - Chaetosirhon fragaefolii-dir. 

Ġnfeksiya toxum və Ģirə ilə ötürülür. Ksantos əkin materialı və plantasiya-

larda xəstə bitkilərdən sağlama mənənə vasitəsilə keçir. 

Xaksli, Premyer, Nortvest çiyələk sortlan xəstəliyə davamlıdırlar. 

 

Xalılıq – Strawberry moltle virus 

 

Çiyələk becərilən bütün rayonlarda geniĢ yayılan xəstəliklərdəndir. Ġlkin 

simptomları cavan yarpaqlarda xallılıq və çil-çillik formasında əmələ gəlir və da-

marlarda xloroza səbəb olur. Əgər yarpağın bir tərəfi yoluxursa, о daha zəifləmiĢ 

olur, yarpaq bütövlükdə yoluxduqda isə adətən aĢağıya əyilir. Normal yarpağa 

nisbətən, xəstədə saplaq qısalır. 

Xəstəliyin törədicisi - Strawberry moltle virus-dur. Çil-çillik virusunun 

çoxsaylı Ģtammları mövcuddur. Onlar çiyələk bitkilərində çox çətinliklə görünən 

simptomlardan baĢlanmıĢ məhv olana qədər əlamətlər əmələ gətirirlər. Tarla 

Ģəraitində çiyələk kolları adətən müxtəlif Ģtammların qarıĢığını daĢıyırlar. Aralıq 

Ģtammlar zəif xallığa səbəb olur, lakin burada da damarlar zəif rəngsizdirlər. 

Xallılıq xəstəliyini əmələ gətirən virus çiyələyin məhsuldarlığını 25-30% aĢağı 

salır. Xəstəliyin zərəri çiyələk bitkisinin sort xüsusiyyətlərindən də çox dərəcədə 

asılıdır. Virus Choetorsirhon cinsinə daxil olan mənənələrlə, calaqla, Ģirə ilə ötü-

rülür. Toxum ilə yayıla bilmir. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortlar yoxdur. 

 

Damarların haşiyələnməsi – Strawberry vein banding virus 

 

Xəstəliyə dünyanın bir çox ölkələrində, ABġ, Avstraliya, Ġngiltərə, Ukray-

na, Moldova və s. rast gəlinir. Azərbaycanda bu xəstəlik haqqında məlumatlara 

təsadüf edilmir. Son illər çiyələk bitkisinin xüsusi çəkisi ümumi əkinlərin faizinə 

görə artır. Ona görə də damarların haĢiyələnməsi virus xəstəliyinin əsas simp-

tomlarının öyrənilməsi zəruridir. Xəstəliyə əsasən cavan yarpaqlarda sarıtəhər da-

mar haĢiyələnməsi formasında rast gəlinir. Nisbətən gec əmələ gələn yarpaqlarda 

haĢiyələnmə adətən dağınıq xətt ilə xarakterizə edilir. 

Xəstəlik yarpaqların qıvrılması və nekrozla da müĢayət olunur. Yarpaq qıv-

rılması formasının simptomları xəstəliyin  ilkin mərhələsində yarpaqcıqların əyil- 
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məsi və saplaqların azalması ilə ifadə olunur. 

Nekrozun əlamətləri daha yaĢlı yarpaqlarda müĢahidə edilir. Damarlardan 

ibarət pərdə tündtəhər və ya nekrozlu, damarlararası toxuma isə rəngsiz və ya 

nekrozlu olur. 

Virusun müxtəlif Ģtammları tərəfindən törədilən xəstəliyin xarakterik simp-

tomları geniĢ variasiya edir. Bir qrup Ģtammlar xəstəliyin güclü əmələ gəlməsinə 

səbəb olur. Patogen calaq, qızıl sarmaĢıq (Cuscuta subinclusa) və bir çox mənə-

nələr vasitəsilə ötürülür. 

Damarların haĢiyələnməsi xəstəliyini törədən virus bığcıqların əmələ gəl-

məsini, böyümə enerjisi, məhsuldarlıq və meyvələrin keyfiyyətini aĢağı salır. 

Xəstəliyə yalnız Fragariae cinsinin növlərində rast gəlinir. 

Mübarizə tədbirləri. Çiyələk bitkisinin virus xəstəliklərindən əsas mü-

hafizəsi ümumi sağlam əkin materialının alınması, ixtisaslaĢmıĢ tinglik təsərrüfat-

larında çoxaldılması və bitkilərin sonrakı yoluxmasına yol verməmək üçün pro-

filaktiki tədbirlərin aparılmasıdır. Vegetasiya dövrü anaclıq plantasiyalarında vi-

rus xəstəliklərini aĢkar etmək üçün fitopotoloji yoxlamalar keçirilir. Xəstə bitkilər 

çıxarılır və məhv edilir. Anacliq plantasiyalar çiyələk, moruq və yonca bitkiləri-

nin əmtəəlik sahələrindən heç olmazsa 1 km məsafədə yerləĢdirilməlidir. Vegeta-

siya dövrü virus xəstəliklərinin daĢıyıcıları və ötürücüləri olan həĢərat və alaq 

otlarına qarĢı müvafiq insektisid və herbisidlərlə kimyəvi mübarizə tədbirləri 

aparılır.  
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ÇĠYƏLƏK BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Çiyələyin ağ ləkəliyi 

Mycosphaerella fragariae  Sacc. 

forestryimages.org 

Mycosphaerella fragariae Sacc.- 

sporlar 

Çiyələyin unlu şehi 

Sphaerotheca macularis Magn. f. 

fragariae Jacz. - plante-doktor.dk 

Sphaerotheca macularis Magn. f. 

fragariae Jacz. – kleystotesidən çıxan 

kisə və kisəsporlar 
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Çiyələkdə boz çürümə 

Botrytis cinerea Fr. 

apsnet.org 

Botrytis cinerea Fr.-  

konididaşıyanlar və konidilər 

Ağ çürümə - Whetzelinia 

sclerotiorum (d. By) Korf. et Dumont. 

gazeta.aif.ru 

Qara çürümə  

Rhizopus nigricans Ehr. 

ovochi.com 
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Fitoftoroz 

Phytophthora fragariae Hickman. 

pflanzengesundheit.jki.bund.de 

Çiyələkdə kələ-kötür ləkəlik 

Xanthomonas fragariae Kennedy et King. 

ipmnews.msu.edu (solda), omafra.gov.on.ca (sağda) 
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9.5. QARAĞAT BĠTKĠSĠNiN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Qarağat bitkisinin antraknozu – Gloesporium ribis  

Mont. et Desm. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Gloeosporium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  
 

Qarağat bitkisində antraknoz xəstəliyi ilk dəfə 1889-cu ildə ABġ-da, 1906-

cı ildə Avropa ölkələrində müĢahidə edilmiĢdir. Hazırda xəstəlik geniĢ yayıl-

mıĢdır, mülayim temperatur və kifayət qədər rütubət olan rayonlarda böyük zərər 

vurur. Bu xəstəliyə Azərbaycanın Gəncə-Qazax, Dağlıq ġirvan, ġəki-Zaqatala və 

Quba- Xaçmaz bölgələrində rast gəlinir.  

Əsasan yarpaq və saplaqlar sirayətlənirlər, təsadüfi hallarda xəstəliyin əla-

mətlərinə cavan zoğ, meyvəayaqcığı və gilələrdə təsadüf edilir. Yarpaqlarda ki -

çik, tünd-qonur, həlqəvi və ya yarım həlqəvi 0,8-1,2 mm-lik ləkələr əmələ gəlir. 

Bu ləkələrin üzərində xəstəlik törədicinin qara, parlaq, qabarıq konidi mərhələsi 

inkiĢaf edir. Yarpaq saplaqlarında, meyvəayaqcığı və yaĢıl zoğlarda qara, azacıq 

basıq, zəif sporlu, gilələrdə isə qırmızı haĢiyəli parlaq-qonur kiçik ləkələr for-

malaĢır. Patogenin iki forması məlumdur: S.nigra - qara qarağatı yoluxur. 

Xəstəlik törədicinin qara qarağatı yoluxan formasının xüsusiyyəti nisbətən 

kiçik temperatur həddində inkiĢaf etməkdir. Göbələyin bu forması öz inkiĢafı 

üçün yuxarı olmayan temperatur tələb edir. 

Bitkilərin ilkin sirayətlənməsi kisəsporlar, sonra konidilər vasitəsilə baĢ 

verir. Vegetasiya dövrü patogen bitki toxumalarının hüceyrəaralarında yerləĢən 

mitsel əmələ gətirir. Subepidermal loja formasında olan konidispor yarpağın üst 

tərəfində formalaĢır. KonididaĢiyanları rəngsiz, birhüceyrəli, çubuqĢəkilli, yu-

xarıya doğra daralmıĢ vəziyyətdədir. Konidilər rəngsiz, birhüceyrəli, uzunsov 

oraqĢəkilli əyilmiĢ formadadır. 

Patogen mitsel formasında tökülən yarpaqlar üzərində qıĢlayır. Yazın əvvə-

lində mitselin yerləĢmə yerində yarpağın alt tərəfində yarpaq toxumasına yük-

lənmiĢ, müəyyən müddət sonra səthə çıxan apotesi formalaĢır. Apotesilər dar, ka-

saĢəkilli, parlaq rəngli himeni qatı olan qısa nazik ayaqcıqdadır. Kisələr sanca-

ğabənzər, zərif örtüklü, kisəsporlar birhüceyrəli, rəngsiz, elliptikdir. 

Kisəsporlar aprelin sonu, mayın ortasına qədər yetiĢirlər. Bitkilərin ilkin 

sirayətlənməsi yarpaqlar 25 günlükdən böyük olduqda baĢ verir. 



508 

 

Konidilər bir bitkidən digərinə yağıĢ damcılan və həĢəratlar vasitəsilə yayı -

lırlar. Onlar yalnız damcı suda cücərir, onun hifi bitkiyə örtücü toxuma vasitəsilə 

daxil olur. 15-20°C temperaturda xəstəliyin inkubasiya dövrü 8-12 gündür. Bitki-

lərin vegetasiyası dövrü göbələk iki generasiya verir. Hər iki generasiya konidi 

spor tipindən ibarətdir. 

Antraknos xəstəliyinin təsiri atında yarpaqların çox hissəsi vaxtından əvvəl 

tökülür, cavan zoğlar məhv olur, məhsul kəskin aĢağı düĢür. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə, məhsuldarlıq 30-75% azala bilir. Antrak-

noza qarĢı immun sortlar yoxdur.  

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortların yaradılması və ra-

yonlaĢdırılması əhəmiyyətlidir. Anaclıq və əmtəəlik plantasiyalarda becərmə tex-

nologiyasına ciddi əməl edilməlidir, bu xəstəliyə qarĢı davamlılığı yüksəldir.  

Anaclıq sahələr sənaye plantasiyalarından 1,5-2,0 km məsafədə yerləĢdirilmə-

lidir. Yay dövrü anaclıqlarda fitopatoloji müayinələr aparmaq lazımdır. Payızda 

yarpaq tökümündən sonra və ya erkən yazda tumurcuqlar açılmamıĢ nitrafen (30-

40 kq/ha), tumurcuqlar ĢiĢən zaman 3%-li bordo mayesi ilə göy çiləmə, çiçəklə-

mədən əvvəl və 10-12 günlük intervalla yay dövrü 1% bordo mayesi ilə çiləmələr 

aparılmalıdır. Çiləmələr məhsul toplanıĢına 20 gün qalmıĢ dayandırılmalıdır. 

 
Ağ ləkəlik və ya septorioz - Septoria ribis Desm. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Ceolomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi  

Bioloji qrupu:          

Nekrotrof  

 

Xəstəlik qarağat becərilən bütün rayonlarda yayılmıĢdır. 

Ağ ləkəlik əsas etibarı ilə yarpaq və gillərdə, bəzən cavan zoğlarda əmələ 

gəlir. Qarağat yarpaqlarında xəstəliyin ilkin simptomları yaz dövrü müĢahidə 

olunur. Yarpaqlarda ikitərəfli, müxtəlif ölçülü, kələ-kötür, tünd-qonur ləkələr for-

malaĢır. Sonra ləkələr solğunlaĢır, boz və ya ağtəhər, adətən tünd-qonur haĢiyəli 

olurlar. 

Rütubətli illərdə zoğlar çox güclü yoluxurlar. Xəstəliyin gövdə forması əv-

vəlcə zəif ifadə olunur, lakin iyul ayının sonunda infeksiya ilə sirayətlənmiĢ sahə-

lərdə nekrozlu haĢiyə əmələ gəlir, Bu sahələrdə adətən zoğun uzunluğu boyunca 

toxumanın kəsilməsi müĢahidə edilir. Ləkələrin ortasında göbələyin piknidləri 

yaxĢı görünür. 

Göbələk konidi mərhələsində Septoria ribis Desm. adlanır və  Ceolomyce-

tes sinfinin Sphaeropsidales sırasına mənsubdur. 
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Vegetasiya olunan bitkilərdə göbələyin konidi mərhələsi piknidlə təmsil 

olunur, onlar yastı-dairəvi, qəhvəyi, yaxĢı formalaĢmıĢ ağızcıqlıdır. Piknosporlar 

2-4 arakəsməli, rəngsiz, sapvarı, əyridirlər. 

Göbələyin kisə mərhələsi - peritesilər piknid yerləĢən yerlərdə vegetasiya-

nın sonunda aĢkar edilir. Peritesilərdə kisə və kisəsporlar formalaĢır, onlar yaza 

yaxın yetiĢirlər. Kisəsporlar ikihüceyrəli, rəngsiz, dartılmıĢdır. 

Kisəsporların yetiĢməsi uzanır, onların peritesilərdən çıxması mayın sonu, 

iyunun əvvəllərinə təsadüf edilir. Kisəsporların çıxıĢ vaxtı əsasən atmosfer çö-

küntülərinin miqdarı ilə əlaqəlidir. 

Xəstəlik törədicinin kisəsporları ilkin sirayətlənməni törədirlər. Konidi və 

kisəsporlar yalnız damcı suda cücərirlər. Onların əksəri dərhal mitsel  cücərməsi 

verir, o, bitki toxumasına daxil olur, inkiĢaf edir. Yarpaqlarda xəstəliyin inkuba-

siya müddəti 9 günə qədər davam edir. Lakin septoriozun inkiĢafı yarpaqların 

yaĢından asılıdır. Alt yarpaqlarda inkubasiya dövrü yuxarı yarpaqlara nisbətən 3-

6 gün qısadır. 

Ağ ləkəlik xəstəliyinin zərəri böyükdür. Ədəbiyyat məlumatlarına görə hələ 

191l-1912-ci illərdə A.A.Yaçevski göstərirdi ki, bu xəstəliyin təsirindən məhsul 

itkisi sağlama nisbətən 20 dəfə aĢağıdır. Yoluxmanın nəticəsində yarpaqların as-

similyasiya səthi azalır, onlar vaxtından əvvəl tökülür, gilələrin miqdarı və ölçü-

ləri kiçilir, onların keyfiyyəti pisləĢir.  

Mübarizə tədbirləri. Antraknoz xəstəliyində olduğu kimidir. 

 
Unlu şeh - Sphaerotheca mors-uvae Bert. et Curt. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Erysiphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Sphaerotheca cinsi 

Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Xəstəlik  ilk dəfə 1903- cü  ildə Rusiyada  müĢahidə  olunmuĢdur. Son illər 

dünyanın müxtəlif ölkələrində qarağata iqtisadi həddə zərər vurur. Patogen Azər-

baycan Ģəraitində də geniĢ yayılmıĢdır. 

Xəstəliklə yarpaq, zoğ və gilələr yoluxur. Unlu Ģeh xəstəliyinin simptom-

ları cavan təpə yarpaqlarda və böyüyən zoğlarda əmələ gəlir. Yoluxma yerlərində 

ağ torvarı örtük inkiĢaf edir. Bu göbələyin konidi sporlarından ibarətdir. Onlar 

uçuĢur, hava ахını ilə yeni orqanlara düĢərək, yoluxmanın təkrarlanmasına səbəb 

olur. Müəyyən zaman müddətindən sonra səthi mitsel qonurlaĢır və göbələyin 

qara meyvə bədəni (kleystotesilər) ilə örtülür. Gilələrdə xəstəlik zəif inkiĢaf edir, 

lakin bu yetiĢməmiĢ gilələrin tökülməsinə səbəb olur. 
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Parazitin konidi mərhələsi qısa budaqlanmayan konididaĢıyanlarla və zəncir 

formasında düzülmüĢ birhüceyrəli, rəngsiz, ellipsvarı konidilərlə təmsil olun-

muĢdur.  

Müəyyən zamandan sonra mitselin sıxlaĢmasından kleystotesilər formala-

Ģırlar. Onlar ĢarĢəkilli, qəhvəyi, 80-100 mkm diametrlidir. Kleystotesilərin telləri 

mitseldən az fərqlənir. Kleystotesilərdə bir yumurtaĢəkilli kisə formalaĢır. Hər 

kisədə 8 kisəspor əmələ gəlir. Xəstəlik törədici mitsel formasında canlı hücey-

rələrdə və kleystotesilərlə yoluxmuĢ zoğ və tökülən yarpaqlarda qıĢlayır. Kleysto-

tesilərdə olan kisə və kisəsporlar yalnız yazda yetiĢir. 

Kisələrdən kisəsporların uçuĢu müvafiq rütubət və temperatur Ģəraitində ay 

yarıma qədər davam edir. Onlar bitkilərin ilkin sirayətlənməsini təmin edirlər.  

Bitkilərin konidi və mitsel vasitəsilə yoluxması üçün optimal temperatur  

17-20°C və havanın nisbi rütubətinin 90-100% olması tələb olunur. 30°C-dən 

yuxarı temperaturda xəstəliyin inkiĢafı zəifləyir. Ətraf mühit Ģəraitindən asılı 

olaraq, göbələk 10-a qədər konidi spor nəsli əmələ gətirir. Xəstəliklə yoluxma 

nəticəsində yarpaqlarda assimilyasiya səthi aĢağı düĢür, transpirasiya güclənir, 

meyvələrin yoluxması nəticəsində onların keyfiyyət göstəriciləri pisləĢir, məhsul -

darlıq 10-15%, epifitotiya illərində isə 30-35% aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Bitkilərin normal böyüməsi və inkiĢafı üçün tələb 

edilən aqrotexniki tədbirlər kompleksi həyata keçirilməlidir. Davamlı sortların 

yaradılması və rayonlaĢdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xəstəliyin ilkin 

simptomları göründükdə kumulus (5-6 kq/ha), topaz (0,5 l/ha), skor (0,2 l/ha) və 

s. preparatlardan biri ilə çiləmə aparılır. Axırıncı çiləmə məhsul toplanıĢına 20 

gün qalmıĢ dayandırılır. 

 
Qarağatda mozaika- Curront mosaic 

 

Xəstəlik yarpaq damarları arasında sarı ləkələr formasında əmələ gəlir. 

SirayətlənmiĢ yarpaq tamamilə saralır və soluxur. 

Mozaika xəstəliyini Curront mosaic əmələ gətirir. Mənənələr vasitəsilə 

yayılır. Xəstə bitkilər inkiĢaf etmir və meyvə vermirlər. YoluxmuĢ bitkiləri yandı-

rırlar.  

Mübarizə tədbirləri. Virussuz əkin materialının alınması önəmli tədbir-

dir. Xəstəliyin yayılmasına səbəb olan mənənələrə qarĢı insektisidlərdən biri ilə 

kimyəvi mübarizə aparılmalıdır. 
 

Çoxləçəklilik – törədicisi fitoplazmadır 

 

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən xəstəlik ilk dəfə 1908-ci ildə Ġngiltərədə, 

1934-cü ildə isə keçmiĢ Sovet Ġttifaqının ərazisində aĢkar edilmiĢdir. 

http://fomiala.si.riar/
http://fomiala.si.riar/
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Bu xəstəliyin respublikamızda yayılması haqqında məlumatlara təsadüf 

edilmir. Xəstəliyin ilkin əlamətləri yarpaqlarda əmələ gəlir. Yarpaqlar  üçağızlı, 

kiçik, iri nadir diĢli, kobud damarlı, tünd-yaĢıl, parlaq olurlar. Belə bitkilərdə 

çiçəklər Ģəffaf və tüksüzdür, giləmeyvələr əmələ gəlmir və ya kiçik olur. Sira-

yətlənmiĢ kollar əksər hallarda güclü böyüyəndir, onların ümumi görkəmi dəyiĢir. 

Onlar əlavə zoğlar hesabına sıxlaĢırlar. 

Xəstəliyin törədicisi əkin materialı ilə yayılan fitoplazmadır. Vegetasiya 

dövrü xəstəliyin fəal daĢıyıcısı ilk növbədə tumurcuq gənəsidir (Cecidophyes 

ribis.). 

Xəstəliyin zərəri kolların məhsuldarlığının aĢağı düĢməsi ilə izah olunur. 

Anaclıq plantasiyalar istifadə etmək üçün yararsızlaĢır. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyin yayılmasını azaltmaq üçün sirayətlənmiĢ 

kollar məhv edilməlidir. Sağlam əkin materialından istifadə edilməl i, müntəzəm 

olaraq gənələrə qarĢı mübarizə aparılmalıdır. 
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QARAĞAT BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qarağat bitkisinin unlu şehi 

Sphaerotheca mors-uvae Bert. et Curt. 

sciencephoto.com 

Sphaerotheca mors-uvae Bert.  

et Curt.- kleystotesi 

Ağ ləkəlik və ya septorioz  

Septoria ribis Desm. 

qazeta.aif.ru 

Septoria ribis Desm.- 

piknosporlar 
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9.6. MORUQ BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Al-qırmızı ləkəlik - Didymella applanata Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Loculoascomycetes sinfi, 

Dothideales sırası, Dothideaceae fəsiləsi, Didymella cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Moruq bitkisi becərilən bütün ölkələrdə rast gəlinir. Son illər inkiĢafı daha 

da güclənmiĢdir. 

KeçmiĢ SSRĠ-də moruqda al-qırmızı ləkəlik xəstəliyini 1957-1959-cu illər-

də O.B.Natalina hərtərəfli öyrənmiĢdir. Xəstəliklə gövdə və tumurcuqlar, bəzən 

budaq və yarpaqlar yoluxur. Gövdə və xüsusilə cavan zoğlarda al-qırmızı dağınıq 

ləkələr əmələ gəlir. Zaman keçdikcə ləkələr qonurlaĢır, onların özəyi parıldayır 

və iri qara piknidlər formalaĢırlar. 

Cinsin adına görə bəzən xəstəliyi didimella da adlandırırlar. Göbələk inki -

Ģaf tsiklində piknosporlarla piknid, peritesilərlə kisə və kisəsporlar əmələ gətirir . 

Piknidlər oval, birhüceyrəli, rəngsizdir. Göbələk vegetasiya dövrü pikno-

sporlarla yayılır. Patogen yoluxmuĢ gövdədə mitsellə qıĢlayır. 

Peritesilər qara, çox vaxt topa halında olub, diametrləri 170 mkm-ə qədər-

dir. Kisəsporlar ikihüceyrəli, arakəsmə yerində azca uzun və rəngsizdir. Yazda 

onlar ilkin sirayətlənməni törədirlər. 100%-ə qədər nisbi rütubətdə və 15-20°C 

temperaturda göbələk güclü inkiĢaf xüsusiyyətinə malikdir. Bu zaman inkubasiya 

müddəti 20-25 günə baĢa çatır. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, kirpiyə oxĢar Miçurin sortları, Te-

xas və Ġzobilkaya xəstəliyə qarĢı davamlıdırlar. 

Moruqda al-qırmızı ləkəlik xəstəliyinin zərəri onun gövdə və tumurcuqları 

kütləvi surətdə yoluxması ilə bağlıdır. Çox hallarda yoluxma 60%-ə çatır, budaq-

ların müəyyən hissəsi məhv olur. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliyə qarĢı mübarizədə aqrotexniki tədbirlər 

kompleksi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sağlam əkin materialından istifadə edil -

məsi mühüm Ģərtlərdəndir. 

Payızın sonunda və ya erkən yazda kollar və torpaq nitrafenlə (30-40 

kq/ha), və ya DNOK-la (8-15 kq/ha) dərmanlanır. 

Müntəzəm olaraq mənənə və digər zərərli həĢəratlara qarĢı kimyəvi prepa-

ratlarla çiləmələr aparılmalıdır. 
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Moruğun antraknozu - Gloesporium venetum Speg. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Gloeosporium cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik moruq bitkisində 1879-1880-ci illərdən məlumdur və rütubət çox 

olan rayonlarda geniĢ yayılmıĢdır. Ölkəmizin rütubətlə zəngin Gəncə-Qazax, 

ġəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz bölgələrində rast gəlinir. 

Yarpaqlar, saplaq, zoğ və meyvələr sirayətlənir. Yarpaqlarda çox kiçik həl -

qəvi ləkələr əmələ gəlir. Ləkələr çox vaxt 1-3 mm diametrli olub, ortası boz-təhər 

olmaqla geniĢ al-qırmızı haĢiyə ilə əhatə edilmiĢdir. Çox iri ləkələr bəzən qovu-

Ģurlar. Müəyyən hallarda köhnə ləkələrdə olan yoluxmuĢ toxuma tökülür. 

Saplaqlarda kiçik qovuĢan yaralar formasında ləkələr əmələ gəlir.  Gövdədə 

geniĢ al-qırmızı haĢiyə ilə əhatəyə alınmıĢ dərin yaralar formalaĢır. Güclü yolux-

ma zamanı ləkələr qovuĢur və qonurtəhər rəng alır, mantarlaĢır və partlayır. Belə 

bütöv mantarlar adətən bic zoğların uclarında, meyvəverən budaqlarda əmələ 

gəlir və onları məhv edir. Payızda və qıĢda belə bütöv yoluxmuĢ toxuma bozarır 

və xəstəliyin bu mərhələsinə "boz qabıq" deyirlər.  

Patogen ekoloji amillərə çox tələbkardır. 70-80% nisbi rütubət, 18-200C 

temperaturda daha fəal inkiĢaf edir. Bu zaman xəstəliyin inkubasiya müddəti 8-12 

günə baĢa çatır.  

Xəstəliyin zərəri böyükdür. Yarpaqların yoluxması bir sıra fizioloji proses-

lərin pozulması ilə müĢayət olunur. Meyvələr yoluxan zaman dad keyfiyyətlərini 

itirir, əmtəəlik qabiliyyəti aĢağı düĢür. Ümumi məhsulun azalması ilə istehsal 

olunan əmtəənin maya dəyəri də yüksəlir. 

Mübarizə tədbirləri. Yalnız sağlam əkin materialından istifadə edilmə-

lidir. YoluxmuĢ budaqlar kəsilməli, məhv edilməli, kolun ətrafında olan torpaq 

qazılmalıdır ki, infeksiya mənbəyi olan tökülən yarpaqlar basdırmaqla əhəmiy-

yətini itirmiĢ olsunlar. 2%-li nitrafen məhlulu ilə (30-40 kq/ha) qabaqlayıcı çilə-

mələr aparılmalıdır. Vegetasiyanın əvvəllərində çiçəkləmədən əvvəl və məhsul 

dərimindən sonra 1 %-li bordo mayesi (1000-1200 1/ha) və ya onun əvəzediciləri 

olan 0,4%-li misxloroksidi (4 kq/ha), 0,5%-li kaptan preparatının suspenziyası (5 

kq/ha) və s. çiləmələr aparılmalıdır. 
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Fillostiktoz - Phyllosticta fuscozonata Thuem.,  

Phyllosticta ruborum Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi , Phyllosticta cinsi 

Bioloji qrupu:  

Nekrotrof  
 

Bu xəstəlik moruq bitkisinin yarpaqlarında əmələ gəlir. Birinci tip xəstəlik 

tünd-qonur, böyük, qeyri-düzgün formalı, çoxsaylı tünd-boz və daha açıq nazik 

həlqəli ləkələrin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Ġkinci tip xəstəlikdə isə ağ, 

həlqəvi, haĢiyəsiz kiçik ləkələr formalaĢır, 

Piknidlər linzavarı, piknosporlar rəngsiz, birhüceyrəlidir. Patogenlər piknid 

formasında tökülmüĢ yarpaqlarda saxlanır. 

Mübarizə tədbirləri. Antraknoz xəstəliyində olduğu kimidir. 

 
Moruğun ağ ləkəliyi və ya septoriozu – Septoria rubi West. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Moruq becərilən əksər ölkələrdə geniĢ yayılmıĢdır. Respublikamızın rütu-

bəti yüksək olan ərazilərində bu xəstəliyə intensiv rast gəlinir. 

Moruq bitkisinin yarpaqlarında çoxsaylı həlqəvi, qəhvəyitəhər ləkələr əmə-

lə gəlir. Az sonra onlar ağarır və al-qırmızı haĢiyəli olur. Müəyyən zaman ötən-

dən sonra ləkələr qovuĢur, dağılır və tökülürlər. Patogen yarpaqların üst tərəfində 

olan ləkələrin üzərində piknidlər əmələ gətirir. Piknidlərdə sapvari, rəngsiz, 3-4 

aydın olmayan arakəsməli piknosporlar formalaĢır. 

Onlar piknidlərdən çəhrayı-qırmızı lent kütləsi Ģəklində çıxırlar. Göbələk 

kisə mərhələsi də əmələ gətirə bilir və bu halda onu Mycosphaerella rubi Roak. 

adlandırırlar. Onun psevdotesilərinin diametri 60-80 mkm-dir. Kisələr silindrik 

olub, 8 kisəsporu var. Sonuncular rəngsiz, yüngülcə iynəĢəkillidir. Göbələk pik-

nid və psevdotesilərlə qıĢlayır. 

Patogen  sporlarla  yayılır. Xəstəliyin  inkiĢafına  küllü miqdar yağıntılar və  

mülayim temperatur əlveriĢli Ģərait yaradır. Patogen yarpaqlardan əlavə zəif mü-

Ģahidə  edilən ləkələr formasında gövdələrdə  də  müĢahidə edilir. YoluxmuĢ zoğ- 
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ların qabığı kiçik yarıqlarla örtülür.  

Xəstəlik törədici ekoloji amillərə çox həssasdır. Piknosporların uçuĢması və 

yeni infeksiyalar törətməsi üçün yüksək rütubət və 20-250C temperatur tələb 

olunur. Xəstəliklə yoluxma nəticəsində yarpaqlarda fotosintez zəifləyir, yarpaq-

ların əksətiyyəti vaxtından əvvəl yerə tökülür, zoğların zədələnməsi bitkilərin 

xarici stress amillərinə qarĢı davamlılığını aĢağı salır. 

Mübarizə tədbirləri. Bitkilərin normal böyüməsi və inkiĢafı üçün tələb 

edilən aqrotexniki tədbirlər kompleksi həyata keçirilməli, yüksək aqrofon ya-

radılmalıdır. Davamlı sortların yaradılması və rayonlaĢdırılması mühüm əhəmiy-

yət kəsb edir. Mövcud sortların davamlılığı nisbidir. Xəstəliyin ilkin simptomları 

göründükdə moniko bordo (5-6 kq/ha), ridomil MS (1,5 kq/ha), mankoseb (2,0 

kq/ha) və s. preparatlardan biri ilə çiləmə aparılır.  

 
Bakterioz – Xanthomonas rubi-idei Gorl. 

 

Təsərrüfatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Xanthomonas cinsi 

Sinonimi:  

Xanthomonas rubi-idei Gorl. 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəliklə yarpaqlar və cavan zoğlar yoluxur. Kiçik, 1 mm diametrə qədər 

olan ləkələr əmələ gəlir. Onlar mərkəzdə qonur, ətraflarda açıq, yağlı zonalıdır. 

Sonra bu ləkələr qovuĢur, yarpaq və zoğların yoluxmuĢ toxuması qonurlaĢır, 

quruyur və dağılır. Bakteriya çubuqĢəkilli, polyar qamçılı, qrammənfidir. Böyü-

mə üçün optimal temperatur 25-28°C-dir. SirayətlənmiĢ zoğlarda saxlanılır. 

Xəstəliyin təsiri altında giləmeyvə məhsulu və zoğların böyüməsi aĢağı 

düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Antraknozda olduğu kimidir. 

 
Bakterial kök xərçəngi - Agrobacterium  

tumefaciens (Smith et Town.) Conn. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çuğuqlar qrupu, Rhizobiaceae fəsiləsi, Agrobacterium 

cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  
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Bu xəstəlik moruqda qədimdən məlumdur və demək olar ki, sənaye planta-

siyalarının hamısında təsadüf edilir. Xüsusilə mühafizə tədbirləri aparılmayan 

təsərrüfatlarda geniĢ yayılmıĢdır. Kökümsovlarda və köklərdə xəstəlik inkiĢaf 

edən zaman köklərin ucunda noxud böyüklükdə ĢiĢdən qozun ölçüsünə qədər 

yumrular əmələ gəlir. Yumrular kələ-kötür səthli, üst tərəfdən qəhvəyi, ortada isə 

açıq və bərkdir. 

Bakteriya saprotrof orqanizmlərə aiddir. Onlar spor əmələ gətirməyən qısa  

hərəkətli polyar qamçılı çubuqĢəklindədir. Asanlıqla bir-birindən digərinə keçir-

lər. Torpaqda çox saxlanılmır, 1-2 il müddətində mikrob-antoqonistler tərəfindən 

məhv edilir. Torpaqda dənlilər və paxlalı bitkilərin becərilməsi xəstəlik törədi -

cinin patogenliyini aĢağı salır. Patogen əsasən əkin materialı, torpaq və kiçik yum-

rular, ĢiĢlərlə yayılır. 

Moruq üçün bu xəstəliyin zərəri çox böyükdür. Xəstə bitkilərdə böyümə 

zəifləyir, kök sistemi zəif inkiĢaf edir, yarpaqlar saralır, giləmeyvələr kiçik olur 

və quruyur, son nəticədə məhsuldarlıq və əkin materialının keyfiyyəti aĢağı 

düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Xəstəliklə mübarizədə profilaktiki tədbirlərə üstünlük 

verilir. 

 
Virus xəstəlikləri 

 
Qeyri-normal inkişaf. Çoxlu miqdarda nazik, zəif inkiĢaf etmiĢ zoğların 

əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Bəzi hallarda belə zoğların sayı 200-250-yə 

çatır ki, bu da çox sıx kolların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Zoğlarda tumurcuqla-

rın inkiĢafı adətən gecikir. Belə bitkilərdə yarpaqların əksəriyyəti xlorotikdir. Çi -

çəkləmə yubanır, zoğların aĢağı hissəsində qeyri-normal inkiĢafa malik, cırtdan 

çiçəklər əmələ gəlir. Vegetasiyanın əvvəlindən sonunadək xəstəliyin əlamətləri 

aydın görünür. Moruğun böyüməsi üçün yaxĢı aqrotexniki Ģərait yaradılan kimi 

qeyri-normal inkiĢafın əlamətləri zəifləyir. 

Xəstəliyin törədicisi -Rasrberry Branchy virus-dur. Patogen əkin materialı 

ilə yayılır. Onun daĢıyıcısı sorucu ağız aparatına malik olan sisəklərdir.  

Xəstəliyin zərəri böyükdür. Hətta xəstəlik yenicə baĢladıqda məhsuldarlıq 

80%-ə qədər azalır və giləmeyvələr güclü surətdə kiçilirlər. Xəstə kollardan əkin 

materialı tədarük edilə bilmir. 

Bu xəstəliyə qarĢı davamlı sortlar yoxdur. 
 

Qıvrılma – törədici fitoplazmadır 

 

Güclü Ģəkildə çoxillik gövdələrdə əmələ gəlir. YoluxmuĢ budaqlar uzunlu-

ğuna görə qısalmıĢ olur. Yarpaqlar qeyri-düzgün qıvrılma forması alır. Yarpağın 
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damarları ĢüĢəĢəkilli olur və kənarları əsas damar boyunca qıvrılır. Yarpaqların 

alt tərəfində güclü nekroz əmələ gəlir. Payıza yaxın birlilik zoğlarda xəstəliyin 

əmələ gəlməsi müĢahidə edilir. Zoğların böyüməsi dayanır, yarpaq saplaqları 

mantarlaĢır, ayə isə kiçilir. Güclü yoluxmuĢ bitkilərdə çiçəklər patoloji quruluĢa 

malik olur, erkəkcikləri çoxalır, onların ölçüləri normal çiçəklərdə olduğuna  nis-

bətən uzundur, diĢicik qısadır. Belə çiçəklərdə meyvə əmələ gəlmir.  Sirayətlən-

miĢ bitkilərdə giləmeyvələr biryanlı, quru və adətən turĢ olurlar. 

Moruqda qıvrılma xəstəliyini Rasrberry cutiy olwarf virus- törədir. Onun 

daĢıyıcısı Aphis rubi mənənəsidir. 

Bu virus ən təhlükəli olub, məhsuldarlığı 50%-ə qədər aĢağı salır. Əkin ma-

terialı kimi yoluxmuĢ kollardan material tədarük edilməlidir. 
 

Mozaika – törədici virusabənzər orqanizmdir 

 

GeniĢ yayılmıĢ virus xəstəliklərindəndir. Moruq becərilən rayonların əksə-

riyyətində rast gəlinir. Xəstəlik üç formada özünü büruzə verə bilir: zəif, orta-

virulent və kəskin. Formaların əmələ gəlməsi əsasən becərilən bitkinin sortundan 

asılıdır. Erkən yazda xəstəliyin zəif formasında meyvəverən zoğların ilkin yar -

paqlarında kiçik xallılıq müĢahidə edilir. SirayətlənmiĢ bitkilər böyüməsinə görə 

sağlamlardan seçilmirlər. 

Orta forma meyvəverən zoğların ilkin yarpaqlarında aydın görünür və bə-

zən belə yarpaqlar deformasiyaya uğrayır. SirayətlənmiĢ bitkilər böyüməsinə 

görə nisbətən gecikir. Mozaika xəstəliyinin kəskin formasında xallılıq zəif 

görünür, yarpaqlarda daha tünd, yarpaq saplaqları və zoğların təpəsi nekrozlaĢmıĢ 

və kövrəkdir. Moruqda mozaika xəstəliyini kompleks viruslar törədir. 

Xəstəliyin zərəri böyükdür. Onun inkiĢaf dərəcəsindən asılı olaraq məhsul-

darlıq 10-75% azala bilir. 

Virus xəstəliklərinə qarĢı mübarizə. Moruq bitkisi ən yaxĢı sələflərindən 

sonra (dənli-paxlalar) basdırılmalıdır. Alma bağı, texniki bitkilər, meyvə tingli-

yindən sonra moruq plantasiyası salmaq olmaz. Plantasiya salınarkən torpaq də-

qiq fitopatoloji müayinələrdən keçməlidir. Yüksək aqrotexnikaya əməl  edilməli, 

gübrə normaları düzgün seçilməlidir. Sahələrin alaq otları ilə zibillənməsinə yol 

verilməməlidir. Müntəzəm olaraq alaq otları, virusların ötürücüləri olan sorucu 

həĢəratlara qarĢı kimyəvi çiləmələr aparılmalıdır.  
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MORUQ BĠTKĠSĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-qırmızı ləkəlik 

Didymella applanata Sacc. 

whatcom.wsu.edu (solda), plante-doktor.dk (sağda) 

Moruğun ağ ləkəlik və ya septoriozu 

Septoria rubi West. 

whatcom.wsu.edu 

Septoria rubi West. – 

 piknosporlar 
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9.7. SĠTRUS BĠTKĠLƏRĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Malsekko - Phoma tracheiphila (Petri) Kant. et Gic. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi,  

Sphaeropsidales sırası,  Dematiaceae fəsiləsi, Phoma cinsi  

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Sitrus bitkilərinin en geniĢ yayılmıĢ və zərərli xəstəliklərindən biridir. Mal -

sekko - italyan sözü olub, "Mal de secco" qurumaq deməkdir. 

N.S.Fawcettin (1936) məlumatlarına əsasən xəstəlik ilk dəfə 1894-cü ildə 

Egey arxipelaqının Xios adalarında limon plantasiyalarında aĢkar edilmiĢdir. La-

kin xəstəlik haqqında ətraflı məlumatlar 1927-ci ildən daxil olmağa baĢlamıĢdır. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə xəstəliyi ilk dəfə italyan fıtopatoloqu L.Petri təsvir 

etmiĢdir. Y.Reichert (1934), A.Gassner (1940) göstərirlər ki, patogen qısa bir za-

man ərzində Ġtaliya, Almaniya, Türkiyə, Fələstin, Livan və s. ölkələrin limon 

plantasiyaları üçün fəlakətə çevrilmiĢdir. 

KeçmiĢ SSRĠ ərazisində xəstəlik ilk dəfə Acarıstanın Tsixis-Dzir sitrusçu-

luq sovxozunda 1940-1941-ci illərdə Ġtaliyadan gətirilən limon tinglərində aĢkar 

edilmiĢdir (QikaĢvili K.Q., 1984). Müasir dövrdə xəstəliyə həm Gürcüstanın, həm 

də Azərbaycanın sitruslar becərilən rayonlarında rast gəlinir. 

Xəstəlik xarici görkəmcə sağlam bitkini xatırladan təpə zoğların tək-tək yar-

paqlarının tökülməsi və ya qismən saralması ilə xarakterizə olunur. Yapaqlarda 

əvvəlcə zəif soluxma əlamətləri görünür, sonra qıvrılma baĢ verir və tökülür. 

Saplaq bir neçə müddətə zoğun üzərində qalır. Gövdə və ya skelet budağı yün-

gülcə silkələyən zaman yarpaqların tökülməsi xəstəliyin xarakterik əlamətidir. 

SirayətlənmiĢ zoğlar əvvəlcə yaĢıl rəngini saxlayır, sonra tədricən uzun xətt kimi 

birtərəfli xlorozluq baĢ verir. Müəyyən müddətdən sonra zoğ təpə hissədən quru-

mağa baĢlayır, nəticədə iri qəhvəyi ləkələr görünür. 

Meyvələrdə yoluxma onların meyvəayaqcığına möhkəmləndiyi yerdə qeyd 

olunur. Xarici görkəminə görə meyvənin xəstələnməsi meyvəayaqcığının çürü-

məsini xatırladır. 

Limonun xəstə toxmacarları tinglikdə təpədən quruyur və piqmentləĢmə bə-

zən kök sisteminə daxil olur. Bitkilər əsasən peyvənd vurulan zaman yoluxur. 

Son illərdə malsekko xəstəliyi digər sitrus bitkilərində də qeydə alınmıĢdır. 

Limonda xəstəlik zamanı əmələ gələn simptomlar apelsində də müĢahidə edilir. 

Naringinin meyvə verən bağlarında xəstəlik xarici simptomlar görünmədən əmələ 



521 

 

gəlir. Budaqlar təpə hissədən qurumağa baĢlayanda yarpaqlar tökülür. Anac 

budağın kəsiyində malsekko üçün xarakterik olan piqmentləĢmə limona nisbətən 

zəifdir. 

L.A.Kançaveli, K.Q.QikaĢvili (1982) hesab edirlər ki, malsekko xəstəliyini 

L.Petrinin təsvir etdiyi kimi Duterophoma tracheiphila Pet. yox, natamam gö-

bələklər sinfinin Sphaeropsidales sırasına mənsub olan Phoma tracheiphila 

(Petri) Kant. et Gic. törədir. Patogenin piknidləri tək-təkdir və ya qrup Ģəklində-

dir. Epidermisin altından yuxarı hissəyə çıxır. Formalarına görə onlar əvvəlcə Ģar, 

sonra ellipsvaridir. Piknosporlar çoxlu miqdarda akropetal formada konididaĢı-

yanlarla formalaĢırlar. Onlar silindrik, küt nəhayətli, rəngsizdir. KonididaĢıyanlar 

çətinliklə görünür. 

Patogenin mitseli uzun budaqlanan hiflər Ģəklində aparıcı borularda inkiĢaf 

edirlər. Göbələk həyat fəaliyyəti zamanı qırmızı piqment əmələ gətirir ki, bu da 

oduncağı rəngləyir.  

Patogen bitkinin meyvə və kök sistemi də əlavə olmaqla bütün orqanlarına  

daxil ola bilir. Sitrusların məhv olmuĢ hissələrində, xüsusilə yarpaq salxımlarında 

onlar töküldükdən 10-12 gün sonra məhv olmuĢ ağacların qabıq qatlarında və 

yoluxmuĢ budaqların kəsiyində piknid və piknosporlar əmələ gəlir. 

Külli miqdarda piknidlər 13-15°C temperaturda formalaĢır. Mitselin inki-

Ģafı, piknosporların cücərməsi üçün optimal temperatur 24-25°C hesab edilir. 30-

32°C-də göbələyin böyüməsi dayanır. 

Göbələk əsasən piknosporlarla yayılır. Patogen bitkiyə müxtəlif mənĢəli 

zədə yerlərindən daxil olur. Yoluxma üçün əlveriĢli Ģərait havanın nisbi rütubəti 

69-95%, temperatur 14-25°C olduqda baĢ verir. K.Q.QikaĢvili (1984) göstərir ki, 

sitrusların sort tərkibindən və xarici mühit Ģəraitindən asılı olaraq inkubasiya 

müddətinin uzunluğu 20-58 gün davam edir. 

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, malsekkoya qarĢı immun limon 

sortları yoxdur, lakin onların yaradılması istiqamətində böyük iĢlər görülür. 

Mançelo, Molla Məhməd, Santa Tereza, Kontinella nisbi davamlılıq göstərən 

sortlardandır. 

Mübarizə tədbirləri. BaĢqa ölkə və rayonlardan daxil olan toxmacar, ting, 

çilik üzərində kəskin karantin nəzarəti saxlanılmalıdır. 

Əkin materialı nəzərdən keçirilərkən oduncaqda tipik qırmızıtəhər-çəhrayı 

rəngin olması diqqətlə yoxlanılmalı, olduğu halda əkin materialı dərhal məhv 

edilməlidir. 

YoluxmuĢ sahələrdəki  sitruslardan çilik  materialı götürmək  qadağan olun- 

malıdır. 

Sitrusların normal böyümə və inkiĢafını təmin edən sanitar-profilaktiki və 

kimyəvi tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Bordo  mayesi ilə sitrus plantasiyalarının dərmanlanması aĢağıdakı müddət- 
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lərdə aparılmalıdır: I - vegetasiya baĢlayana qədər, (3%-li); II - birinci böyümə 

qurtardıqdan sonra, (1%-li); III- ikinci vegetasiyanın sonunda, meyvələrin rəng-

lənməsindən əwəl (1%-li); IV məhsul toplanıĢından (3%-li). 

 
Fitoftoroz - Phytophthora citrophora (R. E. et E. N.  

Sm (Leonian),  Phytophthora citricola Saw. 

 

Təsnifatda yeri:  

Chromista aləmi, Oomycota Ģöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Pythiaceae  fəsiləsi, Phytophthora cinsi 

 Bioloji qrupu: 

Biotrof  

 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə, xəstəlik ilk dəfə 1834-cü ildə Azor adasında 

müĢahidə edilmiĢdir. Sonrakı yüzilliyin əvvəllərində xəstəlik dünyanın bütün sit-

rus becərilən ölkələrinə yayılmıĢdır.  

Xəstəliyə kök boğazı, kök, Ģtamb, zoğ, yarpaq, yumurtalıq (toxumluq) və 

meyvələrdə rast gəlinir. 

Kök boğazının yoluxması fitoftorozun geniĢ yayılmıĢ formasıdır. Yoluxma 

yerlərində qabıq sulu tünd ləkələrlə örtülür, yüngülcə qabarır, sonra çatlar baĢ 

verir. Həmin çatlardan sarıtəhər kitrə ayrılır, torpağa düĢərək o, balıq və ya 

turĢumuĢ maddə iyi verir. SirayətlənmiĢ qabıq qəhvəyi rəng alır, dağılır, quruyur 

və oduncaqdan ayrılır. ƏlveriĢli hava Ģəraitində yoluxmuĢ kök sisteminin də çü-

rüməsi və ağacların məhv olması müĢahidə edilir. 

Təpə zoğlarında kiçik açıq-boz ləkələr əmələ gəlir, tezliklə böyüyür, açıq-

qəhvəyi rəng alır. Ləkələrin böyüməsi əsasan uzununa istiqamətdə olur. Zoğların 

yoluxmuĢ qabıqlarında kiçik qatlar əmələ gəlir, sarıtəhər kitrə axır. Adətən zoğlar 

ölür. 

Fitoftoroz yarpaqlarda təpəyə doğru həlqəvi yağlıtəhər ləkələr formasında 

müĢahidə edilir. Müəyyən müddət sonra ləkələr böyüyürr və bütün yarpaq ayasını  

tutur. Rütubət çox olan zamanlarda yarpaqların əsasən alt tərəfində zəif ağ örtük 

forma-laĢır. 

Toxumluq və meyələrdə fitoftoroz sıx konsistensiyalı qəhvəyi çürüməyə 

səbəb olur. О kiçik boztəhər-qəhvəyi ləkədən baĢlayır, tədricən ölçücə böyüyür 

və meyvəni bütünlüklə əhatə edir. Meyvənin qabığının rəngindən asılı olaraq, 

ləkələrin rəngi də variasiya edə bilir. 

K.T.Calaqoniya (1978, 1979) göstərir ki, qonurlaĢan meyvələr tamamilə qu-

ruyur, büzüĢür, bərkiyir və mumiyalaĢır.  

Sitrus meyvələrində fitoftoroz xəstəliyini Oomisetlər sinfinin Peronospo-

rales sırasına mənsub  olan  göbələklər törədirlər: Phytophthora citrophora (R. E. 
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et E. N. Sm (Leonian), Phyt. citricola Saw. və s. 
Sitruslarda Phytopbthora citrophora ən çox rast gəlinən növdür. Patogen 

sahib bitkinin toxumalarında rəngsiz, buğumlanmayan, çoxnüvəli, güclü budaq-

lanan mitsel əmələ gətirir. ZoosporangidaĢıyanlar arakəsməsiz, rəngsiz, bərabər 

olmayan budaqlanandır. Zoosporangi çoxsaylı, simpodial yerləĢən oval və limon 

rənglidir. Zoosporngilərdə 5-40 (çox zaman 30) zoospor əmələ gəlir. Zoosporlar 

əvvəlcə uzunsov, sonra ĢarĢəkillidir.  

Ədəbiyyat məlumatlarında deyilir ki, sitruslarda fitoftoroz xəstəliyinin törə-

diciləri bitkiyə mexaniki zədələr və təbii yollar vasitəsilə daxil olur. Ġnkubasiya 

müddəti 4-7 gündür. Lakin bu, sortun davamlılığı, habelə temperatur və rütubət 

amillərindən asılıdır. Xəstəlik yamaclarda sıx sitrus plantasiyalarında  yüksək 

rütubət və temperatur Ģəraitində fəal inkiĢaf edir. 

Göbələk mitsel, oospor və xlamidospor halında bitkinin yoluxmuĢ hissələ-

rində qıĢlayır. 

25°C temperaturda zoosporangilər cücərir və böyümə hifi verir. Cinsi or-

qanları naməlumdur. Bitkinin yoluxmuĢ toxumalarında xlamidosporlar əmələ gə-

lir. Göbələyin inkiĢafı və yeni yoluxmalar 5-32°C temperaturda mümkündür. 

Y.O.Whiteside (1970) tədqiqatlarında göstərir ki, göbələyin inkiĢafı üçün optimal 

temperatur 24-28°C hesab edilməlidir. 

Fitoftorozun zərəri bitkinin ayrı-ayrı orqanlarının məhv olması, ağacların 

ölçüsünün azalması, məhsuldarlığın aĢağı düĢməsi və meyvələrin keyfiyyətinin 

pisləĢməsi ilə xarakterizə olunur. 

Mübarizə tədbirləri. Malsekko xəstəliyində olduğu kimidir.  
 

Antraknoz – Colletotrichum gloesporioides Penz., Gloesporium 

limetticola Clausen, Gl. foliicolum Nish. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Colletotrichum cinsi  

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Sitrus bitkilərində antraknoz xəstəliyi haqqında ilk məlumatlara X.M.Un-

derwoodun əsərlərində (1891, 1900) rast gəlinir. 

Xəstəlik müasir dövrdə sitruslar becərilən bütün ölkələrə yayılmıĢdır. 

V.Q.Nmrekvali, Z.A.QoqiĢvili (1973) göstərir ki, Abxaziya və Acarıstan Ģə-

raitində antraknoz sitruslara güclü zərbə vurur. 

Bitkinin bütün yerüstü orqanları sirayətlənir. Limonun cavan уаrpaqları 

qaralır, soluxur və tökülür. Böyümənin sonunda solğun yaĢıltəhər ləkələr tədri-
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cən açıq-qəhvəyiyə çevrilir, ölçüləri böyüyür, bəzən belə ləkələr yarpaq ayasının 

yarısını əhatə edir. Rütubətli havada yarpağın üst tərəfində konsentrik zona 

formasında qara nöqtələr əmələ gəlir. Bu göbələyin spor mərhələsindən ibarətdir. 

Müəyyən müddət keçdikdən sonra yoluxma yerində toxuma dağılır, yalnız boru-

lar qalır. 

Qönçələr tündləĢir, soluxur və tökülür. Az miqdarda sirayətlənmiĢ toxum-

luqlardan kiçik, biryanlı meyvələr formalaĢır. YaĢıl meyvələrin meyvəay-aqcı-

ğına bərkidiyi yerdə əvvəlcə açıq, sonra qırmızı-tünd qəhvəyi, yüngülcə basıq 

ləkələr əmələ gəlir. Onlar böyüyür və çox vaxt bütün meyvəni tutur. Toxuma 

yumĢalır, büzüĢür və sporlardan ibarət qara nöqtələrlə əhatə olunur. ÇürümüĢ 

meyvə acı-turĢdur, pis iy verir. 

Zoğların təpəsi əvvəlcə qəhvəyi rəng alır, sonra açıq boz olur, külli miq-

darda qara yastıcıqlar inkiĢaf edir və quruyur. SirayətlənmiĢ zoğ ilə sağlam hissə 

arasında müĢahidə olunan kəskin sərhəd görünür. 

Budaq və Ģtamb qabığında xəstəlik özünü çatların əmələ gəlməsi ilə büruzə 

verir. Yoluxma yerində qabıq qəhvəyi rəng alır, dağılır və laylara ayrılır. Əlve-

riĢsiz Ģəraitdə (yüksək rütubət) qabıq və oduncaq qaralır. Cavan budaqlarda kitrə-

axımı müĢahidə olunur. 

Xəstəliyi Coelomycetes sinfinin Melanconiales sırasınndan olan göbələklər 

törədirlər. Gloesporium limetticola Clausen.,Colletotrichum gloesporioides Penz., 

Gl. foliicolum Nish. 

Yüksək rütubət Ģəraitində bitkinin yoluxmuĢ toxumalarının epidermisi altın-

da patogenin lojalarından ibarət yastıcıqlar formalaĢır. Loja çoxlu tünd-qəhvəyi 

qılçıqlarla təchiz edilmiĢdir. Bunlar lojaya tünd rəng verir. Lojada konididaĢı-

yanlar və konidilər inkiĢaf edir. KonididaĢıyanlar bir yığımda toplanır, silindrik 

olur, təpə hissədə həlqəvi, yüngülcə qonurdur. Konidilər geniĢ oval, uzunsov və 

ya silindrik, düz, hər iki nəhayətdə dairəvi, rəngsizdirlər. 

Kisə mərhələsində göbələk Glomerella cingulate (Ston.) Srauld. et Schrenk. 

adlanır və Diaporthales sırasına aid edilir. Göbələyin kisə mərhələsi bitkilərin 

məhv olmuĢ toxumalarında formalaĢır. Peritesilər Ģar və ya armudĢəkilli, təpə his-

sədə qısa buruncuğu var, tünd qonur, qara rənglidir. Kisəsporlar iki düzgün  ol-

mayan sıralarda yerləĢir, elliptik, yüngülcə əyri, birhüceyrəli  rəngsizdirlər. 

Xəstəlik törədici limon, apelsin, naringi, qreyfrut, əncir, feyxoa, nəcib dəfnə 

və s. yoluxur. 

Antraknoz xəstəliyinin törədiciləri qıĢı yoluxmuĢ orqanlarda mitsel və peri-

tesi formasında keçirir. 80-90% nisbi rütubətdə sporlar yaxĢı cücərir. Optimal 

temperatur 15-25°C hesab edilir. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə antraknoz havanın gündəlik orta temperaturu 

5-10°C olduqda erkən yazda, adətən martın ikinci yarısında əmələ gəlməyə baĢ-

layır. Müxtəlif  amillər nəticəsində qıĢı hazırlıqsız keçirən ağaclar   xəstəliyə daha 
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tez tutulurlar. 

Patogenin təsiri altında meyvələrin keyfiyyəti pisləĢir, əmtəəlik qabiliyyəti 

aĢağı düĢür, məhsul itkisi bəzi illərdə 30%-ə çatır. 

Mübarizə tədbirləri. Sitrus bitkilərinin antraknoz xəstəliyinə qarĢı sanitar-

profilaktiki, aqrotexniki və kimyəvi tədbirlər aparmaq səmərəlidir. 

Sanitar-profilaktiki və aqrotexniki tədbirlər içərisində ilkin infeksiya mən-

bələrinin (yoluxmuĢ yarpaq, toxumluq, meyvələr, habelə zoğ və budaq) məhv 

edilməsi önəmlidir. Torpağın düzgün becərilməsi, cərgəaralarının iĢlənməsi, tor -

pağın aqrokimyəvi analizinə uyğun üzvi və qeyri-üzvi gübrələrin verilməsi, suva-

rılan plantasiyalarda suvarma normalarına əməl edilməsi və s. xəstəliklə mübari-

zədə əsaslı aqrotexniki tədbirlərdir. 

Xəstəliyə qarĢı aĢağıdakı müddətlərdə minimum 4-5 çiləmə aparılır: I – ve-

getasiya baĢlayana qədər, bitkilərin qurumuĢ hissələri kəsilir və budama aparılır; 

II - meyvələr uyuĢduqdan sonra (çiçəkləmədən 10-20 gün sonra); III - ikincidən 

20-30 gün sonra; IV - ikinci vegetasiyanın sonunda (meyvələrin rənglənməsindən 

əvvəl); V məhsul toplanıĢından sonra. Çiləmələrdə 1%-li bordo mayesi və ya 

onun əvəzedicilərindən istifadə edilir. 
 

Dəmgil və уa ziyillilik- Ephaceloma citri (Butl.) Cif., Cladosporium 

citri Fawc., Srhaceloma australis Bitanc. et Yenk. 

 

Təsnifatda yeri: 

Mycota və ya Fungi aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae fəsiləsi, Ephaceloma cinsi  

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Bu xəstəlik sitrus rayonlarında geniĢ yayılmıĢdır, lakin rütubət böyük olan 

zonalarda daha təhlükəli xarakter daĢıyır. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə, xəstəlik Amerikada 1885-ci illərdən məlum- 

dur. Dəmgil və ya ziyillilik xəstəliyini ilk dəfə Gürcüstanın subtropik zonasında 

1920-ci ildə V.K.SemaĢko təsvir etmiĢdir. Müəllifə görə bu xəstəlik göstərilən 

əraziyə təxminən 1909-1910-cu illərdə Yaponiyadan naringi çilikləri ilə gətiril-

miĢdir. 

Dəmgil уаrpaq, yaĢıl zoğ və meyvələrdə onların intensiv böyüməsi dövrü 

əmələ gəlir. Yazda cavan zoğlarda və hələ tam açılmamıĢ уаrpaqlardа kiçik, az 

qabarıq, həlqəvi, tək-tək və уa qrup Ģəklində, bəzən qovuĢan açıq-sarı ləkələr 

əmələ gəlir. Yarpaq və zoğların böyüməsi ilə əlaqədar ləkələr də irilənir, nazik tə-

pəli sarı-çəhrayı və уa açıq-bənövĢəyi rəngli ziyillər formalaĢır. Güclü sirayətlə-

nən yarpaqlar büzüĢür, differensasiyaya uğrayır, asimmetrik olur, yoluxma ye-
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rində toxuma dağılır, yarpaqların kənarlarında kəsiklər, deĢiklər əmələ gəlir. Xəs-

tə zoğlar böyümədən qalır, əyilir və adətən məhv olurlar. 

YoluxmuĢ yumurtalıqda əvvəlcə kiçik nöqtələr və sonra meyvə iriləndikcə 

qabarıq qətməklər və ziyilciklər əmələ gəlir. Cavan yaĢıl meyvələrdə ziyillərin 

rəngi solğun çəhrayı-sarı olur. Yetkin meyvələrin qabığı qətmək və ziyillidir, ya-

Ģıl qalırlar, sağlam hissə bu zaman normal yetkin meyvəyə uyğun rəng alır.  

Sitrus bitkilərində dəmgil və ziyilik xəstəliyini Coelomycetes sinfinin Me-

laniconiales sırasına mənsub olan göbələklər törədirlər; Ephaceloma citri (Butl.) 

Cif., Cladosporium citri Fawc, Srhaceloma australis Bitanc. et Yenk. və s. 

Sphaceloma bitkilərin sirayətlənmiĢ orqanlarında stromalar əmələ gətirir. 

Onlar tək-tək və ya qovuĢur, əksər hissəsi dairəvi epidermislə örtülür. Konidi-

daĢıyanlar silindrik, sıxduran, 1-3 hüceyrəli, rəngsiz, bəzən yüngülcə rənglidir. 

Konidilər uzunsov ellipsvarı, demək olar ki, tumurcuqĢəkilli və уa yumurtaya-

oxĢar, rəngsiz, birhüceyrəli, nadir hallarda 1-2 arakəsməlidir. 

Kisə mərhələsində göbələyi Ersinoe fawcetti Bitane. et Yenk. adlanır və o, 

Myriangiales sırasına aid edilir. Meyvə bədəni həlqəvidən ellipsvariyə qədər 

dəyiĢir. Prozenxim toxumalarında kisələr bir və ya bir neçə sırada tək-tək və ya 

kiçik qruplarda yerləĢirlər. Onlar rəngsiz, Ģar və ya oval formalıdır. Kisəsporlar 

uzunsov, 1-3 arakəsməlidir. 

  Sitrusların yoluxması geniĢ temperatur həddində baĢ verir. Belə ki, hava-

nın 100%-li nisbi rütubətində konidilər 9-33°C temperaturda (optimal 19-25°C) 

cücərirlər. 

Göbələk bütün sitrusları yoluxur, lakin turĢ apelsin, limon, qreyfrut və na-

ringinin bir çox sortları xəstəliyə qarĢı daha həssasdır. 

Patogen yoluxmuĢ orqanlarda mitsel və konidilər vasitəsilə qıĢı keçirir. 

Yazda ilk yağıĢlar düĢən kimi 25-26°C temperaturda konidispor mərhələsinin for-

malaĢması sürətlənir və bu mərhələ cavan zoğ, yarpaq və yumurtalıqların yolux-

ması üçün ilkin infeksiya mənbəyi rolunu oynayır. 

Xəstəlik məhsuldarlığı kəskin azaldır, meyvələrin əmtəəlik keyfiyyəti aĢağı  

düĢür, bəzən ağacların müəyyən orqanları məhv olur.  

Mübarizə tədbirləri. Antraknozda olduğu kimidir.  
 

Boz çürümə və ya botritioz - Botrytis cinerea Fr. 

 

 Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Botrytis cinsi  

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  
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Xəstəlik tinglik, cavan və yaĢlı plantasiyalarda geniĢ yayılmıĢdır.  

Yarpaq, zoğ, budaq, çiçək, toxumluq və meyvələr xəstəliklə sirayətlənirlər. 

Yarpaq yoluxan zaman əvvəlcə ayrı-ayrı açıq-qonur ləkələr əmələ gəlir, 

sonra böyüyərək, yarpaq ayasının əsas hissəsini əhatə edir. Müəyyən müddətdən 

sonra yarpaq çürüyür, rəngi tündləĢir. 

YoluxmuĢ zoğlar qırmızı-qəhvəyi, qonur, tünd-boz rəngli olur və quruyur-

lar. Budaqlarda xəstəlik hommoz Ģəkilində əmələ gələrək, onların məhv olmasına 

səbəb olur. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə, boz çürümə ilk dəfə Amerikanın Kaliforniya 

Ģtatında limonun gövdəsində müĢahidə edilmiĢdir. Qabıq toxumalarının bu zaman 

çürüməsi kitrəaxını ilə müĢayiət olunur. 

Çiçək və toxumluqlar çürümə görkəmi alır, boz örtüklə örtülür və tökülür-

lər. Meyvələrdə əvvəlcə açıq-qonur, sonra tünd-qonur ləkəli boz örtük əmələ 

gəlir. Meyvələr xəstəliklə güclü yoluxur, yetiĢmə dövrü isə temperatur kəskin 

aĢağı düĢdükcə tökülür. 

Patogen bitkiyə müxtəlif mənĢəli zədə yerlərindən daxil olur. Bundan əvvəl 

isə məhv olmuĢ bitki qalıqlarında və ya güclü zəifləmiĢ toxumalarda inkiĢaf edir. 

Sonra göbələk toksinləri vasitəsilə qonĢu toxumaları yoluxur və onlarda yayılır.  

Ġnfeksiya mənbəyi sitruslar və patogenin yoluxduğu digər bitkilər ola bilər. 

Xəstəlik törədici mitsel, sklerosiya və konidilərlə qıĢlamanı keçirir.  

Naringinin budaqlan boz çürüməyə qarĢı davamlıdır, apelsin və limonu 

onlar eyni dərəcədə sirayətlənir, lakin limonun budaqları daha tez quruyur. Bütün 

sitrusların meyvələrində boz çürümə eyni dərəcədə güclü surətdə əmələ gəlir. Xü-

susilə qoz meyvəsi böyüklüyündə olan meyvələr yoluxmaya daha həssasdırlar. 

N.S.Nitnianidzenin (1960) məlumatlarına əsasən, keçmiĢ SSRĠ- nin subtro-

pik zonalarında xəstəlik mart-may aylarında çoxlu yağıĢ və 18-20°C temperatur-

da daha fəal inkiĢaf edir. Yayda xəstəliyin inkiĢafı zəifləyir, çox zaman tamamilə 

dayanır, payızda isə yenidən bərpa olunur. 

Xəstəliyin təsirindən yarpaqlar vaxtından əvvəl ölür, zoğ və budaqlara ciddi 

zərər vurulur, istehsal olunan məhsul kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə görə 

pisləĢir. D.P.Tsmsimiyanın (1985) məlumatlarına görə, Abxaziya Ģəraitində limo-

nun toxumluqlarının çürüməsi 15-20% təĢkil edir. 

Mübarizə tədbirləri. Boz çürümə xəstəliyinə qarĢı infeksiya mənbələrinin 

məhv edilməsinə yönələn sanitar-profilaktiki tədbirlər səmərəlidir. 

QurumuĢ və yoluxmuĢ budaqlar kəsilməli, tökülən yarpaqlar yandırılmalı, 

çürüyən meyvələr toplanmalı və məhv edilməli, cərgəaraları Ģumlanmalı, ağacla-

rın dibi yumĢaldılmalı və sıx çətirli ağaclar budama ilə yüngülləĢdirilməlidir.  

Sitrusların yaĢlı plantasiyalarında mis tərkibli preparatlardan istifadə et-

məklə, aĢağıdakı müddətlərdə çiləmələr aparılmalıdır: naringi və apelsində - mar-

tın əvvəli, çiçəkləmədən dərhal sonra və avqustun ikinci yarısında; limonda- ve-
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getasiyanın baĢlanmasına qədər, ikinci vegetasiyanın sonu, məhsul toplanıĢından 

sonra. 

 
Hommoz – Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

 

 Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota Ģöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Helotiales sırası, Sclerotiniaceae fəsiləsi, Sclerotinia cinsi  

 Digər törədiciləri: 

Macronhoma mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogel., Sphaeropsis malorum 

Berk., Phytophthora citrophora (Sm.) Leon.  

Bioloji qrupu: 

Biotrof və nekrotrof  

 

Hommoz xəstəliyi sitrus bitkiləri becərilən ölkələrdə hələ qədim zamanlar -

dan məlumdur. Bu xəstəlik haqqında qədim yunan alimləri Teofrast və Pliniyin 

iĢlərində rast gəlinir. Bizim eradan əvvəl X əsrdə sitrus bitkilərində hommozu 

ərəb botanikləri Ġspaniyada təsvir etmiĢlər. 

Hommoz və ya kitrəaxını - tamamilə mürəkkəb bir xəstəlikdir. Xəstəliyin 

etiologiyası ilə dünyanın müxtəlif ölkələrinin alimləri məĢğul olsalar da, vahid bir 

fikrə gələ bilməyiblər. Bir çox tədqiqatçılar parazit və qeyri- parazir hommozu 

fərqləndirirlər. 

Qeyri-parazit hommozun əmələ gəlməsində tinglərin dərin basdırılması, tor- 

paqda yüksək rütubət, azotlu gübrələrin normadan artıq verilməsi, qabığın günəĢ 

Ģüaları və Ģaxta nəticəsində yanması, mexaniki zədələnmələr və digər abiotik 

amillərin iĢtirakı nəzərdə tutulur. 

Parazit hommozun baĢ verməsində isə göbələklərlə yanaĢı, bakteriya və vi-

ruslar da iĢtirak edirlər. 

Sitruslarda kitrəaxınının əlamətləri kök boğazında, Ģtambda, anac və cavan 

budaqlarda, az hallarda isə kök və meyvələrdə müĢahidə edilir. 

Xəstəliyin simptomları onun harada əmələ gəlməsindən asılı olmayaraq ox-

Ģardır. Əvvəlcə qabıqda zəif ĢiĢlər əmələ gəlir, partlayır və ondan qızılı-sarı rəngli 

kitrə axır. Kitrə axan yerlərdə qabıq qəhvəyi rəng alır, dağılır və qatlara ayrılır. 

Oduncaq tündləĢir, onun aparıcı borularının əksəriyyəti hümmiyəoxĢar maddələr 

ilə dolur. 

Kitrə axan zaman yarpaqlar saralır, qıvrılır və tökülür, təpə budaqları quru-

yur, meyvələr yetiĢir və budaqda quruyur. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə, sitrusların hommozla yoluxmuĢ toxumala-

rında aĢağıdakı göbələklər qeydə alınmıĢlar: Wetzelinia sclerotiorum (Lib.) Korf 
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et Domont., Macronhoma mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogel., Sphaeropsis 

malorum Berk., Phytophthora citrophora (Sm.) Leon. və baĢqaları. 

Gövdə qabığını və budağı bu göbələklər ilə süni yoluxduran zaman ləkə 

əmələ gəlir, ancaq kitrəaxına heç də həmiĢə müĢahidə edilmir. M. mangazziana, 

Phyt. citrophora göbələkləri ən çox patogenlik göstərir və tinglərdə, Ģtambda, 

birillik və çoxillik budaqlarda kitrəaxımına səbəb olur . S.malorum ən çoxu 

naringi ağaclarının tinglərində kitrəaxımı yaradır. 

Kitrəaxımı sitruslarda adətən rütubətli dövrdə (yazda, yayın birinci yarı -

sında və payızda) inkiĢaf edir. Kütləvi sıçrayıĢlar güclü yağıĢlardan sonra baĢ 

verir və quru havada demək olar ki, dayanır. 

Təsnifat nöqteyi nəzərindən 20-dən artıq müxtəlif taksonomik qruplara 

daxil olan göbələklər hommoz xəstəliyini törədirlər. Bu xəstəlik törədicilərin 

əksəriyyəti yüksək nisbi rütubət və mülayim temperaturda inkiĢaf edirlər.  

Limon, naringi və apelsin qreypfruta nisbətən daha güclü sirayətlənirlər. 

Hommozun zərəri bütövlükdə bitkinin və ya onun ayrı-ayrı orqanlarının tez 

bir zamanda məhv olması, məhsulun aĢağı düĢməsi, keyfiyyətinin pisləĢməsi ilə 

xarakterizə olunur. 

Mübarizə tədbirləri. Davamlı calaqlardan istifadə etməklə, sağlam calaq-

ların bitməsini sürətləndirən tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Toxmacarlar basdırılmazdan əvvəl 5 dəqiqə müddətində onların kökləri və 

kök boğazı 1%-li mis kuporosu məhsulunda saxlanılmalı və sonra suda yuyul-

malıdır. 

Bitkinin böyümə və inkiĢafını təmin edən  aqrotexniki  tədbirlər  kompleksi 

həyata keçirilməlidir. 

Yoluxmanın imkanlarını aĢağı salan sanitar-profilaktiki tədbirlər aparıl-

malıdır. 

Sitrusları hommozdan mühafizə etmək üçün cavan ağacların gövdəsi və 

skelet budaqları vegetasiya dövrü 1%-li bordo mayesi və ya onun əvəzediciləri ilə 

çilənir. 

Hommoz yaralarını sağaltmaq kök boğazında, kövdə və skelet budaqlarda 

qabıq təmizlənir. Yara 2 sm ölçüdə sağlam toxumaya nüfuz etməklə kəsilir, 1%-li 

mis kuporosu məhlulu ilə dezinfeksiya edilməli, bordo pastası, bitium, kükürd 

pastalarından biri ilə yağlanmalıdır. 
 

Bakterial  nekroz - Pseudomonas citriruteale  

(Smith) Starr. 

 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Pseudomonas cinsi 
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Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik bir çox ölkələrdə yayılmıĢdır. Onunla bitkilərin yarpaq, budaq və 

meyvələri yoluxurlar. 

Yarpaqlarda kiçik, sonra böyüyən qəhvəyi və ya tünd-qəhvəyi ləkələr əmələ 

gəlir. Bu ləkələr demək olar ki, qısa bir zamanda bütün yarpaq ayasını əhatə edir. 

Çox vaxt xəstəlik tünd ləkələr formasında saplaqdan baĢlayır. Onlar tədricən inki -

Ģaf edərək budağa daxil olur. Saplaqlar qaralır və yumĢalır. SirayətlənmiĢ yar -

paqlar ölür və uzun müddət ağacda asılı qalır. Küləyin təsiri altında həmin yar-

paqlar tökülür və budaq çılpaqlaĢır. 

YoluxmuĢ budağın qabığında sulu ləkələr əmələ gəlir. Böyüdükcə belə lə-

kələr uzanır, qaralır və nəhayət qırmızıtəhər-qəhvəyi rəng alır. Çox vaxt kitrə 

ayrılır. 2-5 yaĢlı apelsin ağaclarında bəzən dərin yaralar əmələ gəlir. 

Xəstə meyvələrdə dairəvi, sulu, basıq ləkələr formalaĢır. Onlar qəhvəyi və 

ya iri qara rəngli olur. Güclü sirayətlənən meyvələr tökülür. Nekrozlu ləkələr 

yalnız qabıqda olur, meyvənin lətli hissəsi sağlam qalır. 

Patogen zədələnmiĢ toxuma hissəsindən bitkiyə daxil olur. Xəstəliyin yayıl -

masına yağıĢlı və küləkli hava kömək edir. 

Xəstəliyin infeksiya mənbəyi torpağın səthinə tökülən уаrpaqlar, sirayətlən-

miĢ budaq və zoğlardır. KəsilmiĢ budaqlarda bakteriya 7 ay müddətində həyatilik 

qabiliyyətini saxlayır. Torpaqda onlar 15 gündən sonra məhv olurlar. 

Sitrus meyvələrində bakteriyalı nekroz xəstəliyini çubuqĢəkilli Pseudomo-

nas citriruteale (Smith) Starr. törədir. Bakteriyanın böyüməsi üçün optimal tem-

peratur 15-18°C, maksimum 35°C, minimum 1°C-dir. 51°C temperaturda bakte-

riya məhv olur. 

Təbii Ģəraitdə əsasən apelsin patogenlə güclü sirayətlənir. Bakteriyalı nek-

roz meyvə verən plantasiyalara daha çox zərər vurur. Xəstəliyin nəticəsində ağac-

ların assimilyasiya səthi azalır, budaq və zoğlar məhv olur, məhsuldarlıq aĢağı 

düĢür, meyvələrin keyfiyyəti pisləĢir, ağaclar güclü surətdə zəifləyir. 

Mübarizə tədbirləri. Elmi surətdə əsaslandırılmıĢ sanitar-profilaktiki təd-

birlər həyata keçirilməlidir. 

Küləkdən qoruyucu zolaqların salınması, yoluxmuĢ yarpaq və meyvələrin 

toplanması, xəstə zoğ və budaqların kəsilməsi, yaraların dezinfeksiyası kimi iĢlər 

keyfiyyətlə yerinə yetirilməlidir. 

Malsekkoya qarsı fungisidlərlə aparılan çiləmələr bakteriyalı nekroza qarĢı 

da səmərəlidir. 
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SĠTRUS BĠTKĠLƏRĠNĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malsekko 

Phoma tracheiphila (Petri) Kant. et Gic. 

srpv-midi-pyrenees.com 

Fitoftoroz - Phytophthora citrophora (R. E. et E. N.  

Sm (Leonian), Phyt. citricola Saw. 

 plantmanagementnetwork.org (solda), avocadosource.com (sağda) 
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Antraknoz – Colletotrichum gloesporioides Penz., Gloesporium 

limetticola Clausen, Gl. foliicolum Nish. 

panorama-agro.com (solda), plantwise.org (sağda) 

Dəmgil və уa ziyillilik- Ephaceloma citri (Butl.) Cif., 

Cladosporium citri Fawc., Srhaceloma australis Bitanc. et Yenk. 

old.padil.gov.au 
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Boz çürümə və ya botritioz 

Botrytis cinerea Fr. 

forestryimages.org (solda), plantprotection.hu (sağda) 

Bakteriyalı nekroz 

Pseudomonas citriruteale (Smith) Starr. 

plantprotection.hu 
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9.8. SUBTROPĠK BĠTKĠLƏRĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

Narın meyvə çürüməsi və ya zitiozu - Zythia  

versoniana Sacc. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Zythia cinsi  

Bioloji qrupu:  

Nekrotrof   

 

Xəstəlik Cin, Türkiyə, Ġran, Mərkəzi Asiya ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. 

Ölkəmizdə narın meyvə çürüməsi və ya zitioz xəstəliyi 1968-1971-ci illərdə 

A.Ġ.Ağayeva tərəfindən öyrənilmiĢdir. Meyvə çürüməsi xəstəliyi Azərbaycanın- 

Gəncə, Tər-tər, Ağdam, Göycay, Astara, Lənkəran rayonlarında qeydə alınmıĢ və 

hazırda narçılığa ciddi zərər vurur. 

Xəstəliklə nar bitkisinin yarpaq, budaq, gövdə, çiçək, meyvə, meyvə-ayaq-

cıqları və kök boğazı sirayətlənir. 

YoluxmuĢ çiçəklər qəhvəyi və tünd- qəhvəyi ləkələrlə örtülür, bu cür sira-

yətlənmiĢ çiçəklər əksər hallarda tökülür. 

Meyvələrin xəstələnməsi kasada qəhvəyi ləkələrin əmələ gəlməsi ilə baĢ-

layır, onlar artır və meyvənin qalan hissəsinə keçir. ÇürümüĢ toxumada çoxsaylı 

pasabənzər qəhvəyi nöqtələr əmələ gəlir ki, onlar da patogenin piknidlərindən 

ibarətdir. SirayətlənmiĢ cavan meyvələr tökülür, daha yaĢlı meyvələr mumyalaĢır 

və uzun müddət ağacdan asılı qalır. 

Meyvə ayaqcıqlarında qəhvəyi ləkələr zühür edir və həmin ləkələr zaman 

keçdikcə pasaoxĢar- qəhvəyi rəng alır. Buradan isə patogen budaqlara keçərək, 

onların qurumasına səbəb olur. 

Nisbətən daha iri qəhvəyi ləkələr yarpaqlarda əmələ gəlir, onlarda seyrək, 

dağınıq pas-qəhvəyi nöqtələr də müĢahidə edilir, bu isə yarpaqların saralmasına 

və vaxtından əvvəl tökülməsinə rəvac verir. 

YoluxmuĢ qabıq və gövdə oduncağının səthi qatları, eləcə də kök boğazı 

pas-qəhvəyi rəng alır və çürüyür. Sonrakı vaxtlarda qabıq partlayır, lakin qatlara 

ayrılmır. Xəstə ağacların yarpaqları tədricən saralır və tökülür, sonra ayrı -ayrı 

budaqlar quruyur və hətta ağac da məhv olur. 

Zythia versoniana göbələyinin mitseli bitki toxumasının hüceyrəaralarında 

yerləĢir. Sporvermə piknid və piknidsporlarladır. Piknidlər sıx, çoxsaylı, Ģara-

bənzər, demək olar ki, ağızcıqsızdır, qırmızıtəhər olub, 190-316 mkm diametrli-

dir, xarici səthdə zeytunidir, daxili qırmızıtəhərdir. Piknosporlar çubuqĢəki lli, to-
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pa halında, rəngsiz olub, ölçüləri 18-20 x 2-4 mkm-dir. Onlar yağıĢ damcıları və 

hava axını ilə yayılırlar. 

Xəstəlik törədici ekoloji amillərə qarĢı çox tələbkardır. Patogenin pikno-

sporları damcı su Ģəraitində 12,5-350C temperaturda cücərir. Cücərmə üçün opti-

mal temperatur 24-250C hesab edilir. A.Ağayevanın (1971) məlumatlarına əsasən 

150C temperaturda mitselin inkiĢafı artıq 3-cü gün baĢlayır.  

Meyvə çürüməsi təhlükəli xəstəlik olub meyvələrin əmtəəlik keyfiyyətini 

aĢağı salır, məhsul itkisi böyük olur. Xəstəliklə yoluxmuĢ meyvələr transporta 

dözümlü olmadığından uzaq məsafələrə aparıla bilmir. 5 balla yoluxmuĢ mey-

vələr isə qidalılıq dəyərini tam itirir, xəstə meyvələrdə mono və di Ģəkərlərin miq-

darı azalır. 

Xəstəliyə qarĢı davamlı sortlar yoxdur. Qırmızı qabıq, Bala Mürsəl, ġah 

nar, Mələs, Vələs, Nikitinskiy ranniy, Çəhrayı gülöyĢə, GülöyĢə, Azərbaycan, 

Nazik qabıq sortlarının hamısı çürüməyə qarĢı həssaslıq göstərirlər. Nisbi 

davamlılıq Vir №1 və ġirin nar sortlarında qeydə alınmıĢdır. 

Mübarizə tədbirləri. Nar plantasiyalarında yüksək aqrotexniki tədbirlər 

kompleksi həyata keçirməklə, konkret profilaktiki iĢlər görülməlidir (xəstə 

budaqların kəsilməsi, yara yerlərinin təmizlənməsi və yerinə bağ məlhəminin çə-

kilməsi, Ģtamb və kök boğazının yoluxmuĢ yerlərinin sağaldılması və s.). Dün-

yanın müxtəlif ölkələrində qlobal istiləĢmə, ekoloji tarazlığın pozulduğu Ģəraitdə 

yaĢlı ağacların kimyəvi preparatlarla aĢağıdakı müddətlərdə çilənməsinə icazə 

verilir: I çiləmə - tumurçuqların açılmasına qədər- 3% mis kuporosu məhlulu; II 

çiləmə - ilk ləçəklərin tökülməsindən sonra; III çiləmə - ikincidən 20 gün sonra; 

IV çiləmə- meyvələr böyük ölçülərə çatdıqda. Çiləmələr zamanı bordo məhlulu, 

moniko bordo və tərkibində mis birləĢmələri olan digər preparatlardan istifadə 

edilməsi məqsədə müvafiqdir. IĢçi məhlulun məsarifi 600-800 l/ha. 
 

Narın antraknozu və ya dəmgili-  Sphacaeloma  

punicae Ġem. 

 

Təsnifatda yeri: 

Mycota və ya Fungi aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceae  fəsiləsi, Sphacaeloma cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 
 

Dünyanın nar becərilən bütün ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır, lakin rütubətli 

hava Ģəraitinə malik rayonlarda daha ciddi xarakter daĢıyır. 

A.Ağayevanın (1973) məlumatlarına  əsasən  xəstəlik Azərbaycanın Astara,  

Lənkəran, Gəncə, Ağdam, Tər-tər və Göyçay rayonlarında yayılma xarakterinə 
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görə öndədir. Bəzi illərdə Göyçay və Tərtər rayonlarında xəstəliyin yayılması 85-

90%-ə çatır. Xəstəliklə nar bitkisinin yarpaq, saplaq, zoğ və yaĢıl meyvələri yo-

luxurlar. 

SirayətlənmiĢ yarpaqlar kiçik, həlqəvi qırmızıyabənzər - qəhvəyi və ya çəh-

rayıtəhər ləkələrlə əhatə olunur. Zaman keçdikcə bu ləkələr bərkiyir, tünd-qonur 

və ya tünd-qəhvəyi Ģəffaf çalarlı xarakter alır. Rütubətli hava Ģəraitində onların 

səthində zərif məxməri örtük formalaĢır. Güclü yoluxmuĢ yarpaqlar saralır, qıv-

rılır və vaxtından əvvəl tökülür. 

Antraknoz və ya dəmgil yarpaq saplaqlarında və zoğlarda kiçik, basıq, həl-

qəvi, qonurtəhər ləkələr kimi meydana çıxır. Sonrakı müddətlərdə onlar böyüyür, 

tünd-qonur rəng alır və birləĢir. Zoğların qabığı partlayır və soyulur. Saplaqların 

yoluxması yarpaqların vaxtından əvvəl tökülməsinə səbəb olur. Xəstə zoğlar 

böyümədən qalır, bəzən məhv olur. 

Meyvələr cavan yaĢlarında sirayətlənir. Onların səthində həlqəvi və ya çox 

zaman düzgün olmayan formalı, iri, qovuĢan tünd qəhvəyi ləkələr zühur edir. 

Güclü yoluxma zamanı meyvələr cılız, kiçik olur, kobudlaĢır, bəzən cırtdan for-

ması alır, partlayırlar. Meyvələrin partlaması isə onların saxlanma qabiliyyətini 

sıfıra endirir. 

Antraknoz və ya dəmgil xəstəliyini törədən Sphaceloma punicae göbələyi 

bitki toxumalarının hüceyrəaralarında yerləĢən mitsel əmələ gətirir. Xəstəlik törə-

dicinin konidial mərhələsi subepidermal loja formasında yarpaqların üst səthi ndə 

yerləĢir. Onlar dağınıq, həlqəvi, sarı və ya sarı-qonur rənglidir. Konidilər rəngsiz 

və ya sarı, duz və ya yüngülcə əyri, birhüceyrəli, silindrik, azca sancağaoxĢar 

olub, ölçüləri 16-17 x 3,0-4,3 mkm-dir. Sporlar əsas etibarı ilə yağıĢ damcıları və 

həĢəratlarla yayılır. 

Xəstəlik törədicinin konidiləri damcı su və yüksək rütubət Ģəraitində cücərir 

və onların hifləri yalnız örtücü toxuma vasitəsilə daxil olaraq bitkinin cavan 

orqanlarını yoluxur. Antraknoz xəstəliyinin infeksiya mənbəyi narın yoluxmuĢ 

orqanları – tökülən yarpaqlar və toxumluqdur. Patogen bu orqanlarda mitsel for-

masında saxlanılır. Xəstəliyə qarĢı davamlı sortlar yoxdur. 

Dəmgil və ya antraknozla yoluxmuĢ meyvələrin ləkələrinin hüdudlarında 

toxumanın inkiĢafı dayanır. Cavan meyvələr güclü yoluxduqda inkiĢafdan tam 

məhrum olurlar. Yetkin meyvələr isə xəstəliyin təsirindən partlayırlar. Xəstə 

meyvələrdə mono və diĢəkər, askarbin turĢusunun miqdarı azalır, ümumi turĢuluq 

yüksəlir, bütün bunlar isə meyvələrin keyfiyyətinə mənfi təsir edir. 

Mübarizə tədbirləri. Bitkilərin xəstəliklərə qarĢı davamlılığını yüksəldən 

tədbirlər kompleksi həyata keçirilməlidir. Bitkilərin normal sıxlığı , böyümə və 

inkiĢafı stimullaĢdırır, yüksək məhsuldarlığı təmin edir. Ġnfeksiya mənbələrinin 

məhv edilməsi inokulyum miqdarının azalması ilə nəticələnir. Qönçələmə və ilk 

çiçəklərin tökülməsindən sonra 1%-li bordo məhlulu və onun  əvəzediciləri ilə çi- 
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ləmələr aparılmalıdır.   

  
Narın serkosporozu – Cercospora lythracearum 

Heald. et Wolf. 
 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Cercospora cinsi  

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof 

 

Xəstəliyə dünyanın əksər narçılıq rayonlarında rast gəlinir. A.Ağayevanın 

(1973) məlumatlarına görə Yaponiyada xüsusi təhlükəli xarakter daĢıyır. Müəllif 

tərəfindən serkosporoz xəstəliyi ölkəmizin Astara və Tər-tər rayonlarında qeydə 

alınmıĢdır. Hazırda bu xəstəlik bütün rayonlar üçün xarakterikdir. Xəstəlik əsasən 

yarpaq və meyvələrdə qeydə alınır. 

Yarpaqlarda çoxsaylı, böyük olmayan həlqəvi və ya qeyri-düzgün formalı, 

tünd-qonur və ya qəhvəyi ləkələr əmələ gəlir. Müəyyən zaman keçdikdən sonra 

yarpaqlar saralır və tökülür. 

YoluxmuĢ meyvələr əvvəlcə kiçik, həlqəvi və ya böyük olmayan ziyilli 

ləkələrlə örtülür. Onlar daha Ģəffaf çalarlı tünd-qonur və ya tünd-qəhvəyi rəngli-

dir. Sonra ləkələr irilənir, birləĢir və meyvənin əhəmiyyətli hissəsi solğunlaĢır. 

Antraknozdan fərqli olaraq yoluxmuĢ toxuma partlamır. Rütubətli hava Ģəraitində 

ləkələrin səthində göbələyin konidial spor mərhələsindən ibarət məxməri örtük 

əmələ gəlir. 

Serkosporoz xəstəliyinin törədicisi Cercospora lythracearum göbələyi hü-

ceyrəarası mitsel əmələ gətirir, yoluxmuĢ toxumanın səthində isə konididaĢıyan-

larla konidilər meydana çıxır. KonididaĢıyanlar Ģəffaf-qonur və ya demək olar ki, 

rəngsiz, həlqəyə oxĢar əyri formalı, topa halında yığılmıĢ, ölçüləri 20-32x3 mkm-

dir. Konidilər rəngsiz, sapabənzər və ya sancaqĢəkilli, 2-5 arakəsməli, ölçüləri 

30-50x3-3,5 mkm-dir. 

Xəstəlik törədicinin kisə mərhələsi Mycosphaerella lythracearum Wolf. 

adlanaraq Dothideales sırasındandır. Yoluxub tökülən yarpaqlarda patogen psev-

dotesiləri formalaĢdırır. Onlar tünd-qonur və ya qara, 75-95 mkm diametrlidir. 

Kisələr silindrik, parafizsiz, 42-50 x 7-8 mkm ölçülüdür. Hər kisədə 8 ədəd rəng-

siz ikihüceyrəli kisəspor 2 cərgədə yerləĢir. 

Bitkilərin  ilkin infeksiyası  kisəsporlarla, təkrar  yoluxmalar isə konidilərlə 

baĢ verir. 

Xəstəlik törədici ekoloji amillərə qarĢı tələbkarlıq göstərir. Rütubət çox 

olan ərazilərdə daha yaxĢı inkiĢaf edir. Patogen 70%-dən yuxarı nisbi rütubət, 20- 
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250C temperaturda intensiv xarakterlidir.  

Patoloji proses nəticəsində yarpaqlarda maddələr mübadiləsi pozulur, 

vaxtından əvvəl tökülmə ağacların qıĢlamasını əngəlləyir, yoluxmuĢ meyvələrin 

əmtəəlik qabiliyyəti aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Ġnfeksiya mənbələri (yoluxmuĢ yarpaq və meyvələr) 

ciddi Ģəkildə məhv edilməlidir. Xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə və tətbiq 

edilən fungisidin təsir xarakterindən asılı olaraq 10-14 günlük intervalla çiləmələr 

aparılır. Ditan M-4,5, delan, bordo məhlulu, moniko bordo kimi preparatlardan 

istifadə məqsədə müvafiqdir. ĠĢçi məhlulun məsarifi 600-800 l/ha.  

 
Narın meyvələrinin alternariozu və ya qara çürüməsi -  

Alternaria punicae Agajeva sp. nova 
 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi  

Sinonimi: 

Alternaria tenuis Nees., Alternaria fici Far. 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Xəstəlik meyvə çürüməsi kimi geniĢ yayılmıĢdır. Ġran, Türkiyə, Mərkəzi 

Asiya və s. ölkələrin internet saytlarında xəstəliyin kifayət qədər geniĢ areala 

malik olması haqqında xəbərlər yayılır.  

Xəstəliklə yetiĢməkdə olan meyvələr yoluxur. Hər Ģey meyvənin səthində 

formalaĢan, əvvəlcə bozabənzər, sonra qaralmağa baĢlayan kiçik ləkələrdən 

baĢlayır. Zaman keçdikcə həmin ləkələr böyüyür, nisbətən basıqlaĢır, həlqəvi və 

ya oval formada olmaqla qara-qəhvəyi tünd haĢiyəlidir. 

Alternarioz çürümə meyvənin daxilinə doğru yayılır, ləkənin səthi nəmli ki-

mi müĢahidə edilir. Xəstə meyvələr xoĢ olmayan acı tamlıdır, ərzaq kimi tam ya-

rarsızdır.  

Müxtəlif ədəbiyyatlarda alternarioz xəstəliyinin törədicilərinin bir neçə 

olduğu göstərilir: Alternaria fici Far., Alternaria tenuis Nees. Lakin, Azərbaycan 

Ģəraitində nar bitkisinin xəstəliklərini tədqiq edən A.Ağayeva 09 oktyabr 1968-ci 

ildə Bakı Ģəhərində Botanika bağında inkiĢafdan qalmıĢ mumyalaĢmıĢ nar 

meyvəsində xəstəlik törədicini ilk dəfə qeydə almıĢ və onu Alternaria punicae 

Agajeva sp. nova kimi diaqnoz etmiĢdir. Müəllifə görə törədicinin sporları zəncir 

üzərində düzülmüĢ kimi görünür, sancağabənzər, Ģəffaf-qəhvəyi, 3-6 eninə və 1 

uzununa arakəsməlidir. Konidilərin ölçüləri 13,2- 14,9x 36,3- 54,5 mkm olub, 

ayaqcıqlıdır. Xəstəlik  törədici  20- 250C  temperaturda, 75- 80%  nisbi  rütubətdə 
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fəal inkiĢaf edə bilir. 

Məhsuldarlığı 15-20% aĢağı salır, orta dərəcədə sirayətlənmiĢ meyvələr 

əmtəəlik qabiliyyətini itirir və ərzaqlıq məhsul kimi yararsızlaĢır. 

Mübarizə tədbirləri. Bağda bitkilərin normal böyüməsi və inkiĢafı üçün 

bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilməli, mumiyalanmıĢ meyvələr bağdan kənar -

laĢdırılmalıdır. 

 
Narın boz çürüməsi - Botrytis cinerea Pers. 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Botrytis cinsi  

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

G.A.Bardas, G.D.Tzelepis, L.Lotos və baĢqaları (2009) məlumat verirlər ki, 

nar meyvələrində boz çürümə xəstəliyi Mərkəzi Yunanıstanın Larisa bölgəsində 

ilk dəfə 2008-ci ildə qeydə alınmıĢdır. Lakin həmin müəlliflər göstərirlər ki, ABġ 

və Çinin nar plantasiyalarında bu xəstəlik geniĢ yayılmıĢdır. Törədici saxlama 

rejiminə düzgün əməl edilmədikdə də inkiĢaf edir və hazır məhsula ciddi zərər 

vurur. 

Xəstəlik nar bitkisinin çiçək, gönçə, toxumluq və meyvələrini yoluxur. La-

kin tipik simptomları meyvələrin səthində baĢ verir. Onların üzərində yumĢalmıĢ, 

qonur, tezliklə böyüyən və meyvənin əsaslı hissəsini tutan və xəstəlik törədicinin 

sporlarından ibarət boz örtük əmələ gəlir. SirayətlənmiĢ meyvələr dad keyfiyyət-

lərini itirir, tədricən quruyur və mumyalaĢırlar. 

Xəstəliyin törədicisi Botrytis cinerea Fr. göbələyi yaxĢı inkiĢaf etmiĢ, ağa-

caoxĢar budaqlanan, azca rəngli konididaĢıyanlarla konidilər əmələ gətirir. Koni-

dilər topa halında baĢcıqda yerləĢir. Patogenin konidiləri həlqəvi və ya yüngülcə 

dartılmıĢ, birhüceyrəlidir. 

Botrytis cinerea Fr. göbələyi öz inkiĢaf tsiklində vacib mərhələ kimi skle-

rosiyalar əmələ gətirir. Onlar müxtəlif diametrli (3-6 mm), düzgün olmayan 

formalı və qara rənglidir. 

Yazda havanın temperaturu 12-140C və nisbi rütubəti 95%-dən az olmadıq-

da  sklerosiyalar cücərməyə baĢlayır, konididaĢıyanlarla konidilər əmələ gətirir 

ki, onlar da asanlıqla külək və yağıĢ damcıları ilə yayılırlar. 

Patogen 5-60C temperaturda inkiĢafa baĢlayır və 300C-də dayanır. Lakin 

konidilərin cücərməsi 18-240C temperaturda daha intensiv gedir. Havanın nisbi 

rütubəti 70-75% olduqda xəstəlik daha da sürətlənir. 

Prinsip etibari ilə xəstəlik törədici tipik fakultətiv parazitdir, əsasən zəiflə-
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miĢ bitkiləri yoluxur, nekrozlaĢmıĢ substratda inkiĢaf edir. Öz inkiĢafına məhv 

olmuĢ və ya güclü zəifləmiĢ toxumadan baĢlayaraq, göbələk toksinləri ilə qonĢu 

toxumaları da öldürür və orada yaĢayır. Bütün prizmalardan yanaĢdıqda məlum 

olur ki, xəstəliyin baĢlıca zərəri yetiĢmiĢ meyvələrin həm vegetasiya dövrü, həm 

də saxlanmada keyfiyyətinin pisləĢməsi, dad keyfiyyətlərini itirməsi, xarab olmuĢ 

məhsulun kütləvi Ģəkildə çıxdaĢ edilməsi ilə səciyyələnir. 

Mübarizə tədbirləri. Yüksək aqrotexniki fon, abiotik və biotik stress amil-

lərinə qarĢı bitkilərin davamlılığını yüksəldən tədbirlər kompleksi xəstəliyin zə-

rərini minimuma endirməyə zəmin yaradır. Zitioz və ya meyvə çürüməsi xəstəliyi 

ilə mübarizədə tətbiq edilən elmi tutumlu kimyəvi çiləmələr boz çürümə xəstə-

liyinə qarĢı da səmərəlidir. 

 
Narın xərçəngi və ya fomozu- Phoma punicae Tassi 

 

Təsnifatda yeri: 

Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi Ģöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Phoma cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Nar becərilən rayonlarda, əsasən buraxılmıĢ bağlarda daha çox rast gəlinir. 

Lakin ən yüksək səviyyəli plantasiyalarda da inkiĢafı qeydə alınır. A.Ağayevanın  

(1973) məlumatlarına əsasən keçmiĢ SSRĠ-də xəstəlik ilk dəfə 1949-cu ilin 

axırında Krımda qeydə alınmıĢdır. B.M.Pereqonçenko (1952) göstərir ki, bu tipli 

xəstəliyi Türkmənistanda, xüsusi ilə onun cənub qərbində Phomopsis cinsinə 

mənsub növlər törədir. A.Ağayeva (1973) görə bu xəstəliyə Azərbaycanın bütün 

nar becərilən rayonlarında rast gəlinir. 

Narın becərildiyi rayonlarda aĢağı aqrotexnika, baxımsızlıq Ģəraitində inki -

Ģaf edən bir xəstəlikdir. Xəstəlik nəticəsində Ģtambın qabığı və yan budaqlar 

sirayətlənir. Əvvəlcə qabığın səthində qonur ləkə meydana çıxır, eninə və uzunu-

na istiqamətlərdə böyüyür. Qabıq tədricən qaralır və yarıqlarla örtülür. Daha 

sonra onlar qatlara ayrılır, nəticədə qaralmıĢ oduncaq çılpaqlaĢır. Ətraflar boyun-

ca müxtəlifĢəkilli ĢiĢlər yaralar formasında qeydə alınır. Halqalanma zamanı 

Ģtamb və budaqlarda quruma baĢ verir. Nəticədə bitkinin yuxarı orqanlarına Ģirə 

hərəkəti dayanır. Sonrakı müddətlərdə artıq sirayətlənmiĢ bitkinin məhvi baĢlayır. 

Xəstəliyin törədicisi Phoma punicae göbələyinin mitseli hüceyrəarası yayılır, 

yoluxmuĢ toxumaların səthində piknidlər formalaĢır. Onlar dağınıq, qabıqlı, sarı-

yabənzər-qəhvəyi örtüklü, əvvəlcə epidermislə örtülü, sonra dağılmıĢ vəziyyətdə 

olaraq diametri 150-170 mkm-dir. Piknosporlar yumurtayaoxĢar və ya uzunsov, 

rəngsiz, ölçüləri 6-6,5 x 3,5 mkm- dir. Pikniddən  sporlar uzun burulmuĢ lent Ģək- 



541 

 

lində çıxırlar. 

Bitkilərin yoluxması adətən zədə yerləri və mexaniki yaralar vasitəsilə baĢ 

verir. Xərçəng xassəli yaraların əmələ gəlməsi bəzən narın qabığının altında for-

malaĢan zərərverici yolları ilə üst-üstə düĢür. Patogen yoluxmuĢ qabıqda mitsel 

və piknid formasında saxlanılır. 

Aqar suslasında 250C temperaturda mitselin böyümə və inkiĢafı intensiv ge-

dir. Göstərilən temperaturda 4-5-ci günlər artıq göbələk piknidləri qoymağa baĢ-

layır. A.Ağayeva (1973) göstərir ki, göbələyin inkiĢafı üçün ən əlveriĢli tempera-

tur 250C hesab edilir. Bu temperaturun aĢağı və ya yuxarı qalxması ilə göbələyin 

böyümə və inkiĢafı yubanır, 350C temperaturda isə inkiĢaf tamamilə dayanır. 

Xərçəng xəstəliyi ilə yoluxmuĢ nar ağacları vegetasiyanı pis keçirir, məhsul 

az verir. Kollar 5 balla yoluxduqda onlar tamamilə quruyur. 

Mübarizə tədbirləri. Dezinfeksiya və profilaktiki  tədbirlərə üstünlük ve-

rilməlidir. Əkin aparılmasından əvvəl nar çilikləri 5 dəqiqə müddətində mis ku-

porosunun 5%-li iĢçi məhsulunda saxlanılır. Bağda bütün aqrotexniki sanitar pro-

filaktiki tədbirlər yüksək səviyyədə həyata keçirilməlidir. Xərçəng ĢiĢləri tə-

mizlənməli, yerinə bağ məlhəmi çəkilməlidir. Vegetasiya dövrü zitioz və ya mey-

və çürüməsi xəstəliyinə qarĢı fungisidlərlə aparılan çiləmələr xərçəng xəstəliyinin 

də yüngül keçməsinə zəmin yaradır.  

 
Narın bakterial ləkəlliyi - Xanthomonas axonopodis  

pv. punicae 
 

Təsnifatda yeri: 

Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Xanthomonas cinsi 

Bioloji qrupu: 

Nekrotrof  

 

Son illər dünyanın bütün nar becərilən rayonlarında geniĢ yayılması və 

zərəri ilə populyardır. Narın bakterial ləkəlik xəstəliyini ilk dəfə 1944-cü ildə 

Ağdam, Zaqatala, AğdaĢ, Nuxa (indiki ġəki) rayonlarında və AbĢeron yarımada-

sının ġüvəlan və Mərdəkan qəsəbələrində Q.Q.Vıskvarko qeydə almıĢdır. 15 

oktyabr 1969-cu ildə isə A.Ağayeva xəstəliyi Tər-tər rayonunun “Bakinskiy ra-

boçi” kolxozunda müĢahidə etmiĢdir. 

Xəstəlik yarpaqlarda kiçik (3-5 mm-ə qədər), düzgün olmayan formalı yağ-

lıtəhər ləkələrin əmələ gəlməsi ilə baĢlayır. Bu mərhələdə simptomlar iĢıqda yax-

Ģı görünür. Müəyyən zaman keçdikdən sonra ləkələr böyüyür, saralır, sonra qəh-

vəyi rəng alır. Ġstənilən halda belə ləkələr nəmli sarıyabənzər-yaĢıl parıltılı olur-

lar. Adətən onlar qovuĢurlar və yarpağın böyük bir hissəsini əhatə edirlər, nəti -
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cədə yarpaqlar saralır və tökülürlər. Bəzən ləkələr yarpaq saplaqlarında da əmələ 

gəlir, onların qonurlaĢmasına səbəb olur. Rütubətli hava Ģəraitində yoluxma yer-

lərindən bakterial ekssudat ayrılır.  

Bakterial ləkəlik xəstəliyinin törədicisi Xanthomonas punicae Hing. et 

Singh. Qrammənfi çubuqlar olub, ölçüləri 1-2,5 x 0,5 mkm-dir, tək-tək, cüt-cüt 

və ya zəncir formasında inkiĢaf edirlər. Bu bakteriya bir polyar qamçının he-

sabına hərəkətlidir. Aqarda koloniyaları rəngsiz və ya solğun-sarı, nəmli, parıltılı 

və həlqəvidir.Ġnfeksiya mənbəyi yoluxub çürüməmiĢ bitki qalıqlarıdır. Bakteriya 

istiliyə qarĢı yüksək tələbkarlıq göstərir. Böyümə üçün optimal temperatur 25-

270C hesab edilir.  

Son illər xəstəliyin zərəri durmadan artır. Yarpaqların yoluxub vaxtından 

əvvəl tökülməsi nəticəsində ağaclar qıĢlamanı pis keçirir, dözümlülük azalır. Fo-

tosintezin pozulması üzvi maddələrin sintezini ləngidir, son nəticədə məhsuldar-

lıq aĢağı düĢür. 

Mübarizə tədbirləri. Ağacların yoluxmuĢ hissələrinin kəsilərək məhv edil-

məsi məqsədə müvafiqdir. Yüksək aqrotexnika və optimal becərmə bakteriozun 

inkiĢafını ləngidir, vegetasiya dövrü digər xəstəliklərə qarĢı tətbiq edilən fungi-

sidlər bakterioza da təsir edir.  
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SUBTROPĠK BĠTKĠLƏRĠN XƏSTƏLĠKLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narın meyvə çürüməsi və ya zitiozu 

Zythia versoniana Sacc. 

fotolar İ.Cəfərov 

Narın antraknozu və ya dəmgili 

Sphacaeloma  punicae Ġem. 

fotolar İ.Cəfərov 
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Narın alternariozu və ya qara çürüməsi            

Alternaria punicae Agajeva sp. nova  

zera3y.com 

Narın boz çürüməsi 

Botrytis cinerea Pers. 

fotolar İ.Cəfərov 
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Nar meyvələrinin aspergilliozu 

Aspergillus sp. 

zera3y.com 

Narın serkosporozu 

Cercospora lythracearum Heald. et Wolf. –  

fotolar İ.Cəfərov 
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Narın bakteriozu 

Xanthomonas axonopodis pv. punicae 

fotolar İ.Cəfərov 
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Xəstəlik törədicilərin latın adlarının göstəricisi  

 

Acrasiomycota 41, 55 

Acholeplasmataceae 113 

Acholeplasmatales 113 

Albuginaceae 60, 62 

Albugo Gray 49,62 

-candida Kuntze 62 

Alternaria Nees 84, 180, 261 

-alternata (Fr.) Keissi. 153, 180, 207, 285 

-tenuissima Simmons 180 

-solani Sorauer. 233, 329 

-tenuis Nees et Cda. 301 

-brassicae Sacc. 317 

-cucurbitae Letendre et Roum. 350 

-porri (Ell.) Cif. 393 

-radicina M. D. et E. 403 

-punicae Agajeva sp. Nova 537 

Anamorfic fungi 41, 62, 80 

Agrobacterium Conn. 105 

-tumefaciens (Smith et Town.) Conn. 105, 287, 431, 486, 515 

-radiobacter Conn. 105 

-rhizogenes (Riker, Banfield) Conn. 105 

Agonomycetes 82, 86 

Archaeascomycetes (syn. Taphrinomycetes) 65 

Ascochyta Lib. 85 

-imperfecta Pers. 20, 223 

-pisi Lib. 85, 209 

-hordei Hara. 154 

-oryzae Catt. 198 

-pinodes L.K.Jones 209 

-cucumis Fauts et Roum. 349 

Ascomycota 41, 50, 55, 62, 64 

Aspergillus Micheli et Fr. 48, 83, 158 

-niger v. Tiegh. 83 

Aphanomyces cochlioides Drechs. 58 

Apple mosaic virus 433 

Apple  xlorotic leaf spot virus 433 

Bacterium stewartii 142 

Basidiomycetes 72 
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Basidiomycota 41, 51, 55, 62, 72 

Bean yellow mosaic virus 215 

Bean yellow sliple virus 221 

Beet yellows virus və Beet mild yelloving virus 288 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker 155, 179 

Blastocladiales 63 

Blumeria graminis (DC.) Speer 11 

Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. tritici Marchal. 150 

-f. hordei 172 

Botrytis Micheli 83 

-cinerea Pers. 83, 262, 275, 300, 480, 496, 525, 538 

-allii Munn. 83, 386 

Cabbage mosaic virus 320 

Carrot mottle virus 410 

Cercospora Fress. 48, 84 

-beticola Sacc. 24, 84, 277 

-depressa (Berk. et Br.) Wass. 406 

-lythracearum Heald. et Wolf. 536 

Cicinnoboluz cesattiide 137 

Cladosporium Lk. 84 

-fulvum Cooke 23, 84 

-citri Fawc. 524 

Clavicipitales 67, 70 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith.) Jensen. 97, 99, 335 

-michiganensis subsp. sepedonicus (Spierkermann & Kotthoff.) Davis et al. 239 

Chromista  41, 55 

Chytridiales 63 

Chytridiomycota 41, 54, 62 

Chytridiomycetes 62 

Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. 443 

Coelomycetes 82, 84, 85  

Colletotrichum Corda 85 

-capsici Santhw. 373 

-gloesporioides Penz. 373, 522 

-lindemuthianum Br. et Cav. 85, 211 

-lagenarium  Ell. et Halst. 22, 55 

-trifolii Bian et Essary  226 

-atramentarium Taub. 333 

-orbiculare Arx. 347 

-circinans (Berk.) Vogl. 390 
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-limetticola Clausen 522  

-foliicolum Nish. 522 

Coccomyces Higg. 70 

-hiemalis Higg. 445 

Cochliobolus heterostrophus 142 

Corynebacterium tritici 142 

Coniothirium diplodiella (Speg.) Sacc. 485 

Cronartiaceae 80 

Cronartium Fr. 80 

-ribicola A.Dietr. 80 

Cucumber mosaic virus 304 

Cucumber necrosis virus 357 

Cucumis mosaic cucumovirus 356 

Curront mosaic 509 

Cytospora Ehrenb. et Fr. 85 

-leucostoma Fr. 22, 458 

-carposperma Fr. 429 

-rubensum Fr. 458 

Dematiaceae 48, 71, 82, 84 

Diaportales 67, 70 

Diaporthaceae 70 

Dictyosteliomycota 41, 55 

Didymella chrysanthemi (Tossi.) Gar. et Gull. 142 

-applanata Sacc. 512 

Diplodiella oryzae I.Miyake 198 

Diplodia 85 

-zeae (Schw.) Lev. 85 

Dothideales 72 

Drechslera (Rabenh. ex Schlecht.) Shoemaker 84 

Endogonales 63, 64 

Entomophthorales 63, 63 

Ephaceloma citri (Butl.) Cif. 524 

Erysiphe Link. 69 

-communis f. sp. pisi (H.A.Dietr.) Jacz. 206 

-communis f. sp. betae Weltzien. 278 

-communis (Wallr.) f. sp. solani lycopersici Jacz. 330 

-communis Grev. f. sp.  medicaginis Dietr. 221 

-cichoracearum D.C. f. sp. helianthi Jacz. 263 

-cichoracearum D.C. f. sp.  nicotianae Jacz. 298 

-cichoracearum D.C. f. sp. cichoracearum  Poteb. 344 
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-umbelliferarum de Bary 402 

Erysiphales 67 

Erysiphaceae 67 

Erwinia 97 

-amylovora (Burrill.) Winst. et al 94, 98, 99, 102, 103 

-chrysanthemi 89 

-toxica Korobko. 355 

-carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey, Harrison 96, 102, 319, 343, 375, 

409 

Eubacteria 93 

Euascomycetes 66 

Euphacidiaceae 70 

Eurotiales 66 

Eubacteriales 93 

Exobasidiales 75 

Exobasidiaceae 75 

Exobasidium vaccinii Woron. 75 

Fungi 41, 54, 62 

Fusarium Link. 22, 84, 156 

-oxysporium Schl. 84, 348, 394 

-f. sp. lycopersici Sacc. 332 

-f. sp. vasinfectum W.C.Snyder & H.N.Hansen. 248 

-f. sp. congintinans Bilai. 315 

-cepae (Hans.) Sneyder et Hansen 394 

-bucharicum Jacz. 22 

-orobanches Jacz. 137 

-graminearum Schwabe. 156, 199 

-avenaceum Sacc. 156 
-verticillioides (Sacc.) 185 

Fusicladium Bonord. 84 

-dendriticum (Wallr.) Fuckel 84 

Glomerella gossypii Edg. 142 

Gloesporium Desm. et Mont. 22 

-ampelophagum (Pass.) Sacc. 22, 481 

-ribis Mont. et Desm. 506 

-venetum Speg. 513 

Graphium ulmi 84 

Gymnosporangium Hedwig 79 

-tremelloides Hartig. 79, 426 

-sabinae Wint. 426 
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-dobrozvacovae Mitr. 426 

-confisum Plawr. 426 

Helotiales 70 

Helminthosporium Lk. et Fr. 84 

-maydis Y.Nisik. & C.Miyake 187 

Heterobasidiomycetidae 74 

Hemiascomycetes 65 

Homobasidiomycetidae 72, 74 

Hysteriales 72 

Hypocreales 67, 69 

Hyphomycetes 82 

Hyphomycetales 48, 82 

Hyphochytridiomycota 41, 55, 57 

Labyrinthulomycota 41, 55, 57 

Leveillula Arn. 69 

-taurica (Lev.) G.Arnaud. f. gossypii Zaprometov 256, 330, 367 

-campesitarum Golow f. sp. helianthi Golow. 263 

Loculoascomycetes (syn. Dothideomycetes) 65, 72 

Marssonina Magn. 85 

-potentillae (Desm) P.Magn. f. sp. fragariae (Lib.) Ohl. 85, 494 

-fragaria (Lib.) Ohl. 85 

Macrosporium gossypii Jacz. 254 

-macrosporium (Limm.) Morsy. 254 

Melasmia acerina Lev. 80 

Melanconiales 48, 82, 84 

Melonconiaceae 85 

Melampsoraceae 79, 80 

Melampsora Castagne 80 

-lini (Pers.) Lev. 80 

-pinitorgua (de Bary) Rostrup. 80 

-allii – populina Kleb. 389 

Microsphaera  Lev. 69 

-alphitoides Griff. et Maubl. 69 

Microascales 67 

Monoblepharidales 63 

Mollicutes 113 

Moniliaceae 82, 83 

Monilia Pers. emend Sacc. 83 

-fructigena Pers. 83, 421 

-cinerea Bonord. 83, 440 
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-mali (Worm.) A.Harrison 83 

-obolonga Honey 83 

Mucorales 63 

Mucor mucedo Fresen. 158 

Myriangiales 72 

Myxomycota 41, 55 

Mychota 93 

Mycoplasmatales 113 

Mycoplasmataceae 113 

Mycosphaerella brassicicola 80 

-fragariae Sacc. 493 

Mycelia sterilia və ya Myceliales 82, 86 

Nigrospora oryzae (Berk. & Broome) Petch. 188 

Oidium Sacc. 48, 83 

-tuckeri Berk. 83 

Olpidium A.Br. 63 

-brassicae (Woronin.) P.A.Dang. 63, 310 

Onion yellow dwarf virus 396 

Oomycota 41, 57 

Oomycetes 58 

Oospora lactis (Fres.) Sacc. 83 

Pectobacterium 99 

-carotovorum subsp. carotovorum 89, 99 

Penicillium Ling. 66, 83, 158, 392 

-digitatum Sacc. 25 

Peronosporaceae 60 

Peronosporales 58, 60 

Peronospora Corda 49, 60 

-pisi Syd. 208 

-aestivalis Syd. 222 

-schachtii  Fuck. 279 

-tabacina  Adam. 296 

-brassicae Gaum. 311 

-destructor (Berk.) Casp. 383 

Peziza Hoff. 71 

Pezizaceae 71 

Pezizales 70, 71 

Phacidiales 70 

Phragmidiaceae 79 

Phragmidium Link. 79 
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-rubi-idaei (Pas.) Karst. 79 

-disciflorum (Tode) James 79 

Phoma Fr. 85 

-rostrupii Sacc. 25, 404 

-exiqua Desm. 85 

-betae A.B.Frank. 280, 281 

-oryzae Cooke & Massee 200 

-lingam (Tode) Desm. 313 

-tracheiphila (Petri) Kant. et Gic. 519 

-punicae Tassi 539 

Phomopsis helianthi Munt. Cvet. et al. 265 

-vexans (Sacc. et Syd.) Hart. 372 

Phytophthora infestans de Bary 11, 25, 60, 231, 326 

-eruthroseptica Pethybr 60 

-capsici Leonian. 366 

-fragariae Hickman 499 

-citrophora (R. E. et E. N. Sm (Leonian) 521 

-citricola Saw. 521 

Phyllactinia Leveille 69 

-suffulta Sacc. 69 

Phyllosticta Sacc. 80 

-mali Pr. et Del. 423 

-briardi Sacc. 423 

-brassicae Sowerby 80 

-oryzaecola Hara. 201 

-fuscozonata Thuem. 514  

-ruborum Sacc. 514 

Plasmodiophora brassicae Woron. 21, 314 

Plasmopara Schroet. 49, 60, 61 

-viticola Berl. et De Toni 13, 23, 61, 474 

-helianthi Novot. f. helianthi 23 

-halstedii (Farl.) Berl. et de Toni. 267 

-nivea Schroet. 408 

Plasmodiophormycota 41, 55 

Plasmodiophoromycetes 56 

Pleosparales 72 

Podosphaera Kunze 69 

-leucotricha Salm. 69, 418 

Polystigma rubrum DC 70 

Polystigmina rubra Sacc. 448 
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Potato virus Y 240 

Potato virus X 241 

Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M.A.Curtis) Rost. 343 

Pseudomonas tumefaciens Stev. 20 

-caryophylli Starr. and Burkholder 142 

-cichorii (Swingle) Stapp. 104 

-solanacearum Smith. 270 

-tabacum Dovsan. 301 

-angulata Framme et Murray. 303 

-syringae pv. lachrymans Young et al. 91, 98, 100, 352 

-syringae Van Hall. pv. syringae Van Hall. 374, 432, 460 

-syringae pv. maculicula Young et al. 94 

-syringae pv. coronafaciens. Young et al. 89 

-syringae pv. tomato (Okabe) Young et al. 104 

-syringae pv. phaseolicola (Burkholder) Young et al. 98, 104 

-syringae pv. atrofaciens Young et al. 164 

-syringae pv. pisi (Sackett.) Young et al. 214 

-burgeri Pot. 354 

-citriruteale (Smith) Starr. 528 

Pseudopeziza jonesii Nannf. 224 

-medicaginis (Lib.) Sacc. 225 

Puccinaceae 79 

Puccinia Pers. 79 

-graminis Pers. f. tritici Erikss. et Nenn. 14, 79, 161 

-f. secalis Erikss. et Nenn. f. tritici Erikss. et Nenn. 177 

-glumarum Erikss. et Henn. 24 

-dispersa Erikss. et Henn. 79 

-horiana Henn. 142 

-recondita Rob. ex Desm. f. tritici 159 

-striiformis West.162 

-hordei G.H. Otth. 176 

-helianthi Schwein. 260 

-porri Wint. 389 

-allii Rud. 389 

Protomyces 66 

Protomycopsis 66 

Protomycetales 66 

Protozoa 41 

Prunus necrotic ring-spot virus 463 

Pyronemataceae 71 
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Pythiaceae 60 

Pythium Pringsh. 60 

-debaryanum Hesse. 60, 281, 293, 310 

-aristosporu Vanterp. 157 

-arrhenomanes Drechsler 157 

-graminicola Subraman. 157 

-ultimum Trow 157 

Radisch mosaic virus 321 

Ramularia Unger 83 

-tulasnei Sacc. 83 

Rhacodtella vitis Schier. 483 

Rhizoctonia aderholdii Kolosch. 22 

Rhizoctonia DC 86 

-solani J.G.Kuehn. 86, 293, 310 

-aderholdii (Ruhl.) Kolosh. 251 

Rhizobium radiobacter 89, 94, 98, 99 

Rhizopus nigricans Ehrenb. 158, 275, 499 

Rhytisma 70 

-acerinum (Pers.) Fr. 80 

Saprolegnia 49 

Saprolegniales 58 

Saprolegniaceae 58 

Saccharomycetales 65 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 189, 268, 370 

Sclerotiniaceae 71 

Sclerotium Tode 86 

-bataticola Taub. 86 

-rolfsii Sacc. 368 

-cepivorum Berk. 391 

Septobasidiales 76 

Septoria Fr. 85, 407 

-nodorum (Berk.) Berk. 85, 178 

-tritici Berk. & M.A.Curtis 152 

-maydis var. mojor Panas. 190 

-oryzae Catt. 201 

-lycopersici Speg. 331 

-piricola Desm. 424 

-ribis Desm. 507 

-rubi West. 514 

Sorosporium reilianum (Kuehn.) McAlp. 190 
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Spermophthora gossypii 65 

Sphaeropsidales 48, 82, 85 

Sphaeropsidaceae 85 

Sphaerotheca Lew. 68 

-pannosa Lev. var. persicae Woronich. 68, 454 

-fuliginea Poll. f. sp. cucurbitae Jacz. 344 

-macularis Magn. f. sp. fragariae Jacz. 495 

-mors-uvae Bert. et Curt. 508 

Sphacaeloma punicae Ġem. 534 

Sphaeriales 67, 69 

Sphaeropsis malorum Peck. 85, 427 

Spiroplasmataceae 113 

Spongospora subterranea (Wallr.) Yagerh. 236 

Srhaceloma australis Bitanc. et Yenk. 524 

Stereum purpureum Pers. 22 

Strawberry mosaic virus 501 

Strawberry moltle virus 501 

Strawberry vein banding virus 501 

Streptomyces 89, 107 

-scabies (Thaxter) Waksman et Henrici. 89, 107, 237 

Stilbaceae 82, 84 

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pers. 21, 25, 63, 142, 238 

Taphrinales 65 

Taphrinaceae 65 

Taphrina Sad. 27, 65 

-pruni Tul. 27, 450 

-cerasi Sadeb. 20 

-deformans Tul. 26, 452 

Thielaviopsis basicola (Berk. et br.) Ferraris. 22, 295 

Tilletiaceae 76 

Tilletia Tul. 20 

-caries (DC.) Tul. 20, 76, 146 

-controversa Kuehn. 76 

-secalis Kuehn.76 

-indica Mitra 76, 142 

-laevis Kuehn. 146 

-horrida Takah. 202 

Tobacco mosaic virus 304, 337 

Tobacco necrosis virus 357 

Tomato mosaic virus 336 
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Tomato spotted wilt virus 337 

Transchelia Arthur 79 

-pruni-spinosae (Pers.) Diet. 79, 449 

Trichoderma Pers. ex Fr. 83 

-lignorum Tode 83, 137 

Trichothecium 83 

-roseum Link. 83, 158 

Tuberculariaceae 82, 84 

Tubercularia 84 

-vulgaris Tode et st. Amans 84 

Uncinula Lev. 69 
-necator Burr. 69, 83, 477 

Urediniomycetes 72, 76 

Uredinales 76, 79 

Urocystis Rabenh. 76 

-occulta (Wallr.) Rabenh. 76 

-cepulae Frast.  76, 387 

-tritici Koehn. 148 

Uromyces Link. 79  

-pisi Schroet. 20, 79 

-pisi (Pers.) de Bary 210 

-fabae (Pers.) DB. f. pisi-sativae Hirats. 210 

-striatus Schr.  227 

-betae (Pers.) Lev. 283 

Ustilaginomycetes 72, 74 

Ustilaginales 74, 75 

Ustilaginaceae 76 

Ustilago (Pers.) Roussel. 76 

-avenae Ġens. 76 

-laevis Magn. 76  

-hordei (Pers.) Lagerh. 76, 174 

-nuda (C.N.Jensen) Rostr. 76, 175 

-tritici (Pers.) Rostr. 76, 149 

-zeae (Beckm.) Ung. 20, 21, 76, 192 

-nigra Tapke. 173 

Valsa Nits. 70 

Verticillium albo-atrum Reinke et Berth. 22, 332, 369 

-dahliae Kleb. 246, 269, 369, 456 

Venturia inaequalis Wint. 414 

-pirina Aderh. 414 
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Volkartia 66 

Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 351, 405, 498, 527 

Xanthomonas 89 

-vesicatoria (Dowson.) Dyl. 89, 101, 334, 376 

-tanslucens 91 

-campestris pv. corylina Dyl. 101 

-pv. cucurbitae (Dowson.) Dyl. 356 

-pv. undulosa Young. et al. 163 

-pv. beticola Savulescu 98 

-pv. campestris Dowson. 89, 318 

-pv. pruni Dye. 460 

-malvacearum (E.F.Sm.) Dowson. 252 

-phaseoli (E.T.Sm.) Dyl. 212 

-axonopodis pv. citri 101 

-oryzae pv. oryzicola 101, 203 

-citri (Hasse.) Dowson. 142 

-fragariae Kennedy et King. 500 

-rubi-idei Gorl. 515 

-axonopodis pv. punicae 540 

Zoopagales 63 

Zygomycota 41, 54, 62, 63 

Zygomycetes 63 

Zythia versoniana Sacc. 533 
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