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KiRAz MEyVELERİNDE
nrOxİrVeSI (Mum y a) [Mo nilinia
fr uctig ena Honey] HASTALIĞI

Meyve monilyasına neden olan fungus meyve
enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Ancak çiçek
ve yapraklarda da hastalık oluşturabilmektedir.

Fungus kışı dallar üzerinde kalmış ya da
yere dökülmüş hastalıklı meyveler üzerinde
konidiospor halinde geçirir.

Meyve enfeksiyonlan genellikle meyvenin
olgunlaşmasına yakın dönemde meydana gelir.

Fungus genellikle meyveye mekanik yolla
(rijzgöır, böcek, kuş zararı vb.) açılan yaralardan
giriş yapabildiği gibi meyve kabuğundan doğrudan
da yapabilmektedir (Şekil 1).

Şekil l. Hastalık etmeninin girişini kolaylaştıran
mekanik yaralar.



Konidiosporlar, yağmur damlalan ve rizgdrla
çevreye yayılır ve ilk enfeksiyonları yapar.

Hastahğın belirtileri

İlt belirtiler, me}.ve kabuğunda oluşan
kahverengi bir veya birkaç lekedir.

Lekelerin etrafinda açık kahverenkli bir halka
bulunur.

Şekil 2. Melwe monilyası nedeniyle meydana gelen

çürüme.

Çürüme I-2 gijn içinde genişleyerek meyve
yüzeyinin yarıdan fazlasını kaplar (Şekil 2).

Olgun meyvelerde çürüme daha hızlı olur.
Meyvenin çürüyenbukısmında 1-3 gün sonla sarı-
devetüyü renkli konidiospor zincirlerini taşıyan
konsantrik püstüller meydana gelir (Şekil 3).



Şekil 3. Olgunlaşmamlş meyve (üstte) ve olgun meyve
üstürıde meydana gelen püstüller.

Hastalıklı meyve dokusu hızla su kaybederek
buruşur ve mumyalaşarak dalda asılı kalır (Şekil
-1). Bu nedenle bu hastalığa 'mumya hastalığı'ismi
ı,erilmiştir.



Şekil 4. Ağaç üstündeki monilyalı meyveler (üstte) ve
mumyalaşmış meyveler (altta).

Konukcuları Kiraz, vişne, kayısı, erik,
badem, şeftali, elma, armut, ayva, incir ve trabzon
hurmasıdır.



Mücadelesi

kültürel Önlemler

Yağışın çok fazla olduğu yıllarda, hastalık
şiddeti noımalden daha yüksek olacağı için,
ilaçlama programmln başarısı beklenenden daha
düşük olabilir. Bu riski en aza indirebilmek
için kültürel önlemlere titizlikle uyulması
_eerekmektedir.

Bu amaçla, mumyalaşarak a[aç üzerinde
kalmış çiçekler ve meyveler ile yere dökülmüş
hastalıklı meyveler (Şekil 5) toplanarak imha
edilmelidir.

Şekil 5. Yere dökülmüş hastalıklı meyveler.

Kimyasal mücadele

Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama
yapılmalıdır.


