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Mycosphaerella yaprak lekesi
Bu hastalık etmeni çileklerde
tarlada yaygın bir şekilde yer yer
yaprak sararması ve kızarması
şeklinde görülmektedir.
Lekelerin çapları 3–6 mm
kadardır. Merkezi beyazımsı
gridir. Belirgin kırmızımsı
mordan paslı kahverengi
lekelerin nekrotik bölgenin
etrafını sardığı gözlenmiştir.
Hastalığın kuş gözüne benzeyen
bu belirtileri nedeniyle hastalığa
“Kuş Gözü Yaprak Lekesi" adı da
verilmektedir.
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Sürveyler sırasında sararmış,
kurumuş, solgun bitkilerden
alınan örneklerin kök ve kök
boğazları incelendiğinde
kırmızımsı kahverengi renk
değişikliği, çürüme belirtileri
olduğu görülmüştür.
Lasiodiplodia ve Macrophomina
kök çürüklükleri bitkide
kurumuş solgun bir görüntüye
neden olmuştur ve kökler kesilip
incelendiğinde belirtilerin
benzer olduğu görülmüştür.
Bu patojenler ile yapılan çeşit-
reaksiyon çalışmaları sonucunda
yaprak lekesi (M. fragariae)’ ya
en hassas çeşit Kabarla en
dayanıklı çilek çeşidi ise Alison
çilek çeşidi, Macrophomina kök
çürüklüğüne (Macrophomina
phaseolina) en hassas çilek çeşidi
Tüylü çilek çeşidi, en dayanıklı
çeşit Osmanlı çilek çeşidi,
Lasiodiplodia kök çürüklüğüne
(Lasiodiplodia theobromae) karşı
en hassas çilek çeşitleri Tüylü ve
Monterey çilek çeşitleri en
dayanıklı çilek çeşidi ise Alison
olarak bulunmuştur.
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Proje kapsamına giren
alanlarda Filenchus Thornei, F.
Misellus, Helicoytlenchus
digonicus, Pratylenchus
neglectus, P. zea, P.penetrans,
Pratylenchoides alcanii,
Bitylenchus dubius, Merlinius
brevidens, Aphelenchus avenae ve
Ditylenchus destructor bitki
örneklerinden ise Ditylenchus
dipsaci ve Aphelenchoides
fragariae olmak üzere toplam 13
adet bitki paraziti nematod türü
tespit edilmiştir.
Saptanan türler arasında A.
fragariae, D. dipsaci ve D.
destructor karantinaya tabii
nematodlardır. Ayrıca A.
fragariae ve D. dipsaci çilek
bitkisinde önemli zararlara
neden olan türler olup çilek
sertifikasyon sisteminde
toleransları sıfırdır. Bu etmenler
ile mücadele de sertifikalı fide
kullanımı çok önemlidir.
Bu çalışmada ayrıca Sweetann,
Festival ve Kabarla çeşitlerininM.
chitwoodi, M. incognita ırk 1 veM.
javanica türlerinin konukçusu
olmadığı sonucuna varılmıştır.
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