


Zeytin Hastalıkları İle Mücadele 

Zeytin Bahçelerinde Zirai Mücadele 
 
1. Hastalıklar 
 1.1. Fungal Hastalıklar 
1.2. Bakteri Hastalıkları 
1.3. Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıklar 
1.4. Fizyolojik Hastalıklar 
Zeytin ağacına her türlü bakım ve tedbiri uygulanıp, 
hastalıkları ile  mücadele yapılmadığı takdirde randımanın azalıp kalitenin düşmesi nedeniyle 
ekonomik anlamda zeytincilik yapılamaz. 
Beslenmeleri yetersiz, ve bakımsız zeytinliklerde hastalık ve zararlı tahribatı daha fazla olur.  
Ağaçların sıhhatli gelişmeleri için gerekli kültür tedbirlerinin yanında mücadeleye önem 
verilmeli ve zamanında uygulanmalıdır. 
Kaliteli sofralık zeytin ve kaliteli yağ için ’’zirai mücadele’’ mutlak zorunluluktur.   



1. Verticillium Solgunluğu ( Verticillium dahliae)   

Hastalığın Belirtileri  
Ağaçların sürgün ve dallarının uçtan geriye doğru kuruması şeklinde görülür. 
Yaprak, sürgün ve dallar yeşilimsi renklerini kaybederek açık kahverengiye dönüşür 
hastalıklı daldaki yapraklar önce mat yeşil renge dönüşür sonra uzunlamasına geriye 
doğru kıvrılırak  dökülür. 



Ağaçta ana dalın kabuk dokusu menekşe rengine dönüşebilir ve renk değişimi zamanla tüm 
ağaca yayılabilir, bu belirtileri gösteren dallarından boyuna kesitler alındığında iletim 
demetlerinin koyu kahverengiye dönüştüğü görülür.  



Hastalığın ilkbahar enfeksiyonlarında çiçek tomurcukları kurur ağaç üzerinde  asılı kalır. 
Enfeksiyon çiçeklenme döneminin başında gerçekleşirse çiçeklerin bir kısmı dökülebilir. 



Mücadelesi  
Kültürel Önlemler  
Solgunluk ve kuruma belirtilerinin görüldüğü hastalıklı sürgün ve dallar sağlam kısımdan 
itibaren budanmalı bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 
Yere dökülen hastalıklı yapraklar toprakta enfeksiyon kaynağı oluşturacağından yapraklar 
dökülmeden önce budama tamamlanmalıdır. 
Hastalığın bulaşma  riskini azaltmak amacıyla budama aletleri sık sık çamaşır suyuna 
batırılarak dezenfekte edilmelidir.  
Teknik olarak önerilmeyen karık ve salma sulama sistemleri uygulanmamalıdır.  
Sulama damla sulama şeklinde yapılmalıdır. 
Toprak işlemesiyle temiz alanlara bulaşık toprak taşınmasını önlemek için, bahçelerde fazla 
sayıda toprak işlemeden kaçınılmalıdır. 



Zeytin bahçelerinde hastalığın bulaşma ve taşınma riskini arttırdığı için kesinlikle ara tarım, 
özeliklepamuk, sebze, kolza, ayçiçeği tarımı yapılmamalıdır.  
Yeni tesis edilecek zeytin bahçelerinin bulunduğu alanlarda hastalığın konukçusu olan 
yukarıda belirtilen bitkilerinin tarımı yapıldıysa bu topraklarda V.dahliae' nin konukçusu 
olmayan arpa, yulaf, buğday gibi tahıllar yetiştirerek yabancı otlarla mücadele yapılarak 
patojen arındırılmalıdır. 
Bu alanlarda uzun yıllar zeytinlik tesis edilmemelidir. 
Zeytin ağaçlarının hastalığa karşı duyarlılıklarını önlemek amacıyla hızlı ğelişimi sağlayan aşırı 
azotlu gübre kullanımından kaçılnılmalıdır .  



Kimyasal Mücadele  
Zeytin ağaçlarında Verticillium solgunluğu ile ilgili herhangi bir kimyasal mücadele yöntemi 
önerilmemektedir. 
Son yıllarda solarizasyon üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 
Bakanlığımızca da ilaç deneme metodu hazırlanmaktadır. 



    

2. Zeytin Halkalı Leke Hastalığı 
(Spilocaea oleagina (Cast) Hughes =Cycloconium oleaginum Cast) 
 

Tanımı 

Hastalık, nemli ve yağışlı bölgelerde özellikle hava ve güneş almayan ağaç dallarında, sık 
dikilmiş zeytinliklerde, budama artıklarında gelişir. 

İlkbahar ve sonbaharda yağışlı olan bölgeler hastalık gelişimine uygundur.  



    
Hastalığın Belirtileri 
Önce yaprakların üst yüzeylerinde siyahımsı gri renkte  yuvarlak noktalar şeklinde lekeler 
görülür bu noktaların bulunduğu yerde renk açılır daha sonra bunun çevresinde normal 
yaprak renginde bir halka oluşur.  
Bunu dıştan ikinci bir açık renkli halka çevirir tekrar koyu renkli bir halka oluşur bu görünüm 
nedeniyle hastalığa halkalı  leke hastalığı adı verilir  bir yaprakta çapları 2-10 mm olan  2-30 
adet leke bulunabilir. 



    
Mücadelesi 
Kültürel Önlemler 
Havasız ve nemli yerlerde zeytinlik tesis edilmemelidir, su tutan arazilerde ki zeytinliklerde 
drenaj yapılmalıdır. Gübreleme ve sulama tekniğine uygun yapılmalıdır. Kireç bakımından 
zayıf topraklar kireçlenmelidir.  Ağaçlar havalanacak ve ışık alacak şekilde budanmalıdır 
yere dökülen lekeli yapraklar toplanıp yakılmalı veya sürümle toprağa gömülmelidir. 
Hastalığa dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.  



Kimyasal Mücadele 

1.İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 

2.İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra çiçekler açmadan önce yapılmalıdır. 

Kullanılan İlaçlar ve Dozları 

Etkili Madde Ve Miktarı Formulasyon 
Dozu 

 Preparat/100 Ml Su 

Bordo Bulamacı 1. İlaç  

Bordo Bulamacı 2. ilac 

Bakır oksit %50 

Bakır hidroksit % 50 

SIVI 

EC 

WP 

WP 

750 + 1500 g 

500 + 1000 g 

400 g 

300 g 



   

3.Armıllarıa Kök Çürüklügü Hastalığı  
(Armillaria mellea (Vall.) Quel) 
 

Meşe kök çürüklüğü veya mantar kök çürüklüğü olarak bilinir.  

Belirtileri 

İlk simptomlar küçük klorotik yapraklar, genç yaprak  dökümleri ve sürgün uçlarında geriye 
ölümlerdir.  Fungus, ağacın tüm kök sitemini tahrip eder veya alt gövde  çevresini bir kuşak 
gibi sararak ağaç ölümlerine neden olur. 



Fungus hem toprakta hem de odun dokusunda yaşar ölü ağaçlarda toprakta kalan kök 
parçalarında uzun süre yaşamını sürdürür. Ağaçlarının köklerinde çürüklük yaparak ağaçların 
ölümüne neden olur. Hastalığa yakalanan ağaçlarda sürgün oluşumu azalır yapraklar sararır 
ve dökülür.  Sürgün ve dallar kurumaya başlar ağaçlar tamamen kurur. 



Konukçuları 

Orman ve meyve ağaçlarıdır. 

En yaygın olarak görüldüğü meyve ağaçları elma, armut, erik, şeftali kiraz, vişne, kayısı,dut, 
nar, asma, zeytin, kestane, ceviz orman ağaçları ise meşe ve iğne yapraklılardır. 



Mücadelesi 

Kültürel önlemler 

Kuruyan ağaçlar bahçeden sökülerek imha edilmeli yerlerinde  kireç söndürülmelidir. 

Hastalık bahçenin belli kesimlerinde ise rizomorfların sağlam ağaçlara ulaşmaması için  hasta 
olanlar 60 cm derinlik 30cm genişlikteki hendekler ile izole edilmelidir. Çevre bahçelerde 
hastalığın bulunduğu durumlarda sel sularının getireceği hastalıklı parçaların girişini 
önlemek için bahçenin çevresine 60-70 cm derinlikte  hendekler  açılmalıdır. 



Ağaçlar sağlam  ve sağlıklı yetiştirilmeli bunun için tekniğin gerektirdiği önlemler alınmalıdır. 
Ağaçlarının kesimiyle elde edilen boş araziye hemen zeytin bahçesi tesis edilmemeli, 
Toprak 2-3 yıl boş bırakılmalıdır. Ağaçlar derin dikilmemeli, aşırı sulanmamalı, Sonbaharın  
ilk yağmurlarında sonra oluşan fungusun şapkaları oluştukları yerdeki kök parçaları imha 
edilmelidir. Kökler yaralanmamalıdır. 
 
Kimyasal Mücadele 
Hastalık yeni başlamış ise hasta kökler kesilip hasta kısımlar kazındıktan sonra bu yerler 750 
gr ardıç katranı + 250 gr göztaşı  karışımı ile kapatılmalıdır. Ağaçların kökleri tamamen  
hastalanmış ise, ince kökleri dahil sökülerek kendi çukurlarında yakılmalı yerine sönmemiş 
kireç dökülerek kapatılmalıdır. Hastalığın görüldüğü, bahçedeki sağlam ağaçları korumak 
için  sonbaharda veya ilkbahar başında ağaçların izdüşümleri  % 5’lik karaboya veya % 2’lik, 
göztaşı ile m2’ye 10 lt. ilaçlı su  gelecek şekilde sulanmalıdır. 



Tanımı 

Hastalığın yayılmasında önemli olan fungusun miselleridir.  

Sulama, sel, yağmur suları ve toprak işlemesi hastalığın  yayılmasında etkilidir.  

4. Rosellinia Kök Çürüklüğü Hastalığı  
(Rosellinia necatrix ) 
 



Belirtileri  

Kök çürüklüğüne yakalanmış ağaçtaki ilk belirti,yapraklardaki sararmalardır. 

Hastalıklı ağaçlarda küçük yapraklar oluşur, büyümede durgunluk görülür, ağaçlar sürgün 

uçlarından geriye doğru kurur. Meyve verimi ve kalitesi düşer, meyveler iyileşmeden ve 
olgunlaşmadan dökülür. 



Mücadelesi 
Kültürel Önlemler 
Bulaşık bahçelerde ilkbaharda ağaçların kök boğazları ana köklere kadar açılarak yaz 
aylarında  güneş ve hava almaları sağlanmalıdır. Ağır ve su tutan topraklarda bahçe 
kurulmamalıdır. Toprakta fazla su birikmesine engellenmelidir. Bahçeler etrafına drenaj 
kanalları açılmalıdır.  Bahçeler sel sularından korunmalıdır. 



Çevre bahçelerde hastalığın bulunması durumunda sel  sularının getireceği hastalıklı 

parçaların girişi önlenmelidir. Sulama suyu ve gübre ağaçların kök boğazına değil tekniğin 
uygun şekilde taç izdüşümüne verilmelidir. Kökleri tamamen çürüyen ağaçlar toprakta hiç 
kök parçası kalmayacak şekilde derhal sökülmeli kendi çukurunda yakılmalıdır. 

Hastalığın yeni görülmeye başladığı  ağaçlarda çürüyen kökler sağlam kısma  kadar 

Temizlenmelidir. Kesilen köklerin üst kısmına rastlayan dallar köklerle dengeyi sağlayacak 
şekilde budanmalıdır. Kök çürüklüğünün sağlam ağaçlara bulaşmasını önlemek amacıyla 
bahçede hastalığın bulaşık olduğu kısmın etrafına 1 m derinliğinde hendek açılmalı toprağı 
bulaşık tarafa atılmalıdır. 

 



 Belirtileri 

 Bu hastalık sürgünlerde ölü dokular (nekroz) oluşturur ve ağaçta az veya çok yaprak 
dökümüne sebep olur.  Hastalığın en çok bulunan şekli meyvedeki zararıdır. Ülkemizde 
zeytin bahçelerindeki antraknoz hastalığına karşı kimyasal mücadeleye yönelik tavsiyeli ilaç 
bulunmamaktadır. 

4. Antroknoz-çürük Leke 

  (Gloeosporium olivarum Alm.) 



 Mücadelesi 
Kimyasal Mücadele 
Şayet dallar ve yapraklarda önemli ölçüde bulaşma varsa, İlkbaharda ilaçlama tavsiye olunur. 
Eğer hastalanma sadece meyvelerde ise, bölgelere bağlı olarak, yaz sonu, sonbahar 
başlarında mücadele daha etkili olur. 
 
En etkili aktif maddeler şunlardır 
- % 50’lik Bakır oksiklorür  
- Benzimadazol’ler 
- Meyvelere uygulandığında, aktif maddenin daha uzun devre yapışık kalmasını temin 
maksadıyla yapıştırıcı madde kullanılmasının ilacın etkisini arttıracağı gözönün de 
tutulmalıdır. 
@ ülkemizde ruhsatlandırılmış ilaç bulunmamaktadır. 



Belirtileri  

Zeytin ağaçlarının kabuklarında sinirli, çökük bir şekilde kanserler oluşturmaktadır. Hastalık 
etmeni sürgün, dal ve ana gövde de doku kararmalarına neden olur. Hastalıktan dolayı 
dalların ve ağaçların geriye doğru ölümüyle sonuçlanmaktadır.  

5.Diplodia Yara ve Çürüklüğü (Kanseri) (Botryosphaeria Stevensii Shoemaker)  



Mücadelesi  

Kimyasal Mücadele  

Tavsiye edilebilecek hiçbir mücadele şekli olmayıp, hastalığın mücadelesine ait detaylı 
bilgiler henüz mevcut değildir.  



Belirtileri  

Etmen ağaçların kök, dal ve yapraklarında simptomlar meydana getirir. Phytophthora türleri 
kök, yaprak ve dallarda çürüklük meydana getirir. İnfekteli ağaçlarda yapraklar sararır ve 
dökülür.   

6.Phytophthora Kök, Dal Ve Yaprak Çürüklüğü 



Mücadelesi 

Kimyasal Mücadele 

Ülkemizde kimyasal mücadelesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.  



7.Bordo Bulamacı 

Bordo bulamacı, patojenlere karşı esas toksik madde olan bakır iyonlarını içeren ve asit 
karakterli bakırın pH’sını nötürleştirerek, fitotoksik etkiyi gidermek amacıyla kireç katılarak 
kullanılan ve kolay hazırlanabilen bir mantar ilacıdır.  

Yani göztaşı (bakır sülfat % 98) ve kireç kullanarak hazırlanan bir karışımdır. 

Bordo bulamacı çok sayıda fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı kullanılan bir tarım ilacıdır.  

Sonbaharda hasattan sonra ve ilkbaharda çiçek gözleri uyanmadan önce zeytin ağaçlarına 
bordo bulamacı uygulandığında, ertesi yıl olabilecek potansiyel hastalıklara karşı etkili ve 
ekonomik mücadele yapılmış olunur. 



Bordo Bulamacının Hazırlanışı  



Diğer Oranlarda Bordo Bulamacının  Hazırlanışı  

%.1, %1.5, %2, %3, %4 ve %5’lik 100 litre bordo bulamacı hazırlamak için gerekli madde ve 
malzemeler aşağıda verildiği şekildedir. 

%     1’lik Bordo Bulamacı için 1,000 g. göztaşı ve 0,500 g. sönmemiş kireç  

% 1.5’luk Bordo Bulamacı için 1,500 g. göztaşı ve 0,750 g. sönmemiş kireç 

%    2’lik Bordo Bulamacı için 2,000 g. göztaşı ve 1,000 g. sönmemiş kireç 

%    3’lük Bordo Bulamacı için 3,000 g. göztaşı ve 1,500 g. sönmemiş kireç 

 %    4’lük Bordo Bulamacı için  4,000 g. göztaşı ve 2,000 g. sönmemiş kire 

%    5’lik Bordo Bulamacı için 5,000 g. göztaşı ve 2,500 g. sönmemiş kireç 

 Ancak sönmemiş kireç yerine sönmüş kireç kullanılmak istenirse, yukarıda verilen kireç 
miktarı iki katına çıkartılmalıdır. 





Zeytin Dal Kanseri Hastalığı (Pseudomonos savastanoi pv.savastonoi)  

Tanımı 
Hastalığı oluşturan etmen bir bakteridir gelişme sıcaklığı 
maksimum: 34-35 derecedir 
optimum: 35-26 derecedir 
minimum: 12 derecedir 
termal ölüm noktası 43-46 derecedir 



Etmen  
Krem yeşil renkteki canlı ur ve siğillerde bulunur. 
Bulaşma bu ur ve siğiller aracılığı ile olur. 
Ur ve siğiller ışık ve ısının tesiri ile koyu kahverenkli çatlamış ve 
tepesi çökük bir hal alır bu tür ur ve siğillerde hastalığı yapan 
bakteriler ölür ve enfeksiyon yapamaz. 



Zeytin ağacının gövde, dal ve sürgünlerinde değişik büyüklükte ur ve siğiller şeklinde görülür 
siğillerin büyüklüğü bulunduğu yere göre değişir. 

Hastalığın bulaştıgı yıllık sürgünlerde yaprak çiçek ve meyve dökümü sonucu oluşan siğiller 
küçük ve yuvarlaktır. 

Genç sürgünlerde yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu oluşan siğillerle genç dallar 
çıplaklaşır. 



Hasat sırasında sırık vurgulu, dolu yarası budama hataları nedeniyle oluşan urlar çatlaklar 
boyunca dalı sarar. Krem-yeşil renkteki canlı urlar ve siğiller içinde bulunan bakteriler  nemli 
ve yağışlı havalarda bu taze ur ve siğillerin üzerine çıkar. Buradan da yağmur suları rüzgar ve 
böceklerle kolayca yayılır. Sırıkla hasat  bulaşık aşı kalemi hastalığın yayılmasını sağlar. 



Konukçuları 
Zeytin ağaçlarının yanısıra  
Zakkum 
Leylak 
Mersin 
Kurbağa 
Sarı yasemin  
Dişbudak  
Çam çiçeği 



Mücadelesi    
Kültürel Önlemler  
Zeytin dikimine uygun olmayan yerlerde özellikle sık sık don olan yerlerde, zeytin 
dikilmemelidir. Fazla su tutan tabanı killi topraklarda zeytin dikiminden kaçınılmalı dikim 
yapılmışsa toprağın fazla suyu, drenaj yapılarak akıtılmalıdır. Zeytinlikler, sağlıklı fidanlarla 
tesis edilmelidir. 



Aşı kalemleri, kansersiz zeytinliklerden alınmalı aşı aletleri temiz olmalıdır. 
Kanserli ağaçların budanması nemli, yağışlı günlerde yapılmamalı, budama aletleri sık sık 
%3'lük Lizol eriyiği veya %l0'luk sodyum hipoklorit eriyiğine batırılmalıdır. 
Ağaçlara gereğinden fazla azotlu gübre verilmemelidir. 
Budama artıklan bahçeden uzaklaştınlmalı veya hemen yakılmalıdır. 



Kimyasal Mücadele 
Tümör belirtilerinin  belirgin olarak ortaya çıktığı temmuz-ağustos aylarında urlu kurumuş 
dallar temizlenmeli yara yerine %5'lik göztaşı eriyiği sürülmelidir. 
Kullanılan aletler dezenfekte edilmelidir.   



İlaçlama 
1.İlaçlama ; Aralık sonunda hasattan hemen sonra  
2.İlaçlama ; Şubat  sonunda don ve dolu zararından hemen sonra 
3.İlaçlama ; İlkbahar yağmurları başlamadan önce 
4.İlaçlama ; Sonbahar yağışlarından önce olmak üzere 4 kez ilaçlama yapılmalıdır. 
 İlkbahar ilaçlamasında % 1'lik bordo bulamacı , 
 Diğer ilaçlamalarda ise % 2'lik bordo bulamacı kullanılmalıdır.  



Virüs Hastalıkları 



 Zeytin çok sayıda virüs tarafından hastalandırılabilir. 

14 virus & virus-benzeri hastalık 

13 farklı viral etmen 

2 şüpheli fitoplazma hastalığı bildirilmiştir 

Herhangi bir viroid rapor edilmemiştir 

Zeytinde Virüs Hastalıkları 



 Virüslerle İlgisi Kesin Olarak Saptanmış Hastalıklar 

Italya, 1996 (?) + 6. Vein clearing 

Italya, 1996 + + 5. Vein banding 

Italya, 1996 Sonuç alınmadı + 4. Yellow mottling and 
decline 

Italya, 1996 + - 3. Leaf yellowing 

Italya, 1995 Yapılmadı + 2. Vein yellowing 

Italya, 1986 
Portekiz 1992 

+ + 1. Bumpy fruits 

İlk Rapor Aşyla  

Taşınma 

Meknaik 
Taşınma 

hastalık 

 

(Martelli, 1999)    -  = Taşınma başarasız  

  +  = Taşınma başarılı 

 (?) = Aşıyla taşınmadan henüz sonuç alınamamıştır.  



Italy(1979), Portugal, Spain, USA, 

Egypt 

Italy(1979), Portugal, USA, Egypt  

Italy(1981), Portugal, Spain, USA, 

Egypt  

Italy (1983), Portugal  

Italy (1983), Portugal, Spain, USA  

Italy (1984), Jordan, Turkey, Egypt, USA  

Italy (1984) 

Italy (1995)  

 

Italy (1995)  

 

Italy (1996)  

Italy (1996)  

Italy (1998), Israel, Lebanon, Egypt, 

USA  

 

Potugal (2002)  

Nepovirus  

Nepovirus  

Nepovirus  

Nepovirus  

Cucumovirus  

Necrovirus 

Oleavirus 

Potexvirus 

 

Belli değil 

 

Tobamovirus 

Belli değil 

Closterovirus 

 

Necrovirus 

1. Strawberry latent ringspot virus (SLRV)  

2. Arabis mosaic virus (ArMV) 

3. Cherry leafroll virus (CLRV)  

4. Olive latent ringspot virus (OLRSV)  

5. Cucumber mosaic virus (CMV)  

6. Olive latent virus 1 (OLV-1)  

7. Olive latent virus 2 (OLV-2)  

8. Olive vein yellowing associated virus (OVYaV)  

9. Olive yellow mottling and decline-associated virus 
(OMYDaV)  

10. Tobacco mosaic virus (TMV)  

11. Olive semilatent virus (OSLV)  

12. Olive leaf yellowing-associated virus (OLYaV) 

13. Tobacco necrosis virus (TNV)  

Coğrafik Dağılım   

         (İlk Rapor)  

Cins  Virüs Irkı 

Zeytinde tespit edilen virüs hastalıkları ve rapor edildikleri bölgeler 



Zeytinlerde Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıkların Ana Belirtileri 

Yapraklarda 

–Rozetleşme 

–Cadı süpürgesi 

–Bronzlaşma 

–Kenarlardan içe büzüşme 

–Zamansız yaprak dökümü 

Meyvelerde 

–Şekilsiz meyve 

Ağaçta 

–Yavaş geriye ölüm 

–Bodurluk 



Bazı Virüslere Ait Belirtiler 

Partial paralyses: Parçalı yapraklılık 

Letptonecrosis: Yaprağın değişik bölgelerinde ölü alan oluşması. 

Foliar Deformation: Yaprak bozukluğu 

Yaprakların şeklinin ve boyunun bozulması ile belli olur. Sürgünlerde yassılaşması ve 
verimsizleşmesi ile devam eder 

Sickle Leaf: Orak yapraklılık 

Yapraklar bükülerek orak şeklini alır. Fakat ayni belirti böcek zararı sonucunda oluşur. Böyle 
görüntülerin çoğunlukla nedeni böceklerdir. Aşılama ile virüs varlığı doğrulanmalıdır. 

Infectios yellows: Bulaşıcı sarılık 

Özellikle soğuk havalarda (20 ºC altında) ortaya çıkan belirgin sararma. Bu hastalık delicelere 
aşılandığında çok daha belirgin ortaya çıkar 



Sephorosis: Büyüme geriliği 
Cücelik, verim azlığı, büyümede yavaşlık ve ani ölümler görülür. Doğal yayılma potansiyeli 
olan bir hastalıktır. İsrail'de görülmüş olması ülkemizde bulunabilineceği ihtimalini 
uyandırmaktadır. 
Bark craking: Gövde kırığı 
Gövde çok zayıf kalır. Özellikle ağaç tacının bittiği yer çok zayıftır ve buradan ağaç kırılmaları 
gözlenir 
Fruit pox: Meyve lekesi 
Meyvelerde güneş yanığı kahverengi lekeler veya düzgün beyazımsı lekeler oluşmaktadır. 
Fruit hump: Meyve kamburlaşması 
Meyvenin bir tarafı kambur gibi şişmekte ve olum gecikmektedir 
Bumpy Fruit: Bozuk meyve 
Küçük, armut şeklinde çekirdek şekli bozulmuş meyve oluşumuna neden olur. 
 



Anormal taç 

Zayıf ağaç 

Bodur ağaç 



Cadı süpürgesi 

Sararma  

Orak yaprak 



Gövde ve doku anormallikleri. Over Growth Syndrome 



1. Arabis mozaic nepovirus (ArMV) 
 
Polifag bir virüstür. Konukçusu olarak 28 familyaya ait 93 bitki türü bulunmaktadır.  
Xiphinema diversicaudatum isimli nematod, başlıca vektörüdür.  
Virüsün zeytindeki başlıca belirtisi bodurluktur.  Birçok enfekteli bitkide gizli(latent) olarak 
kalır ve belirti göstermez.  
Hastalıktan korunmak için, virüsten ari sertifikalı üretim materyali kullanılmalı, yeni 
zeytinlikler vektör nematodların bulunmadığı yerlerde tesis edilmelidir.    



2.Kiraz Yaprak Kıvırcıklık Virüsü [Cherry Leaf Roll Virus (CLRV)] 

 

Zeytinlerde yapraklarda deformasyona neden olmaktadır. Genel-likle belirti göstermez. 
Xiphinema spp. isimli nematotlar vektörüdür.  

Çok sayıda konukçusu bulunmaktadır. Hastalıktan korunmak için virüsten ari üretim 
materyali kullanılmalıdır. 



3. Hıyar Mozaik Virüsü (Cucumber Mosaic Cucumovirus ) 
 
Polifag bir virüstür.  
Yaprak bitleri ile taşınır.  
Ot tohumları da hastalığın yayılmasında büyük önem taşır. Zeytinlerde yaprak ve meyve-
lerde deformasyonlara neden 
olur. Çoğu kez de belirti göstermez. Hastalıktan korunmak için temiz üretim materyali  
kullanılmalı, zeytinlikler yabancı otlardan temizlenmeli ve yaprak bitleri ile mücadele 
edilmelidir.   



4. Çilek halka leke virüsü  (Strawberry latent ringspot nepovirus) 
 
Polifag bir virüstür. 
 Virüs, Xiphinema diversicaudatum isimli nemetotla, mekanik inokulasyonla, vegetatif aşı ve 
tohum ile taşınır.  Virüs, yapraklarda kıvrılma ve daralmaya, ağacın  çalılaşmasına, ürünün 
azalmasına, meyve ve çekirdekte deformasyonlara neden olur. Bazen de belirti göstermez. 
Hastalıktan korunmak için virüsten ari üretim materyali  kullanılmalı, vektör nematodun 
bulunduğu yerlerde yeni  tesisler kurulmamalıdır. 



 5. Zeytin latent virüsü  

(Olive latent virus-1-sobemovirus (OLV-1) 

     

6. Zeytin latent virüsü  

(Olive latent virus-2-ourmiavirus (OLV-2) 

Virüsleri ile  bulaşık zeytin ağaçları, belirti göstermezler.  

Virüs, mekanik inokulasyonla taşınır. Hastalıktan  

Korunmak için temiz üretim materyali kullanılmalıdır.           

 

7. Olive latent Ringspot Nepovirus 

(OLRSV) 

 Virüs mekanik olarak ve aşı ile taşınabilmektedir.  



Zeytinde Fitoplazma Hastalıkları 

Şuana kadar İtlay ve İspanyadan Fitoplazma şüphesi olan benzer iki hastalık bildirilmiştir. 
Bunların aynı etmen tarafından oluşturulduğu kanıtlanamamıştır. 

1.Orta İtalya da bir çok bahçede bildirilmiştir. (1996) 

2.İspanyanın Badajóz bölgesinde 1998  rapor edilmiştir. Fakat hastalık  1993 beri bir çok 
bahçede gözlenmiştir.. 

Zarar: İspanyada: Bulaşık bitkilerde cadı süpürgesi oluşumu, kısa boğum araları anormal 
sürgün büyümesin İtalya: Bodur dallar ve kısa boğum araları, yaprak bozuklukları ve kloroz 
ile cadı süpürgesi oluşumu gözlenmiştir.  

Analiz:PCR analizlerinde her iki ülkedeki örneklerde FİTOPLAZMA varlığı doğrulanmamıştır. 

Isapnaya:Etmen STOLBUR grubuna dahil edilmiştir. 

Italya: Etmen “Witches broom- Cadı süpürgesi” olarak adlandırılmıştır. 

Taşınma:Genel olarak fitoplazmalar cüce ağustos böceği (cicadellid)   Hyalesthes obsoletus  
taşınabilirler. 

Risk: Itlayada bu hastalıktan dolayı önemli bir ekonomik kayıp olduğu rapor edilmiştir. 

EPPO RS 99/008, 97/195 



Mücadelesi  

Kültürel Mücadele 
1.Dayanıklı Çeşitlerin kullanımı. 
2. Hastalıktan ari fidelerin ve asi materyallerinin kullanımı. 
3.Dezenfekte edilmiş alet ve ekipmanlar kullanılmalı.( bir ağaçtan diğerine geçilirken 
muhakkak dezenfekte edilmeli )  
4.Infekteli bitki artıkları yok edilmeli.(Tarla kenarına atılıp yada ağaçların altında 
bırakılmamalı yakılmalı yada kireçli bir çukura gömülmeli) 
5.Bahçeler kurulmadan önce topraktan nematot analizlerinin yapılması 
6.Virüs vektörleri  (Yaprak Bitleri, Y. Pireleri Tirips, Beyaz Sinek vb) için düzenli olarak 
ağaçların ve çevredeki yabancı otların kontrol edilerek biyolojik veya kimyasal 
mücadelesinin zamanında yapılması 



Kimyasal Mücadele 
Viral hastalık etmenlerinin kimyasal mücadelesi yoktur . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
live latent Ringspot Nepovirus(OLRSV) ‘un Konukçu indikatör üzerindeki simptomu 





1.Zeytinde Bor Noksanlığı 
Tanımı 
 Bor noksanlığı fizyolojik bir hastalıktır. Bitki bünyesine  Alınan borat anyonlarının çeşitli 
polioksi bileşikleri  oluşturması ve bu bileşiklerin hücrede strüktür birimleri  bileşiklerinin 
analoğu olarak hareketsiz ve diğer hücre ve  dokularda ilişiksiz kalmasından dolayı borun 
tekrar  kullanılması mümkün olamaz.  
  



Bitkinin normal gelişebilmesi için sürekli olarak borun alınması gerekir. Bitkinin gelişme 
dönemlerinde bor'un alınmayışı bitkide bor açlığına neden olur. Daha önce alınan bor, 
büyüyen genç dokulara zor taşınır. Bitki kökleri tarafından alınan bor yapraklara anorganik 
formda ulaşır. Yapraklara ulaşınca da az hareket eden kompleks bor molekülleri oluşur.  
Fazla mineral gübre kullanımı ve yüksek miktarda ürün  alınması bor gereksinimini artırır.  
 Zeytin yapraklarındaki bor miktarı (ppm.) aşağıdaki  gibidir.  
 
  Noksan            Az                      Normal          Yüksek  
  <15 ppm      15-20 ppm       20-30 ppm      >30 ppm   
 Bor yeni dokuların oluşması için gerekli bir iz elementtir. 



Belirtileri 
Bor noksanlığı zeytin ağaçlarının yaprak, sürgün ve meyvelerinde belirti oluşturur.  
Noksanlık yaprak uçlarının sararması ile kendini gösterir ve zamanla yaprağın sap tarafına 
ilerleyerek yaprağın sararmasına ve dökülmesine neden olur.  
Belirtiler kış sonuna doğru ve ilkbahar başlarında görülür, sonbaharda ise kaybolur.     



Sürgünlerde ise, sürgün uçları kurumakta ve ortadaki tomurcuklardan yan sürgünler 
oluşmaktadır. Gelişmenin yanlara kayması nedeniyle ağaçlarda bodurlaşma ve çalılaşma 
görülür. Hastalıklı dalların kabukları çatlar, kabarır ve anormal bir görünüm alır.  

Zeytin meyveleri genellikle deforme olur, mantarlaşır ve zamansız dökülür. Verim azalır, 
noksanlığın ileri durumlarında ağaçlar kuruyabilir. 



 

İlaçlama Zamanları 

 İlkbaharda sürgün gelişmesinin olduğu dönemde (Mart - Nisan ayları) bir ilaçlama yapılır.  

Kullanım Dozları 

Etkili Madde Adı ve OranıFormülasyonu Dozu 100 Lt Suya 

 Boraks, %36.5 İnce granül veya toz 250g (genç ağaçlara) 

 Boraks, %11.3 500g (Yaşlı ağaçlara) 

Uygulama  Tekniği 

Toprağa uygulanacak toz veya granül ilaçlar, ağaçların taç izdüşümlerine açılan   20 - 25 cm. 
derinlik ve genişlikteki karıklara verilip çapa ile toprağa karıştırılmalıdır. Toprakta yeterli nem 
yoksa ilaçlamadan sonra her ağaca 40 - 50 L su verilmelidir.  



Besin Noksanlıkları 

 Zeytin ağaçlarında, topraktan bitki besin elementleri alımında, belirti gösteren veya saklı 
kalan beslenme sorunları ortaya çıkmaktadır.  



1.Azot Noksanlığı  

Azot noksanlığında yaprakların bir kısmında veya hepsinde sarılık (kloroz) meydana gelir. 
Ağaçların alt ve orta kısımlarında yaprak dökümü olur. Sürgünlerde zayıflık, sürgün 
oluşumunda ve yapısında azalma görülür. Somak ve çiçek oluşumu azalır. Çiçek ve meyve 
dökümü olur, meyveler küçülür, meyvenin et oranında ve yağ miktarında azalma olur.  

Noksanlığa; toprakta azot ve organik madde yetersizliği, düşük toprak sıcaklığı, düşük fosfor 
miktarı ve aşırı kuraklık neden olabilir.  Çözümü için, analiz sonuçlarına göre ya topraktan 
azotlu gübreler ya da yapraktan üre verilmelidir. Ara bitkisi olarak baklagiller devreye 
sokulabilir.  



2. Fosfor Noksanlığı  
Fosfor noksanlığında gelişme yavaşlar, yapraklar küçülür. Dalların boğum araları kısalır, 
kökler zayıflar. Çiçeklenme azalır, çiçek açması gecikir. Dolayısıyla meyve bağlama olayı da 
olumsuz etkilenir. Meyve çekirdeği küçülür, meyveler geç olgunlaşır. Karbonhidrat miktarı 
azalacağından gelişme zayıflar. Sonuçta ürün miktarı azalır. Filizlerin pişkin ve sağlam olması 
engellenir. Soğuklara ve kuraklığa olan duyarlılık artar. Meyvelerde kalite azalır, yağ oranı da 
normalin altına düşer.  
Noksanlığa, topraktaki organik madde yetersizliği, soğuk ve nemli koşullar, asit yapılı 
topraklar neden olabilir.  
Çözüm için, topraktan fosforlu gübre uygulamaları yapılmalıdır.  



4. Potasyum Noksanlığı  

Potasyum noksanlığında, yaşlı yapraklarda uç klorozları ve nekrozlar, ucu kahverengi, dibi 
san yapraklar görülür. Yapraklarda ve meyvelerde küçülme, meyve et oranı ve yağ 
miktarında azalma olur. Su ve soğuk stresine karşı direnç  azalır.  

Ağaçlar, hastalık ve zararlılardan daha çok etkilenirler.  

Noksanlığa, topraktaki potasyum yetersizliği, topraktaki katyon değişim kapasitesinin düşük 
olması neden olabilir.  

Çözüm için, topraktan veya yapraktan potasyumlu gübre uygulamaları yapılmalıdır.  



5. Kalsiyum Noksanlığı 
 
Kalsiyum noksanlığında, filizlerde kolay kırılmalar ve kurumalar, yapraklarda dökülmeler. 
koparılan yapraklarda  sertleşmeden kuruma ve genç yalaklarda üşümeye karşı duyarlılık 
görülür.  
 Noksanlığa, topraktaki kalsiyum yetersizliği, magnezyum fazlalığı neden olabilir.  
Çözüm için, topraktan veya yapraktan kalsiyumlu gübre uygulamaları yapılmalıdır.  



6. Magnezyum Noksanlığı  
 
Magnezyum noksanlığında yaprak uçundan veya kenarlarından başlayan sararmalar, orta 
damar boyunca ve yaprak dibinde ise yeşil kısımlar görülür. Mevsim ilerledikçe sararma tüm 
yaprağı kaplar, yaşlı yaprak görüntüsü oluşur. Genç filizlerde, önemli yaprak dökümü 
gözlenir ve filizlerde gelişme duraklar.  
Noksanlığa, topraktaki magnezyum yetersizliği aşırı potasyum ve kalsiyum, aşın yağış neden 
olabilir.  
Çözüm için, topraktan veya yapraktan magnezyum içeren gübre uygulamaları yapılmalıdır.  



7. Diğer Zararlanmalar 




