Baklalarda Botrytis Leke Hastalığı
Güngör K A R E L
Sebze yetiştiriciliğinde turfan müsait faktörlerin bir araya gelmesi,
da olarak taze bakla (Vicia fabae L . ) diğer memleketlerde de olduğu gibi,
ziraati bilhassa Akdeniz sahil illeri ancak bir kaç yılda bir vukua geür.
mizde çok önemli bir yer tutar. Bu Yalnız şunu da belirtelim ki, Yurdu
illerde bakla sonbahar ve kış ayların muzda bu hastalığın her yıl mevcut
da ve ekseriya turunçgil ağaçları ara olup yer yer zararlı hale geldiğini
sında ekilir. Bu takdirde ekim serp görmek mümkündür.
me veya seyrek sıralar halinde olur.
Bihassa Akdeniz sahil memle
Sebze bahçelerinde ise en çok 1/4 ve ketlerinde bakla nebatlarında yayıl
ya 1/2 dönüm büyüklüğünde olan mış bulunan Botrytis leke hastalığı
sahalarda umumiyetle sik ekildiğin ilk defa 1849 yılında İngiltere'de mü
den, bu durum ilerde bahis konusu şahede edilmiş olsa gerek, fakat o
olacak hastalığın ekolojisinde ve zaman hastalığın bir parazit tarafın
mantarın zararlı dereceye gelmesinde dan husule getirildiği ihtimali düşü
önemlidir.
nülmemiştir (Bütler - Jolıes 3). Man
Memleketimizde bakla nebatları tarı, 1928 - 1929 yılında İspanya'da,
başlıca üç hastalıktan zarar görmek Sardina bulmuş, teşhis ve deskriptedir. Bu hastalıkların âmilleri, Uro- siyonunu yapmıştır (Sardina 8). Bu
myces fabae (pers.) Schröt, Asco- nu müteakip Botrytis fabae Sard.
chyta sp. ve bu yazının konusunu teş bir çok memleketlerde (bu meyanda
kil eden Botrytis fabae Sard/dır. İngiltere, Portekiz, Cezayir, İtalya,
Bunlardan da en başta geleni yerine Mısır, Filistin ve Kıbrıs'da) bulun
ve senesine göre değişmekle beraber muş, etüd edilmiş, karakteristik çi
Uromyces ve Botrytis'dir- (Bremer ve kolata rengindeki lekeleri yüzünden
diğerleri). Güney illerimizde bâzı İngilizce literatürde "chocolate spot"
yıllar Botrytis leke hastalığının epide adım almıştır. Ancak burada şuna
mi şeklinde tezahür etmesi için o ka da işaret edelim ki İngiltere'de "cho
dar müsait geçebilir ki o zaman bu colate spot" adıyla tanınan bu leke
hastalık, tek başına diğer hastalık hastalığının meydana gelmesine bi
ların yaptıkları zararın heyet-i umu- dayette Bacillus lathyri bakterisi
miyesini çok aşar, hattâ en mühim nin sebeb olduğu sanılmakta idi. Son
hastalık halinde belirdiği dahi müşa raki incelemelere göre ise hastalığın
hede edilir. Güney illerde 1943 -1949 Botrytis cinerea Pers. tarafından
yılları arasında yapılan incelemelere meydana getirildiği iddia olunmakta
göre diyebiliriz ki, bu hastalığın ço dır. Son yıllarda B. fabae ingiltere'
ğalması ve yayılmasına yardım eden de de tesbit edildikten sonra (Butler
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-Jones) bakla lekesi müsebbibinin sa*
dece bu son parazit olduğu ihtimali
kuvvetlenmiştir. Gerçi araştırıcılar
B. fabae Sard. ile B. cinerea Pers.
mantarının birbirine çok yakın olduk
larına inanırlar. Bununla beraber
Sardina tarafından bulunan bakla
daki mantarın şimdilik müstakil bir
mantar cinsi olduğuna da kanidirler.
Bu husustaki mukayeseli çalışmala
rın memleketimizde de yapılması şa
yanı arzudur. Yurdumuzda, yazımı
zın konusunu teşkil eden hastalığı
bakla yaprakları üzerinde ük defa
müşahede eden H. Bremer olmuştur.
Aynı hastalığın çok zararlı olabilece
ğini bu satırların yazarı 1943 yılın
da Adanada tesbit etmiştir. O yılın
şubat ayımın ilk günlerinde Adana
Ziraat Okulu bahçesinde ebadı 40X16
nr. olan bir bakla parselinde geniş
müşahedelerin yapılması imkânı var
dı. Adı geçen parselde görülen has
talık yüzünden zarar daha o günler
de % 60 olarak kendini göstermiştir.
Sonradan bahsedeceğimiz mantarın
biolojisi ile sıkıca ilgili olarak, bu za
rarın bütün tarlaya müsavi şekilde
şamü olmadığı ilk bakışta göze çarp
makta idi, çünki ziyan bazı yerlerde
% 30 iken bazılarında % 100 ü bulu
yordu. Aynı bahçenin nisbeten yük
sekçe bir yerinde diğer bir bakla tar
lası daha vardı. Bu tarlanın nebatla
rında da Botrytis lekeleri mevcut ve
hattâ zararlı derecede olmakla bera
ber, parselin hem ufak, hem de yük
sekçe bir yerde bulunmasından ötü
rü, zarar birincisine nazaran çok
aşağı ve yalnız ufak yaprak ve az
Önemli sak lekelerine inhisar etmek
te idi.

Botrytis mantarının karakteris-;
tik zararı yukarıda da zikrolüîian
takriben yarım dönümlük tarlada
kendini göstermiştir. Mantarın eko
lojik şartlara ne kadar bağlı olduğu
nu açıklamış olmak için parseldeki
yayılışım şematik şekilde göstermeyi
faydalı bulduk. Şekil 1 den de anla
şılacağına göre tarlanın ortası kenar
lara nazaran çok fazla zarar görmüş,
iki büyükçe alandaki bakla bitküeri
ise kamilen mahvolmuştur. Bu bize
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hastalığın . yayılmasında liisbi rutu
bet faktörünün hakikaten çok büyük
rolü olduğunu ve mantarın yaşama
şartlarının optimumuna en esaslı
unsur olarak katıldığını açıkça gös
termektedir. Kenar nebatlarda hava
lanma durumunun çok daha elveriş
li olmaisı, burada mantarın yaprak
dokusunda yaşamasını mümkün kı
larsa da epidemi enfeksiyonları mey
dana getiremez. Çünki fazla spor hu
sule getirecek ve yayacak durumda
olmadığı gibi bu sporların intaşına
ve dolayısiyle yeni enfeksiyonlar için

gerekli olan ve uzun müddet damla
halinde kalabilen suyu da muhafaza
edebilecek durumda değildir..
Baklalarda Botrytis hastalığı
nın en karakteristik vasfıni bilhassa
yapraklarda serpilmiş bulunan yu
varlak veya beyzî, kesin hudutlu ve
yaprağın her iki tarafında görülen
tekeler teşkil eder (Şekil : 2). Bu le
kelerin çapı bir milimetre ilâ birkaç
santimetre arasındadır. Mantarın ge
lişmesine elverişli şartlar olduğu za
man, tekeler ekseriya büyür, yayılır
ve yaprağın bütün sathını kapla-

(Şekll : 2 )
IŞakla, jy^ı^aMajrifnida Botrytis fabae lekeleri
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dığı takdirde de yaprak kurur, kıv
rılır ve rüzgâr tarafından dökülür.
Lekelerin ortası açık kahverenginde
olup daha koyu ve âdeta kırmızım
tıraktır. Mantar yaprak sathına ya
yılıp onu kuruttuğu zaman bile primer enfeksiyonlardan husule gelmiş
ilk ufak lekelerin yerleri belli kalır,
zira bu lekelerin kırmızımtırak ke
narları aynen muhafaza edilmekte
dir. Leke kenarlarının kırmızımtı
rak kahverengi görülmesinin sebe
bi hücrelerde bulunan renksiz tyrosin maddesinin mantarın tesiri altın
da kahverenginde olan melanin mad
desine tahvil edilmesinden ileri gel
mektedir. (Butler and Jones 3.) '
Lekeler daha ziyade nebatın alt
yapraklarında tahribat yapmaktadır.
Nebaün zirvesine doğru hem leke
adedi gittikçe azalır, hem de bunlar
umumiyetle ilk şekillerini büyüme
den (primer) muhafaza ederler. Fa
kat bu hal ancak aynı boyda olan ne
batlar için doğrudur. Şekil 1 de gös
terilen tarla ortasındaki nebatların,
diğer ekolojik ve fizyolojik sebeple
rin tesiri de dâhil, hastalık yüzünden
boylan ufak kalmış ve en üst yap
raklan kenardaki nebatlann orta
yapraklarının seviyesinde kalmıştır.
Bunun neticesi olarak Botrytis fabae
lekeleri en üst yapraklara dahi yayıl
mış ve onlann kurumalarına sebep
olmuştur. Hattâ şubat ayının başın
da bazı nebatlann bütün yaprakları
tamamen kuruduğu halde, yaprak
saplannın kaide kısımlarının martın
10 unda yeşilliklerini hâlâ muhafaza
ettikleri müşahede edilmiştir- Martın
ilk haftasında bakla yapraklannm

% 60 - .100 ü kurumuş ve dökülmüş
tür. Bunların saplan uzun müddet ye
şil kalıp dökülmezler.
Botrytis fabae manian hakla ne
batının sakında da tesirini icra et
mektedir. Bunlarda da iki türlü leke
göze çarpmaktadır. Bu lekeler en
feksiyonun şiddetine ve nebatın ye
tiştiği yerin durumuna göre değişir.
Tıpkı yapraklarda olduğu gibi, bura
da da primer ve sekohdetr lekeleri
ayırdetmek kabildir. Primer enfeksiyonlann neticesi olarak ufak leke
ler umumiyetle 1-10 mm. uzunlu
ğunda, iki ucu sivri, ortası biraz ge
nişçe ve sap boyunca sıralanmış olup
iğ şeklindedirler. Bu lekeler tehlike
li olmayıp bilhassa havalanan ve
hastalığa karşı muayyen bir muka
vemet kabiliyeti (gösteren nebatlar
da görülür. Bu ufak lekelerin hudutİan yaprakta olduğu gibi kırmızım
tırak ve kesindir.
Sakta görülen sekonder lekeler
umumiyetle iki yaprak sapı arasında
gelişerek büyük, koyu gri- kahveren
ginde olup yapraktaki "yayılan" le*
ke tipine uyar; İngiliz literatüründe
de "agressive" diye adlahdınlân şe
kil ıbudür. O sene Adana materialinde müşahede edilen yaprak sapının
sakla birleştiği yerin etrafında leke
lerin geliştikleri tesbit edilmiş ve bu
çeşit enfeksiyonlann, mantann, yap
rak, lekelerinden yayılarak saka geç
tiği zehabını uyandırmıştır. Kanaa
timizce bunun asil sebebi yaprağın
irtikâz noktasındaki su damlalarının
uzun müddet kalabilmeleri yüzünden
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enfeksiyonların daha elverişli şartlar
altında vukubujmak imkânının var
oluşudur.
Botrytis fabae Sard. mantarının
gelişmesi ve çoğalabilmesi için yuka
rıda da söylendiği gibi bilhassa yük
sek hava rutubetine ihtiyaç vardır.
Mantarın tabiat şartlan altında ya
yılışını sağlayan konidilerini her le
kede görmek mümkün değüdir. Bun
ları incelemek için lekeli yaprakları
ratıb hücrede birkaç gün tutmak icabeder. Tabiatta ise buna benzer şart
ların toprak üstüne düşen veya top
rak sathına yakın (bulunan lekeli
yapraklarda mevcut olduğunu tah
min etmek mümkündür. Ratıb hücre
ye yerleştirilen yaprakların üzeri
açık gri-kahverenıginde konidi taşı
yıcıları ile konidilerden ibaret bir
küf tabakasiyle örtülür.
Konidi taşıyıcılarının alt kısım
ları koyu kahverenginde olup üst
tarafa doğru bu renk gittikçe açıl
makta ve hemen hemen tamamen
renksiz olarak nihayetlenmektedir.
Taşıyıcılar bölmelidir, cidarları ince
dir ve bu bölmeler uçlara doğru sıklaşır. Taşıyıcıların üst tarafları dalla
nır ve uçlarındaki çok ufak ve ince
sterigmalar üzerinde sporlar gelişir
(Şekil : 3).
Konidiler umumiyetle beyzî veya
yumurta sökündedirler; cidarları düz
ve incedir, hemen hemen renksizdir
ler. Aşağıda muhtelif memleketlerle
Adana'da yapılmış ölçülerin netice
leri gösterilmiştir :
Sardina (İspanya)
15.2 — 24.3 X 10.9 — 18,2 mikron
Natrass (Kıbrıs) :
13 — 20 X 9 — 18
"
:
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(Şekil : SJ
Botrytis fabae Sard.'m ücoıüdl taşıyıcıları
ve konidiler

El - Helali (Mısır) :
14.5 — 29.1 X 11.3 — 19.4
Chorin (Filistin) :
17.5 — 28.0 X 9.0 — 14.0
Bremer (izmir) :
15 — 21 x 11—14
Karel (Adana) :
10.7 — 2 3 . 4 X 9 . 8 — 16.4
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Kısaca denilebilir ki Mısır ve Fi
listin'de spor Ölçüleri biraz büyük ra
kamlar verirken Adaııa'daki materialde kısa sporlara tesadüf edilmiş
tir, ölçülerimize göre 100 adet spo
run vasatisi 16.09 x 13,24 mikron
dur* 100 sporun uzunluk ve genişlik
ölçüleri grafikte gösterilmiştir.
Ratıb hücrede bırakılan lekeli
bakla yapraklarında, mantarın daya
nıklı çoğalma uzuvları, sklerotium'lar da teşekkül etmiştir. Ratıb hüc
re olarak kullanılan 10 tane petri ka-

bı içinden 7 sinde Botrytis fabae'nin
sklerotiumlar inkişaf etti. Diğer üç
kapta kâfi miktarda rutubet olmadı
ğından veya başka saprofit mantar
ların antagonistik tesirleri yüzünden
sklerotiumlar teşekkül etmemiştir.
Sclerotiumlar siyaflı parlak çı
kıntılar halinde, bakla yaprağının
sathında serpilmiş olup nesci içinde
yarı gömülü vaziyettedir. Damarda

teşekkül eden sclerotiumlar umumi
yetle daha uzun olurlar ve yaprak
damarının uzunluğuna doğru sırala
nırlar. Ratıb hücrede teşekkül ederi
sclerotiumlar çok ufaMır; uzunluk
ları 1 - 3 mm. arasındadır.
Botrytis mantarından yulaf unu
ağarı üzerinde elde edilen saf kültür
şu şekilde görülüyor: Hava miselleri
seyrek ve uzundur, beyaz veya gri
renktedir. Mantarın sclerotiumlan
bütün vasat üzerinde serpilmiş veya
bazen de kademe veya yarım daire
ler şeklinde sıralanmış kömür parça
ları gibi siyahtır. Bunlar umumiyet
itibariyle ratıb hücrede . yapraklar
üzerinde teşekkül eden sclerotilerden daha büyüktür ve bilhassa agar
vasatının kena.rmda teşekkül edenler
birkaç misli dalha uzundurlar. Uzun
lukları 1-16 mm. fakat genişlikleri
3,5 mm. yi geçmez.
B. fabae mantarının diagnozunu veren J. R. Sardina'ya göre scle
rotiumlar yalnız saf kültürde meyda
na gelir. Halbuki yukarıda da kayde
dildiği üzere ratıb hücrede yaprak
larda da teşekkül ettiklerini görmüş^
tük. Sclerotiumlar için Sardina'mn
ölçüleri: 1 — 3.6 X 0.9 — 2.2 X
0.4 — 2.0 mm. iken yulaf unu ağarı
üzerinde elde ettiğimiz sclerotiumlardan bâzılarının 16 mm. uzunluğu
buldukları görülmüştür.
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(Şeldl : 4)
Botrytis fabae Sard'a ait yüzer sporun
uzunluk ve genişliklerini gıösiferir g r a f i k

Bazı yıllarda çok zararlı olabilen
bu hastalığa karşı tedlbirler ne ola
bilir? Bu hastalığa karşı fungisitler
de tecrübe edilmiş ve kükürtlü preparatlara nazaran bakır sülfat bula
macının daha iyi neticeler verdiği
tesbit edilmiştir. (El Helali 6.) Ce*
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nup vilâyetlerimizde baklaların bü
hastalığına karşı bilhassa mevsimin
meteorolojik durumu göz önünde tu
tulursa her hangi umumi bir müca
dele tavsiye edilemez. Yağışlara da
yanıklılığı bakımından Bordo bula
macının bizde de iyi neticeler verebi
leceği düşünülebilirce de hastalığın
"agressive" derecesine varmaması
için bakla nebatlarının seyrek ekil
mesi, dolayısiyle havalandırılmasının
temini en esaslı çare olarak tavsiye
olunabilir. Küçük bahçelerde bakla
nın sık yetiştirilmesi mecburiyeti ol
duğu takdirde ise fungisitlere ve bil
hassa bakirli olanlara baş vurmak
icalb eder.
Baklalarımızda leke yapan Bot
rytis fabae diğ&r memleketlere az çok
uymakla beraber, cins içinde muay
yen form ve ırkların bulunması ihti
mali vardır. Adanandaki mantarın
konidilerinin biraz ufak, fakat sclerotiumlarınm büyük olması bu ihti
mali kuvvetlendirir.
Z ju 13 a İm jm >e in jf a » s u |a g
Die durch Botrytis hervorgerufene Fleckenkrankheit auf Pferdebohııen. ,
Der Autor hatte die Gelegenheit die Fleckenkrankheit von Bot
rytis fabae Sard. in densüdlichen
Mittelmeer - Vilayeten jahrelang zu
beobadhten. Die besonders aus Mittelmeerlândern benannte Krankheit
kann in mandhen Jahren sehr bedeutende Schaden verursaohen. Wenn
die klimatischen Bedingungen für
die Entwicklung der Krankheit günstig sind, kann, der Pilz bis 60 -100 %
schâdlich sein.
Diese
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Krankheit

tritt auch in

der Umgebung von Adana sowohl in
leichte als auch "agressive" From
aut.
Die Sporen sind etwa kleiner als
diejenigen von der Sardina'ş Diagnosis; naemlioh 10.7—2.3.4. X 9.8.—16.4
mikron und im Durchssnitt 16.09 x
13.24 Mikron von 100 Sporenmessungen. Dadgegen die Sclerotien auf Hafermehlager waren grösser und ihre
Menge sohwankte zwischen 1-16 mm.
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