
PATATES  
KARABACAK  

ve  
YUMUŞAK  
ÇÜRÜKLÜK  
HASTALIĞI 

   
 

ERZURUM/2018 

 

 

 

ATATÜRK 
ÜNİVERSİTESİ 

ZİRAAT FAKÜLTESİ  

BİTKİ KORUMA 
BÖLÜMÜ 

 
 

Tlfn: 0442 231 2614 
 

Faks: 0442 2360958 
 

MÜCADELE 

Hastalıkla mücadele kültürel 
önlemlere dayanmaktadır . 

Tem z tohumluk 
kullanılmalıdır.  

Patates yumruları kes lmeden 
d k lmel d r.  

 Ağır topraklarda der n 
d k mden kaçınılmalıdır.  

Hastalıklı b tk  artıkları 
yumruları le b rl kte tarladan 
uzaklaştırılmalıdır.  

Bulaşık topraklarda patates ve 
domates dışındak  b tk lerle 
(hububat, mısır v.s) ek m nöbet  
uygulanmalıdır.  

 Hasat patates yumrularının 
kabuğu kalınlaştıktan sonra 
yapılmalıdır.  

 Yumru üzer nde bulunan 
toprak depolama sırasında 
havalanmayı engelled ğ nden 
depolama önces nde yumruların 
üzer ndek  toprak mümkün 
olduğunca uzaklaştırılmalıdır.  

Depolar sık sık kontrol ed lerek 
hasta yumrular ayıklanmalı ve 
uzaklaştırılmalıdır.  

Toprak altı zararları le 
mücadele ed lerek, yumrularda 
yara açılması önlenmel d r.  

Etk n ve ekonom k b r k myasal 
mücadele yöntem  yoktur.  



Hasta b tk ler n gövdes n n 
hemen toprak üstündek  kısmında 
s yahlaşma ve yumuşama görülür. 
Bazı durumlarda s yahlaşma 
gövden n üst kısımlarına kadar 
ulaşır. Ana gövdedek  s yahlaşma 
ve çürüme stolonlara ve yen  
oluşan yavru yumrulara doğru 
yayılır. Hasta b tk lerden hasta 

yumrular oluşur. Bu t p yumrular 
kes ld ğ nde başlangıçta krem, 
beyaz renkte ve sulu b r çürüme 
gözlen r. Zamanla patates 
yumrusunda  hasta ve sağlam 
doku arasında s yah sınır oluşur 
ve renk hızla değ ş r. Böyle 
yumrularda hızlı ve kokulu b r 
çürüme gözlen r.  

Hastalıklı yumruların depoya 
g rmes  hal nde, yen  yumru 
bulaşmaları olmakta ve ürün 
kaybı artmaktadır. 

Hastalık önce tarlada kend n  bell  
eder. Toprağa d k len yumru eğer 
bakter yle bulaşıksa, b tk  çıkışı 
olmaz ve yumrular toprak altında 
çürür ya da çıkış olsa b le b tk ler n 
gel şmes nde b r durgunluk, 
çalılaşma ve bodurlaşma, 
yapraklarında yukarıya doğru 
kıvrılma, sararma, solgunluk ve 
bazı durumlarda ölüm gözlen r .  

Karabacak bel rt s  genell kle b tk  
çıkışından sonra görülür.  

Patateste bakter yel yumuşak 
çürüklük ve karabacak 
hastalığına yumuşak çürüklüğe 
sebep olan Erw n a türler  sebep 
olmaktadır. Hastalığa sebep olan 
3 ayrı bakter  vardır. 
Erwinia carotovora subsp. 
carotovora yumru ve gövde 
çürüklüğüne; E. carotovora 
subsp. atroseptica karabacak 
bel rt ler ne ve gövde 
çürüklüğüne; E. chrysanthemꝫ 
yumru çürüklüğüne neden 
olmaktadır. 
Patates b tk s ne bakter  
yaralardan g rer. Bakter ler kışı 
toprakta, toprağa karışmış 
yumru ve b tk  parçaları 
üzer nde geç r r. 

 

 


