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HUBUBAT  HASTALIK  ve ZARARLILARI

BUĞDAY SÜRME HASTALIĞI
(Tilletia foetida)

 
 

BU DAY SÜRME HASTALI I 
(Tilletia foetida "Wallr."Liro; Tilletia caries"DC." Tul.] 

 

 
 

Hastalk Belirtisi:  

 Sürme “kör, karado u, karamuk” gibi isimlerle de anlan bir ba ak hastal dr.  

 Bu day sürmesi enfeksiyonlarnda ilk kaynak kör ad verilen hastalkl danelerdir. 

 Hastal a yakalanm  bitkilerde, ba aklar süt olum dönemine gelinceye kadar 
sa lamlardan ayrt edilemezler. 

 Tarlada hasta bitkiler;  ksa boyludur ve daha uzun süre ye il kalrlar, hastalkl 
ba aklarn renkleri mavimtrak-ye il olup  dik dururlar.  
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Hastalık Belirtisi: 
Sürme “kör, karadoğu, karamuk” gibi • 
isimlerle de anılan bir başak hastalığıdır. 
Buğday sürmesi enfeksiyonlarında ilk • 
kaynak kör adı verilen hastalıklı danelerdir.
Hastalığa yakalanmış bitkilerde, başaklar • 
süt olum dönemine gelinceye kadar 
sağlamlardan ayırt edilemezler.
Tarlada hasta bitkiler;  kısa boyludur ve • 
daha uzun süre yeşil kalırlar, hastalıklı 
başakların renkleri mavimtırak-yeşil olup  
dik dururlar. 
Sürmeli başakların kavuzları açılarak kirli-• 
gri renkte kör daneler görülür. 
Teşhisi, kör danelerin parmaklar arasında • 
ezilmesi ile balık kokusuna benzer koku 
yayarlar.
Buğday yetiştirilen tüm yörelerinde • 
bulunmaktadır. 
Tohumluğun kalitesini düşürmektedir.• 
Kör danelerin ezilmesi, parçalanması • 
sonucu sağlam danelere bulaşan sporlar 
onların, rengini ve kokusunu değiştirerek 
un kalitesini etkilemektedir. 
Esmer renk alan unlarla beslenen insanlarda • 
ve bulaşık dane ve saman yiyen inek, koyun, 
domuz ve kümes hayvanlarında sindirim 
sistemi bozukluklarının oluşturmaktadır

Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler:

Güzlük ekimler erken, yazlık ekimler geç •	
yapılırsa, hastalık daha az oranda kendini 
gösterir.
Bu hastalığa karşı dayanıklı çeşit •	
kullanılmalıdır.
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Kimyasal Mücadele:
En etkin yol kuru tohum ilaçlamasıdır. • 
Tohumlar ekim öncesi tohum ilaçları ile metoduna uygun olarak • 
ilaçlanmalıdır. Tohumluğun ilaçlama düzeni olan selektörlerde 
ilaçlanması tercih edilmelidir. Selektör bulunmayan veya selektör 
merkezlerinden uzakta olan yerlerde ise kolla çevrilen içi paletli ilaçlama 
bidonları kullanılmalıdır

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

            

  Sürmeli ba aklarn kavuzlar açlarak kirli-gri renkte kör daneler görülür.  

 Te hisi, kör danelerin parmaklar arasnda ezilmesi ile balk kokusuna benzer koku 
yayarlar. 

• Bu day yeti tirilen tüm yörelerinde bulunmaktadr.  
• Tohumlu un kalitesini dü ürmektedir. 
• Kör danelerin ezilmesi, parçalanmas sonucu sa lam danelere bula an sporlar onlarn, 

rengini ve kokusunu de i tirerek un kalitesini etkilemektedir.  
 Esmer renk alan unlarla beslenen insanlarda ve bula k dane ve saman yiyen inek, koyun, 
domuz ve kümes hayvanlarnda sindirim sistemi bozukluklarnn olu turmaktadr 
Mücadele Yöntemleri: 
Kültürel Önlemler: 

• Güzlük ekimler erken, yazlk ekimler geç yaplrsa, hastalk daha az oranda kendini 
gösterir. 

• Bu hastal a kar  dayankl çe it kullanlmaldr. 
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ilaçlanmas tercih edilmelidir. Selektör bulunmayan veya selektör merkezlerinden uzakta olan 
yerlerde ise kolla çevrilen içi paletli ilaçlama bidonlar kullanlmaldr 
 
 

Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: 

Etkili madde ad ve oran Formülasyonu 
Doz Son ilaçlama ile hasat 

arasndaki süre 
(Gün) 100 Kg. Tohuma 

Carbendazim 50 % WP  150 g - 
Carboxin 37.5 % +Thiram 37.5 % WP 150 g - 
Carboxin 75 % WP 150 g - 
Carboxin+Thiram 205+205 g/l FS 300 ml/ - 
Diniconazole 1 % DS 150 g - 
Diniconazole 30 g/l FS 50 ml  
Difenoconazole 2 % DS 100 g - 
Maneb 80 % WP 150 g - 
Tebuconazole 2 % WS 150 g - 
Tebuconazole 2 % DS 150 g - 
Tebuconazole 120 g/l FS 25 ml - 
Tebuconazole 60 g/l FS 50 ml - 
Prothioconazole+Tebuconazole 250+150 
g/l FS 15 ml - 

Mancozeb 60 % Toz 150 g - 
Tebuconazole 30 g/l + 20g/l Metalaxyl-M FS 100 ml - 
 
 

 
 

         AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 

         Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 

         AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 
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