PATATES SİĞİLİ
Hastalığın etmeni bir fungustur. Toprakta
uzun yıllar dayanıklı spor şeklinde yaşadığı için
mücadelesi güç bir hastalıktır.
- Bugün bilinen bir kimyasal mücadelesi yoktur.
- İç ve Dış karantina listemizde yer almaktadır.
- Yaptığı enfeksiyonlar sonucunda % 60-70’ lere
varan ürün kaybına neden olmaktadır.
- Patates üretilen alanlarda hastalık meydana
gelmişse bu alanlarda patates üretimine devam
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Bulaşık tarladan elde edilen yumrular kesin-

Tarlada kalan yeşil aksam ve yumru atıkları
da yakılarak imha edilmelidir.
Hastalık etmeninin dayanıklı sporları hayvan

PATATES SİĞİLİ

İlimizde bugüne kadar yapılan Sürvey çalışmalarında Patates Siğili Hastalığına rastlanmamıştır. İlimiz ekili alanlarını korumak için üreticilerimizin çok dikkatli olmaları, bahsedilen hususlara
dikkat etmeleri gerekmektedir.
ÜRETİCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!
Kaliteli ve verimli bir ürün elde etmek için;
- Bu hastalığın Kimyasal mücadelesi olmadığından karantina tedbirlerine titizlikle uyulmalıdır.
-Hastalıktan ari temiz ve sertifikalı tohumluk
alınmalıdır.
-Ambalajlarında etiket olmayan ve sertifikası gösterilemeyen tohumlukların satışı yasaktır.
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-Resimlerdeki urlara benzer belirtiler görüldüğünde mutlaka İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine
başvurulmalıdır.

Bu hastalıkla EN ETKİLİ
MÜCADELE YÖNTEMİ,
TEKNİK TAVSİYELERE
UYMAKLA MÜMKÜNDÜR.
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