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GĐRĐŞ 
 
Son onillikdə həyatın müxtəlif sahələrində ölkəmizin qazandığı nailiyyətlər 

təhsilimizdən də yan keçməmişdir. 
2010-cu ildən tamamilə Boloniya prosesinə qoşulan Azərbaycan təhsili 

Avropanın ən ali dəyərlərinə inteqrasiya etməkdədir.Kredit təhsil sistemi ali mək-
təbdə çalışan hər bir müəllimdən keyfiyyətcə dəyişilməyi tələb etməklə, müasir 
təhsil texnologiyaları və informasiya sistemlərindən layiqincə istifadə edə bilməyi 
qarşıya bir məqsəd kimi qoyur. Təhsilin müasir müstəviyə keçidi tələbələrin ana 
dilində yazılan dərsliklərə, dərs vəsaitlərinə, metodiki tövsiyələrə tələbatının ödə-
nilməsindən keçir. Elə bu baxımdan “Fitopatologiya” fənni üzrə müasir tələbat-
lara cavab verən dərsliyin yasılması məqsədə müvafiq hesab edilməlidir. 

Fitopatologiya yunan sözü olub (phyton-bitki, pathos – xəstəlik, loqos – elm 
deməkdir) bitki xəstəlikl ərindən bəhs edir. Đnsanları ta qədim zamanlardan yük-
sək məhsul almaq yolunda çaşdıran məsələlərdən biri də digər canlı orqanizmlər 
kimi bitkil ərin də xəstələnməyidir. Bitki xəstəlikl əri mürəkkəb patoloji proses 
olub, son nəticədə canlı orqanizmin zəifl əməsi, onda patomorfoloji, patofizioloji 
və biokimyəvi proseslərin posulması ilə xarakterizə edilir. Bu zaman məhsuldar-
lıq aşağı düşür, istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyəti pisləşir, 
əmtəəlik qabiliyyəti zəifl əyir. Bəs bitki nədən xəstələnir? Burada çoxsaylı amillər 
qarşısında dünyanın hətta inkişaf etmiş ölkələrinin alimləri və tədqiqatçıları belə 
çaş-baş qalırlar. Son illər dünyada baş verən iqlim dəyişkənlikləri, katakilizmlər, 
ekoloji tarazlığın pozulması və bəzən nəzarətdən çıxması, daha çoxlu sayda abio-
tik və biotik stress amilləri göstərilən prosesləri daha da sürətləndirir. Dünyanın 
bir tərəfində yay aylarında leysan yağışları tökür, qar yağır, çaylar məcrasından 
çıxır,  digər tərəfində meşə yanğınları ara vermir, havanın gündəlik orta  hərarəti 
40-450C-dən aşağı düşmür. Afrikada aclıqdır, Asiyanın bir çox ölkələrində ərzaq 
qıtlığıdır, Amerika və Avropanın yüksək elmi bəzən təbiətin şıltaqlıqları ilə baca-
ra bilmədiyindən minlərlə hektar kənd təsərrüfatı sahələri ya yanır, ya da su altın-
da qalır. Bütün bu problemlər azmış kimi minlərlə mikroorqanizmlər öz qidalan-
malarını təmin etmək üçün kənd təsərrüfatı sahələrinə daim hücumlar etməkdədir. 
Göbələklər, bakteriyalar, viruslar, viroidlər, aktinomisetlər, fitoplazmalar, rikket-
silər, ali çiçəkli parazitlər və s. xəstəlikl ərin baş verməsində birbaşa iştirak edir-
lər. Ədəbiyyat mənbələrinin məlumatlarına əsasən baş verən xəstəlikl ərin 70-
80%-i məhs göbələklərin payına düşür. Lakin son illər dünyanın müxtəlif ölk ələ-
rindən daxil olan məlumatlar və şəxsi müşahidələrimiz göstərir ki, bakteriya və 
virus mənşəli xəstəlikl ərin sayı artmaq tendensiyası ilə davam edir. Hazırda elə 
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yabanı və ya mədəni bitki tapmaq mümkün deyildir ki, onda 3-4, bəzən daha cox 
bakteriya və virus mənşəli xəstəlikl ərə rast gəlinməsin. Bütün bununla yanaşı son 
ill ər abiotik stress amillərinin təsiri altında da çoxlu xəstəlikl ər əmələ gəlmək-
dədir. Abiotik stress amilləri fiziki v ə kimyəvi olmaqla 2 böyük qrupa bölünürlər. 
Đşıq çatışmazlığı, hədsiz işıqlanma, işıqlanmanın uzunluğu, ultrabənövşəyi və 
ionlaşdırıcı şüalanmalar, buz qabığı, elektromaqnit şüaları, külək, dolu və c. kimi 
fiziki, rütubət, oksigen və qida müddələrinin çatışmazlığı, duzların yüksək kəsa-
fətliyi, ağır metallar, torpaq məhlulunun reaksiyası kimi kimyəvi stress amilləri 
də bitkilərin xəstələnməsinə, onların daim stress vəziyyətində qalmasına səbəb 
olurlar. Bu nöqteyi nəzərdən fiziki və kimyəvi abiotik stress amillərinin təsiri 
altında baş verən xəstəlikl əri qeyri-parazit xəstəlikl ər adlandırırlar. 

Biotik stress amillərinin qrupuna daxil olan göbələk, bakteriya, virus və s. 
mikroorqanizmlərin törətdikləri xəstəlikl əri isə parazit xəstəlikl ər kimi dəyərlən-
dirirlər. Parazit və qeyri –parazit xəstəlikl ər arasında kəskin sərhəd yoxdur. Tor-
paq, hava və suda hər hansı bir amilin çatışmazlığı və ya artıqlığı bütövlükdə 
bitkini zəifl ədir, bu zaman ətrafda olan çoxsaylı patogen orqanizmlər ona hücum 
edir və nəticədə patoloji proses başlayır. 

Fotopatologiyanın öyrənilməsi zamanı qeyri-parazit və parazit xəstəlikl ərin 
dinamikası izlənməli, xəstəliyin inki şafına və ya onun depresiya getməsinə səbəb 
olan amillər aydınlaşdırılmalı, patogenin inkişafının qarşısını alan tədbirlər kom-
pleksi həyata keçirilməlidir. Əks təqdirdə epifitotiyalar və ya xəstəlikl ərin kütləvi 
inkişafı baş verir. Dünən bu və digər ərazi üçün yad olan xəstəlik törədici yayılma 
arealını genişləndirir və tədqiq olunan ərazi üçün populyar bir növə çevrilir.  

Bu baxımdan fitopatologiya digər praktiki və nəzəri elm sahələri kimi bir 
sıra bölmələri özündə birləşdirir: 

-simptomologiya; 
-etiologiya; 
-patoloji morfologiya, anatomiya, fiziologiya və biokimya; 
-epifitotologiya; 
-bitkilərin immuniteti; 
-gigiyena, profilaktika və terapiya. 
Fitopatologiyanın yuxarıda göstərilən bölmələri üç blok məsələləri  özündə 

birləşdirir: 
1.Bitkinin fərdi xəstəlikl əri il ə əlaqədar suallar məcmusu- xəstəlik törədici-

ləri, bitkidə onların inkişafı, həssas və davamlı bitkilərin yoluxmaya cavab 
reaksiyası; 

2.Populyasiyalarda bitki xəstəlikl əri, təbii fitosenozlarda və aqrosenozlarda 
epifitotiyaya təsir edən amillər; 

3.Diaqnostika, hesabat, proqnoz və bitkilərin mühafizəsi ilə əlaqədar da-
vamlı sortların seleksiyası da daxil olmaqla tətbiqi tədqiqatlar bloku. 
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Bütün bunlara rəğmən bitki xəstəlikl ərinin zərəri həddindən artıq böyükdür. 
Bəzən bu rəqəmləri təsəvvür etmək belə çətindir. Bu gün dünyada və ölkəmizdə 
ərzaq təhlükəsizliyi birinci yerdə durur. Azərbaycan insanının təhlükəsiz ərzaq tə-
minatında birbaşa iştirakı olan bu günün tələbəsi, sabahın isə mütəxəssisi bütün 
bunları unutmamalı, həm bioloji, həm də kənd təsərrüfatı elmi olan fitopatologi-
yanın öyrənilməsində öz səylərini əsirgəməməlidir. 

Xəstəlik törədicilərin arealı daim genişlənir. Dünən iqtisadi baxımdan əhə-
miyyətsiz hesab edilən növlərin zərərvermə həddi yüksəlir. Torpaq- iqlim şəraiti, 
bitkinin becərilmə texnologiyası, bu və ya digər xəstəlik törədiciyə qarşı sortun 
həssaslığı və ya davamlılığı xəstəliyin arealının genişlənməsində, zərərvermə 
həddinin artmasında, nəhayət simptomologiya və epifitotologiyada öz sözünü 
deyir. Müxtəlif x əstəlik törədicilərin əmələ gətirdikləri oxşar simptomlar, bəzən 
son nəticədə patogenin düzgün diaqnoz edilməməsi nəticə etibarı ilə mübarizə 
tədbirlərinin də səmərəliliyini a şağı salır. Hələ qədim zamanlardan məlumdur ki, 
min dərdin min bir də dərmanı da vardır. Bu baxımdan bitki xəstəlikl ərinə qarşı 
mübarizə üsulları da çox şaxəlidir. Bitkil ərin normal böyüməsi və inkişafını sti-
mullaşdıran aqrotexniki tədbirlər kompleksi nəticəsində müxtəlif mənşəli xəstəlik 
törədicilərin inkişafını azaltmaqla, ekoloji təmiz məhsul alınmasına yardımçı ol-
maq günün ən aktual məsələlərindən biridir. Lakin onunla yanaşı bioloji, fiziki-
mexaniki, kimyəvi, karantin tədbirləri elmi əsaslarla tətbiq etməklə, inteqrir mü-
barizənin ümumi sistemə daxil olması yüksək bioloji səmərəliliyi t əmin edə bilir. 

Hörmətli oxucu ! Bu bir dərslikdir, fitopatologiyanın müxtəlif bölmələrini 
özündə təcəssüm etdirir. Kitab 3 illikzəhmət nəticəsində ərsəyə gəlmiş, sahə üzrə 
ən son yeniliklərin verilməsinə, onun oxunaqlı və məzmunlu olmasına səylər gös-
tərilmişdir. Kitabda əksər xəstəlikl ərin rəngli fotoşəkill əri verilmişdir. Bu fotoşə-
kill ərin bir qismi müəllif t ərəfindən çəkilmiş, bir qismi isə internet saytlarından  
götürülmüşdür. Hər bir şəkilin müəlliflik hüququna hörmət edilərək onların ya 
soyadları, ya da saytın ünvanı göstərilmişdir. Hesab edirik ki, müxtəlif x əstəlik-
lərin simptomlarını əks etdirən bu rəngli fotoşəkill ər fitopatologiyanı tələbələrə 
daha asan başa düşməyə kömək edəcəkdir. Müəllif olaraq bütün fotoşəkill əri in-
ternet saytlarında yerləşdirən insanlara çox sağ ol deyir, gələcək fitopatoloqların 
yetişməsi üçün göstərilən bütün səylərə görə mütəxəssislərə təşəkkür edirik. Onu 
da qeyd etmək istəyirəm ki, dərsliyə rəy verən hörmətli professorların təklifl əri və 
göstərdikləri nöqsanlar kitab nəşrə hazırlanarkən nəzərə alınmışdır. 

Dərslik ilə əlaqədar bütün təklif v ə iradlarınızı aşağıdakı elektron ünvana 
göndərə bilərsiniz: 

e-mail: cafarov_i@mail.ru 
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Fəsil   1 
 

Bitki xəstəlikl əri haqqında ümumi məlumat 
 

1.1. FĐTOPATOLOG ĐYANINQISA ĐNKĐŞAFTAR ĐXĐ 
 

Fitopatologiyanıninkişafıqədimzamanlaratəsadüfedir. 
Đnsanlarhərvəcləəkibbecərdikləriməhsulunmüxtəlifamill ərnəticəsindəitkiyəgetməs
ininsəbəb-lərinibaşadüşməyəçalışırdılar. Lakinbuelədəasanməsələdeyildi. Yal-
nızXVIIəsrinortalarındaRobertHukvəMarçelloMalpiqiilkdəfəgöbələyiböyütməklə
qızılgüldəpasxəstəliyinintörədicisinimüşahidəetdilər. 
Sadəcəolaraqhəminalimləronusərbəstorqanizmkimiqəbuletməyərək, bit-
kininhəyatfəaliyyətininməhsuluhesabedirdilər. Göbələklərintəbiətialimlər, 
tədqiqatçılarüçünqaranlıqolaraqqalırdı. 

FransızbotanikiM.Tullet 1775-ciildətəsdiqetdiki, sürmə-buğdatoxum-
larınınsürmətozuiləzibillənməsininnəticəsidir, butozisə -«yoluxdurucuzə-
hər»inötürülməsindəfəalagentdir, eləonuntəsirialtındadasünbülqaraküt-
ləyəçevrilir. 

1807-ciildədigərfransızbotanikiBenediktPrevoeksperimentlərləsübutetdiki, 
sürməxəstəliyinininki şafınınsəbəbiparazitgöbələkdir. 
Tədqiqatçıalimgöbələyinbitkiyədaxilolmasıprinsiplərini, 
oradainkişafınıtəsəvvüretmədənhə-
minxəstəliyəqarşımübarizəməsələlərinidüşünürdü. BenediktPrevobuğdato-
xumlarınınmiskuporosuvəmiskarbonatladərmanlanmasıiləəlaqədarbirsıratəcrübəl
ərqoyaraq, müəyyənləşdirdiki, toxumlarındərmanlanmasısürməiləmü-
barizədəsəmərəlidir. Beləlikl ə, Prevodeməkolarki, 
buğdanınbərkvəyaiylənənsürməxəstəliyiil əmübarizəprobleminihəlletdi. 

Uzunmüddətmüxtəlifölk əbotanikləriAvstriyaalimiFransUnqerindün-
yagörüşününtəsirialtındaidilər. Beləki, Unqerhesabedirdiki, 
bitkişirələrininxəstəlikvəziyyəti- xəstəliyinsəbəbidir, göbələkorqanizmləriisə- 
onlarınnəti-cəsidir. 

Xəstəlikl ərintörənməsiiləəlaqədartədqiqatlardayarananmüəyyənxəttyalnızX
IXəsrinotuzuncuillərininaxırlarına, qırxıncıillərinəvvəllərinətəsadüfedir. 
Aliml əribitkinininkişafınınfərdiliyiv əhüceyrəviquruluşununproblem-
ləridahaçoxcəlbetməyəbaşladı. 
Bubaxımdanyeniistiqamətfiziolojibotanikaadınıaldı. 
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Tədricənfiziolojitədqiqatlargöbələklərhaqqındaolanelmə-mi-
kologiyayadasirayətedirvəonaistiqamətlənirdi. Budövrdəikiistiqamətelm üçün 
daha bö- 
yükəhəmiyyətkəsbedirdi: 

1) Göbələklərininkişaftsiklininöyrənilməsi; 
2) Parazitnövlərintədqiqivəbitkixəstəlikl əriningedişindəonlarınrolu. 
ParisAkademiyasınınüzvi, professor, fransalıalimbotanikLuiReneTül-

yansürmə, pas, unluşehvəbaşqaxəstəlikl ərintörədiciləriolangöbələklərinin-
kişaftsikliniöyrəndi. TədqiqatçıalimözqardaşıŞarlTülyaniləbirlikdəpleo-
morfizmhadisəsini – yənieynigöbələyinmüxtəlifsporvermətipləriniöyrəndilər. 
Pleomorfizminkəşfinəqədərsporverməninhərbirformasısərbəstgö-
bələknövükimibaxılırdı. Eləhallardasporverməformalarınınmor-
fologiyasıkəskinşəkildəfərqləndirilirdi, onlarımüxtəlifcinslərə, fəsilələrə, 
həttasiniflərəaidedirdilər. Tülyanqardaşlarınınənböyükxidmətiondanibarətol-
muşdurki, onlargöbələk-lərininkişafprosesləriniməhzsporlarıncücərmə-
sindənbaşlamışdılar. Alimlərunluşehxəstəlikl ərinitörədəngöbələklərinmisa-
lındasporverməninmüxtəliffor-malarıarasındaəlaqəolduğunumüəyyənetdilər. 
Onlarsübutetdilərki, oidiumgöbələyiunluşehxəstəliyinitörədən –Blumeria 
graminis inkişafmərhələlərindənbiridir. 

Tülyanqardaşlarınınişlərindənsonraqəbulolunduki, 
pasgöbələklərininikisərbəstqrupumövcuddur: 
piknidvəetsidədaxilolmaqlaetsisporverməmərhələsi, uredinioiləteliomər-
hələləriözündəbirləşdirənuredinosporvermə. 
LakinbuikiböyükqruparasındaolanəlaqələriaçmaqTülyanlaranəsibolmadı. 

ElmifitopatologiyanınintensivinkişafıXIXəsrinortalarındanbaşlanmışdır. 
Mikroskopunyaranması, ÇarlzDarvinin (1809-1882) təkamülnəzəriyyəsininkəşfi, 
hüceyrəhaqqındatəlimvəs. elmiinkişafabaşlanğıcverdi. FransızalimiLuiPaster 
(1822-1895), almanmikrobioloquRobertKoxun (1843-1910) 
işlərixüsusiəhəmiyyətkəsbedirdilər. Onlarmikroorqanizmlərinmayelərdəöz-
özünəəmələgəlməsikonsepsiyasınırəddedərək, xəstəlikl ərinbaşverməsininpa-
razitarnəzəriyyəsinəbaşlanğıcvermişoldular. Lakinelmifitopatologiyanınformalaş-
masındahəlledicirolalmanmikoloquHenrixAntondeBariyəməxsusdur. 

1861-ciildəAntondeBarikartofunfitoftorozxəstəliyihaqqındaelmi əsə-rini 
dərcetdirdi. Buxəstəliyininki şaftarixiAvropaüçünçoxağırdır. Fitoftorozxəstəli-
yinintəsirindənkartofbitkilərininkütləvisurətdəməhvolmasıhələXIX əsrin 30-
cuillərindənməlumdur. 1843-cüildəxəstəlikQərbiAvropadafəlakət 
xarakteridaşıyırdı. 1845 və 1847-ciillərdəfitoftorozBöyükBritaniya, Belçika, 
Fransa, Almaniyanınqərbhissəsi, Rusiyanınşimal-qərbindəbecərilənəksər kar-
tofsahələriniyoluxdurmuşdu. Bunuinsanlarbirbədbəxtlikkimiqəbuledirdilər. 
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AntondeBarinintədqiqatlarıxəstəliyinsəbəbləriniaçmağaşəraityaratdı, o, 
xəstəliyininki şafprosesinisəciyyələndirdi, xəstəliktörədicini [Phytophthora 
infestans (Mont.) de B.]aşkaretdi. Alimxəstəliyininfeksiontəbiətiniaydınlaş-
dırmaqüçünilkdəfəbitkilərinsüniyoluxdurulmasımetodundanistifadəetdi. 
Onuntəcrübələrigöbələyinbiologiyasınınöyrənilməsinəyardımçıoldu. Tədqi-
qatlarlaxəstəliktörədicininbitkiyədaxilolmaxüsusiyyətləri, orqanizmdəyayıl-
maxarakteri, böyüməsivəinkişafıtəsdiqləndi. 
AntondeBarisahibbitkinincanlısəthindəsporlarıcücərdərək, 
mitselintoxumayadaxilolmasınıizlədi. Sonrakımərhələdəonunüzərindəkonididaşı-
yanlarlakonidiləridəmüşahidəetdi. 

A.deBari, M.S.Voronin, onlarınşagirdlərivəardı-
cıllarıfitopatologiyanınelmiəsasınıyaratdılar. Alim-
lərindiqqətmərkəzindəyalnızgöbələklər – bitkilərinxəstəliktörədiciləridururdular. 
Yenixəstəlikl ərhaqqındaməlumatlartezbirzamandatoplandı. 
Bunlarınhamısınıntörədicilərifitopatogengöbələkləridi (kar-tofdafitoftoroz, 
üzümdəmildyu, kələmdəkila, dənlitaxıllardasürməvəbirçoxbaşqaları). 
Buxəstəliktörədicilərihaqqındaaparılantədqiqatlargöbələklərinpa-to-
genliyihaqqındabilikləridahadamöhkəmləndirirdi. XIXəsrin 60-
cıillərindəfitopatoloqvəmikrobioloqlarsübutetməyəçalışdılarki, bitkilərinfito-
patogenbakteriyalarlayoluxmasınımümkünsüzhesabedir, 
beləbakteriyalarınvarlığınaetirazedirdilər. Lakin zaman öz sözünü deyirdi. 

Bakteriozlarhaqqındatəlimvəonunyaradılma-
sındagərginzəhmətiolanamerikalıfitopatoloqErvinSmitdir (1854-1927). O, 
nəinkiəksərbitkilərinbakte-riozmənşəlixəstəlikl əriniöyrəndi, 
həmdəfitopatolojitədqiqatlardabakteriolojimetodikalarıişlədi. Beləlikl ə, 
bakteriologiyafitopatologiyadasərbəstistiqamətkimiformalaşdı. 

1915-ciilüçünartıq 144 cinsəmənsubbitkilərdəfitopa-
togenbakteriyalartapılmışdı. XIXəsrin 20-
ciill ərindəisəbitkilərdəqeydəalınanbakteriozlarınsayı, 
heyvanvəinsanlardakıbakteriozlardanartıqidi. 

XIX əsrinsonlarındafitopatolojitədqiqatlardadahabirobyekt-yenipato-
genlərqrupu – viruslarüzəçıxdı. 1892-ciildəRusiyadaD.Đ.Đvanoski (1864-1920) 
tütününxəstəliyinininfeksiontəbiətinieksperimentlərləsübutetdivəqeydəaldıki, 
həminxəstəliyintörədicisibakterialfiltrvasitəsiləötürülməqabiliyyətinəmalikdir. 
Yənixəstəbitkininşirəsibakterialfiltrdənkeçdikdəinfeksiyalılığınısaxlayır. 

D.Đ.Đvanovskinintəcrübələrini 1898-ciildəhollandmikrobioloquM.Beyer-
niktəkraretdi. O, tütününxəstəliyinintörədicisinifiltrl əşənvirusadlandırdı.Bit-
kixəstəliktörədiciləriarasındaviruslarınrolununmüəyyənləşdirilməsifitopato-
logiyadadahabiristiqamətə – 
virusologiyaelminətəkanverdi.Bitkilərdərastgəlinənvirusmənşəlixəstəlikl ərinöyrə
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nil-
məsindəməşhuramerikalıbiokimyaçıvəvirusoloqĐ.Stenlininxidmətləriəvəzsizdir. 
Y.Stenlivirushissəcikləriniayır-
maqüçünfermentzülallarıntəmizlənməsindəkimyəvimetodlardanistifadəet-mişdir. 

Artıq kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləri arasında yuxarıda 
göstərilən mikroorqanizmlərlə yanaşı, viroidlər, fitoplazmalar, aktinomisetlər, 
rikketsilər və s. də ayrıca bir qanad kimi patoloji proseslərin əmələ gəlməsində və 
gedişatında iştirak edirlər. 

1.2. ELMDƏPRAKT ĐKĐSTĐQAMƏTĐNĐNKĐŞAFI 
 

XXəsrinəvvəllərindəartıqfitopatologiyadaxəstəlikl ərinöyrənilməsiüsul-ları, 
xəstəliktörədicilərihaqqındaməlumat, 
onlardanbəzilərinəqarşımübarizətədbirlərivaridi. 
Sonrakıdövrdəodahapraktikistiqamətgötürdü. Bitkilərinxəstəlik-
lərdənmüdafiəsiüçünəllərindəngələnhərşeyiedirdilər. Lakinəksərhal-
lardabucalışmalarsəmərəverəbilmirdi. 1802-ciildəKarolIIIGeorgininbağba-
nıVilyamForsaytmeyvəbitkiləriniunluşehxəstəliyindənqorumaqüçünəhəng-
kükürdhəlimindənistifadəetdivəxəstəliktörədicininvurduğuzərəriəhəmiy-
yətlidərəcədəaşağısalabildi. 
Təxminəneləhəmindövrlərdəmüxtəlifbitkil ərixəstəlikl ərdənqorumaqüçünkükurdü
nsarırənglisuspenziyasındanistifadəedilmişdi. 

GöbələklərüçünmispreparatınıntoksikiolmasınıhələBenediktPrevo (1755-
1819) müəyyənetmişdi. 
Bununardıncabirneçədigərtədqiqatçılardasəthiolaraqmisbarədəfikirl ərsöyləmişdil
ər. 
Lakinmispreparatınıngöbələklərətəsiriiləəlaqədartədqiqatlardaənböyükəməkfrans
alıalimA.Millardeyə (1838-1902) məxsusdur. A.Millardeilkdəfəmistərkibli 
«bordo» məhlulunuüzümdəmildyuxəstəliyinintörədicisiPlasmopara viticola Berl. 
et de Toni-yəqarşıtətbiqetdi. Tədricənkimyəvimühafizəvasitələrininarsenalıgeniş-
lənməkdədavamedir, ar-
tıqbirsıraüzvimənşəlidigərfungisidlərdəndəistifadəüçünyararlanırdılar. 

Xəstəliktörədicininvəyasahibbitkininizoləolunmuşqaydadaöyrənilmə-
sininfərqindəolanbirqrupalimlərtədqiqatlarınıdahada genişləndirərək, sahibbitki, 
parazitvəətrafmühitamillərikontekstindəbuməsələlərədiqqətedirdilər. 
BuistiqamətininkişafındaböyükrolrusiyalıalimT.D.Straxovaməxsusdur. 
Onuntədqiqatlarıaydınşəkildəgöstərdiki, aqrotexnikanın (gübrələmə, 
səpinmüddətivəbaşqaları) ayrı-ayrıelementləridənlibitkil ərinsürməxəstəliyiil əyo-
luxmasınagüclütəsirgöstərir. Müvafiqolaraqaqrotexnikanıdəyişərək, 
parazitvəsahibbitkininqarşılıqlıəlaqələriniarzuolunanistiqamətəyönəltməkolar. 
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Ali-mintədqiqatlarınınnəticələribitkil ərinxəstəlikl ərdənqorunmasıtədbirlərisiste-
minədaxiledilmişdir. 

FitopatologiyaelminininkişafındatədqiqatçıalimA.A.Yaçevskininxid-
mətləriəvəzsizdir. O, 1901-ciildəPeterburqşəhərindəRusiyaüçünilkmikobio-
lojivəfitopatolojistansiyanıyaratdı, 1907-ciildəisə «mikrobiologiyavəfitopa-
tologiya» üzrəBürotəsisetdi. Sonrakıillərdəhəminbüroümumittifaqelmi- təd-
qiqatbitkimühafizəinstitutununmikologiyavəfitopatologiyaşöbəsinəçevrildi. 
BulaboratoriyabirçoxillərərzindəkeçmişSovetlərĐttifaqınınmüxtəlifbölgələ-
rindəçalışanmikoloqvəfitopatoloqlarıbirləşdirərəkelmimərkəzəçevrildi. 

A.A.Yaçevskinintələbələridönmədənfitopatologiyanıninkişafınaöztöv-
hələriniverirdilər. BunlarıniçərisindəA.S.Bondartsev, S.Đ.Vanin, V.Q.Tranşel və 
digərlərifərqlənirdilər. Onlarıntədqiqatsahələriçoxsahəliolmaqla, klassiktəd-
qiqatlarınaparılmasıüçünəhəmiyyətliidi. 

XIX əsrinsonuXXəsrinəvvələrimikologiyavəfito-
patologiyaelmlərinindönməzinkişafıiləyaddaqalmışdır. 
Artıqnəinkixəstəliktörədicilərinözü, 
eləcədəonlarınixtisaslaşmışformalarıöyrənilirdi. 
ĐsveçalimiY.EriksonvəprofessorA.A.Yaçevski 1894-cüildəbir-birlərindənxəbər-
sizmüəyyənetdilərki, xətlipasxəstəliyinintörədicisinin(Puccinia graminis 
Pers.)müxtəlifnövdənlibitkil əriyo-
luxmaqxüsusiyyətinəgörəfərqlənənbirneçəfiziolojiformalarımövcuddur. 

1917-ciildəamerikalıalimE.Stekmen «ras» 
adlanandahakiçikfiziolojiformanınvarlığınıaşkaretdiki, 
buraslarmüxtəlifsortlarıyoluxmaqxüsusiy-yətinəgörəfərqlənirlər. 
Müəyyənmüddətsonrafiziolojiixtisaslaşmışformalarıbirçoxdigərgöbələklər, 
bakteriyalarvəçiçəkliparazitlərüçündəkəşfedildi. 

Aliçiçəklibitkil ərinparazitizminiĐsakQriQoryeviçBeylin (1883-1965) 
öyrənmişdir. 

Bitkil ərinimmunitetihaqqındatəlimlərüzrəilkcəhdlərrusalimiN.Đ. Va-vilova 
(1887-1943) məxsusdur. «Đnfeksionxəstəlikl ərəqarşıbitkilərinimmuni-teti» 
adlımonoqrafiyasındaalimbitkilərdəimmunitetəmələgəlməsininqanunauyğun-
luqlarınıtəyinedənəsasvəziyyətiformuləetdi, immunitetüçünselek-
siyanınəsaslarınıqoydu. N.Đ.Vavilovbitkiimmunitetininonungenetikxüsusiy-
yətləriil əəlaqəliolduğunudönmədəngöstərirdi. Aliminyolunudigərləri, ocüm-
lədən,P.M.Jukovski, M.S.Dunin, D.D.Verderevski, B.A.Rubin, 
K.V.Popkovavəbaşqalarıdavametdirərəkbitkiimmu-
nitetininəsaslarınıyaradabildilər. 

Bakterialxəstəlikl ərintədqiqindəM.V.Qorlenko, mikobiolojitədqiqat-
lardaM.K.Xoxryakovunişlərigələcəkfitopatoloqlarnəsliüçünörnəkdir. 
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1.3. FĐTOFATOLOG ĐYANIN ĐNKĐŞAFINDAAZ ƏRBAYCANLI 
AL ĐML ƏRĐNROLU 
 

Ölkəmizinrəngarəngtorpaq-iqlimşəraiti, yabanıvəmədənibitkiflora-
sınınzənginliyiburadamüxtəliftoksonomikqruplaradaxilolangöbələkalə-
minindəformalaşmasınasəbəbolmuşdur. BunöqteyinəzərdənAzərbaycanda-
immüxtəlifölk ələrdənolantədqiqatçıalimlərindiqqətinicəlbetmişdir. Bu-
nabaxmayaraqrespublikamızdamikolojifloranınöyrənilməsiXXəsrinəvvəl-
lərinəqədərepizo-dikvətəsadüfixarakterdaşımışdır. Əksərhallardaisəgöbə-
ləklərinvəgöbələkmənşəlixəstəlikl ərintədqiqinəmütəxəssismikoloqvəyafitopa-
toloqlartərəfin-dəndeyil, 
floristiktədqiqatlaraparanbotaniklərtərəfindəncəhdləredilmişdir.Bunarəğmən 
1927-ciiləqədərmüəyyənmikolojimateriallartoplanmışdır.  

V.Đ.Ulyanişevə (1952) görə Azərbaycanda ən böyük mikoloji herbari ma-
terialı A.B.Şelkovnikov tərəfindən toplanmış, bu materialların işlənməsində bota-
nik N.N.Voronixin də iştirak etmişdir. Bundan əlavə az miqdarda mikoloji ob-
yektlər F.N. Aleksenko, N.N.Speşnev, N.N.Voronixin, Y.E.Kuşke, P.Đ.Naqornıy 
və digərləri tərəfindən toplanmışdır. 

1914-cüildəY.Đ.VoronovNaxçıvanMuxtarRespub-
likasınınNaxçıvanvəCulfarayonlarınınətrafındailkgöbələknümunələriniyığmışdır. 
Tədqiqatçıtərə-findənsürməvəpasgöbələklərinəaidedilən 6 
növmüşahidəedilmişdir. Həminnövlərhaqqındaməlumatlar 1915 və 1923-
cüillərdə «Qafqazmikoflorasıhaq-qındaməlumatlar» toplusundanəşretdirilmişdir. 

Azərbaycandaəsaslımikolojitədqiqatlarınbaşlanmasıisəgörkəmlimiko-
loqalim, ölkəmizdəmikologiyaelmiməktəbininbanisi, Azərbaycanmiko-
biotasıüzrəçoxcilidliəsərləriil əAzərbaycanıXXəsrinIIyarısındadünyami-
kologiyaelmininönsıralarınaçıxaranValeriĐvanoviçUlyanişevinadıiləbağ-
lıdır.1927-ciildəölkəmizdəişləməyədəvətedilmişV.Đ.UlyanişevAzərbay-
canınkəndtəsərrü-fatıüçünmühümsayılanbirsıraproblemlərintədqiqi, 
ocümlədənpambıqdavilt, hommozxəstəlikl ərinə, dənli-taxıllardavəmeşədəpa-
razitlikedəngöbələklərəqarşımübarizəüsullarınınişlənibhazırlanmasıiləməşğulolm
uşdur.1937-ciildəakademikA.A.Qrossheymintəklifiil əo, BotanikaĐnstitutu-
naişəqəbuledilmişvəhəminildən 1992-ciiləkimiAzərbaycandamikologiyaelmi-
ninyaranması, inkişafı, mikolojiherbarimateriallarınınyradılması, 
millikadrlarınhazırlanma-sındaböyükişlərgörmüşdür.Alimgöbələklərüzrətəd-
qiqatlarınıAzərbaycandamikologiyasahəsindəilkmonoqrafiyakimi1952-1962-
ciill ərdə «Azərbaycanmikoflorası» adıaltında 3 cilddə (4 kitab) çapetdirir. Aka-
demikinperonosporagöbələklərininöyrənilməsinəhəsrolunan 4-cücildəsəri 1967-
ciildənəşredil-mişdir. 
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AkademikV.Đ.Ulyanişevöztədqiqatlarındabölgəçərçivəsindənçıxaraq, 
XXyüzilliyin 60-cıill ərində «SSRĐsürməgöbələklərinintəyinedicisi», 
sonralarisəakademikV.F.Kupreviçləbirgə «SSRĐ-ninpasgöbələklərinintəyin-
edicisi» 
monoqrafikəsərlərininəşretdirmişdir.Aliminrəhbərliyialtındarespublikamızda 12 
namizədlik, 3 doktorluqdissertasiyalarımüdafiəedilmişdir. 

ArtıqXXəsrinortalarındaAzərbaycandamikolojitədqiqatlarlayanaşıfito-
patolojiişlərdəsürətləaparılmağabaşlayır.1950-ciillərdəC.B.Aslanov, 
S.Q.Abdullayev, X.A.Đsmayılov, S.R.Cəfərovvədigərləribuvəyadigərkəndtə-
sərrüfatıbitkilərininxəstəlikl əriniöyrənir, onlaraqarşımübarizətədbirlərisiste-
miniişləyibhazırlayırlar. 

Azərbaycanmikologiyasıvəfitopatogiyasıelmlərininəndəyərlisimala-
rındanbiriSankt-PeterburqməktəbininyetişdirməsiHəmzəRəhimoğluĐbrahi-
movdur. ProfessorH.Đ.Đbrahimovuntədqiqatlarıkəndtəsərrüfatıbitkiləri-
ninənmüxtəlifx əstəlikl ərinintədqiqinəhəsredilmişdir. Onunhələ 1954-cüildəbiolo-
giyaelmləridoktoruM.K.Xoxryakovunredaktəsiilənəşretdirdiyi «Me-
lankonialgöbələklərininbəzicinslərininsəciyyəsi» adlımonoqrafiyasıkeçmişSSRĐ-
dəmikoloqlartərəfindənqəbuledilənfundamentaləsərlərdənbiridir.Müəllifint əd-
qiqatlarınınbirhissəsiisəvertikalzonallıqdanasılıolaraqBöyükQafqazıncənubhissə-
sindəmüxtəlifgöbələklərinyayılmaqanunauyğunluqlarınıntədqiqinəhəsredilmişdir. 
H.Đ.Đbrahimovtərəfindən 15-əqədərelmlərnamizədlərihazırlanmış-dırki, 
onlardaölkəninfitopatologiyasınıninkişafınadəyərlitöhfələrinivermişlər (S.Əh-
mədov, C.Đsgəndərov, B.Əliyev, N.Đmanovvəbaşqaları).  

Ölkəmizdəmikologiyavəmikrobiologiyaelmlərinininkişafında 1950-
ciill ərdənsonrabiologiyaelmləridoktoru, professorMehdiyevaNisəƏşrəfqızı-
nınxidmətləriəvəzsizdir. O, 122 elmiişin, 2 monoqrafiyanın, 
yırtıcıgöbələklərüzrəelmifilminvəs. müəllifidir. N.Ə.Mehdiyeva 1950-ciildən 
1958-ciiləqədərAzərbaycanınşimal-şərqhissəsindəntoplanan 450-dənçoxmik-
roskopikgöbələklərinnövtərkibiniöyrənmişdir.  
ƏsastədqiqatistiqamətitorpaqgöbələkləriolanN.Ə.Mehdiyevahəmingöbələk-
lərinnövtərkibini, ekologiyavəsistematikasınıöyrənmişdir. Alimtərəfindən 80 
ədədyenigöbələkcinsvənövləriaşkaredilmiş-dir. Yırtıcıgöbələklərsahəsindəkeç-
mişSSRĐ-ninənaparıcımütəxəssislərindənbirivəyırtıcıgöbələklərinilktəyinedi-
cisininmüəllifidir. Onunrəhbərliyialtında 10 namizədlik, 2 dok-
torluqişimüdafiəolunmuşdur. 

XXyüzilliyin 1970-80-ciillərindəfitopatologiyaelmidahayüksəkinki-
şaftempinəçatırdı. Ölkəmizdəkəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalınınsabitləşməsi, 
onunyüksəkinkişafı, aqrarsahəyədövlətqayğısı, eynizamandakəndtəsərrüfatıbitki-
lərininxəstəlikl ərininaşkaredilməsivəonlarınbaşlıcalarınaqarşımüba-
rizəişlərinitəkmilləşdirməyitələbedirdi. Artıqbuillərdərespublikamızdabirfitopa-
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tologiyaməktəbiyaranırdı. Buməktə-
binyetirmələrindənbiriolanÜrfətAğaoğluRəhimovAzərbaycandabecəriləntərəvəzv
əbostanbitkilərininxəstəlikl ərivəonlaraqarşımübarizəsahəsindətədqiqatlaraparırvə
nəticəetibarılə 1970-ciildəhəminmövzudadoktorluqdissertasiyasıedərək, 
biologiyaelmləridoktorualim-likdərəcəsinialır. UzunillərAKTA-
nınfitopatologiyakafedrasınarəhbərlikedə-rək, həmtədqiqatlarınıdavametdirir, 
həmdəbitkimühafizəsiüzrəmütəxəssishazırlığınaöztöhfəsiniverir. 
ProfessorÜ.A.Rəhimovbitkimühafizəsi, əsa-
sənfitopatologiyakursuüzrəçoxsaylımetodikgöstəriş, proqramlarvədərsvəsaitləri-
ninmüəllifidir. 

EləhəminillərdəbiologiyaelmləridoktoruFiruddin Qara Babayevölkə-
mizdəstratejibitkilərdənsayılanpambığınviltvəhommozxəstəlikl əriniöyrənir, 
eynizamandafitopatologiyasahəsindəelmikadrlarınhazırlanmasıişindəyaxın-
daniştirakedirdi. 

1950-ciillərinortalarından 1960-cıiləqədərAzərbaycanbitkilərimüha-
fizəstansiyasındakiçikelmiişçivəzi-
fəsindəçalışanAxundovTofiqMustafaoğluhəmindövrlərdəŞəki-
Zaqatalazonasındaqozmeyvəlibitkil ərinxəstəlikl əriniöyrənmiş, 
onlaraqarşımübarizətədbirləriişləyibhazırlamışdır. Sonradantədqi-
qatçıalimAzərbaycanEANəbatatĐnstitutununibtidaibitkilərinsistematikasışöbəsind
əçalışmış, eksperimentalmikologiyalaboratoriyasınınmüdiri, 1982-
ciildənömrününsonunaqədərisəibtidaibitkilərşöbə-
sininmüdirivəzifələriniicraetmişdir.1961-ciildənbaşlayaraqbirmikoloqkimiNax-
çıvanMuxtarRespublikasınınmikoflorasınıöyrənməyəbaşlayır, 1972-
ciildəhəminişimüvəffəqiyyətləbaşaçatdırırvədoktorluqdissertasiyasımüdafiəedir. 

T.M.Axundov 1973-cüildənölkəmizinmüxtəlifregionlarınınmikoflorası-
nınöyrənilməsiüzrətədqiqatlaraparmışdır. O, «Azərbaycanıngöbələkləri» çox-
cilidlimonoqrafiyalarınıntərtibedilməsindəböyükişlərgörmüşdür. Onunrəh-
bərliyialtında 4 namizədlikdissertasiyasıyerinəyetirilmişdir. 

AzərbaycandamikologiyaelminininkişafındaxidmətiolanalimlərdənbiridəElş
adSəladdinoğluHüseynovdur. AlimSankt-Peterburqməktəbininyetirməsidir. 
Tələbəlikvəaspirantlıqilləriniməhzhəminşəhərdəkeçirmiş, mikolo-
giyavəfitopatologiyaelmlərininsirlərinirusalimlərindənöyrənmişdir. 
SonralaruzunillərAzərbaycanEABotanikaĐnstitutundaçalışmış, 1989-cuil-
dəmeşəbitkilərindəparazitlikedənmikromisetləriöyrənərək, doktorluqdisser-
tasiyasınımüdafiəetmişdir. Ölkəmizdəmüxtəlifbitkil ərinmiko-
biotasınıntədqiqiiləməş-ğulolanE.Hüseynov, 
eynizamandamillikadrlarınhazırlığıişindədəyaxındaniştiraketmişdir. 
HazırdaTürkiyəCümhuriyyətindəyaşayırvəişləyir. 
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MüasirAzərbaycanmikologiyasınındəyərlisima-
larındanbiriAğavəliŞavəlioğluĐbrahimovdur. Tədqiqatçıalim 1970-
ciildənbaşlayaraqApşerondazeytunbitkisininmikobiotasınıöyrənməyəbaşlayır. 
Aparılantədqiqatlarnəticə-
sindədünyadailkdəfəzeytunbitkisininvegetativorqanlarından 55 növbio-
trofvəsaprotrofgöbələknövləriaşkaredilir. Nəticədə 1995-ciildəM.V.Lomo-
nosovadınaMoskvaDövlətUniversitetindədoktorluqdisserta-
siyasımüdafiəedirvəbiologiyaelmləridoktorualimlikdərəcəsialır. 
Qeydetməklazımdırki, 
zeytununmikobiotasınıdünyadatədqiqedənyeganəalimA.Ş.Đbrahimovdur. 

Ağavəlimüəllimeynizamandamikologiyasahəsindəgəncmütəxəssislərhazırlı
ğındayaxındaniştirakedir. Hazırdaaliminrəhbərliyialtındaçalışançox-saylıaspirant, 
dissertantvəmagistrlərölkəninmüxtəlifrayonlarındamikolojitəd-qiqatlaraparır. 
Sonillərdəprofessorunrəhbərliyialtında 8nəfərelmlər namizə-dihazırlanmışdır.  

1990-cıildənbaşlayaraqrespublikamızdaçəyirdəklimeyvəbitkilərininmi-
kobiotasımüəllift ərəfindəngeniştədqiqedilmişdir. Çəyirdəklimeyvəbitkilə-
rininmikobio-
tasınınkomplekstədqiqinəticəsindəölkəmizdəilkdəfəxəstəliktörədicilərinnövtərkib
i, ayrı-ayrıgöbələkxəstəlikl ərininyayılmasınadairfaktikimaterialtoplanmış, 
əsasxəstəlikl ərinbiolojixüsusiyyətləri, ayrı-
ayrıxəstəlikl ərəqarşısortlarındavamlılığıöyrənilmişdir. Tədqiqatnəticə-
sindəalınanelmiyeni-liklərölkəmizdə, eləcədəAstana, Moskva, Xarkov, Nalçik,  
Mahaçqala, 
Daşkəndvədigərşəhərlərdəkeçirilənmüxtəlifelmikonfranslardavəbeynəlxalqsim-
po-ziumlardaməruzəolunmuşdur. 

HazırdakəndtəsərrüfatıelmləridoktoruĐ.H.Cəfə-
rovunrəhbərliyialtındamüxtəlifk əndtəsərrüfatıbitkilərininmikobiotası,  
xəstəlikl əri,  zərərlipatogennövlərəqarşımübarizətədbirləriişiaspirant, 
dissertantvəmagistrlərtərəfindənyerinəyetirilməkdədir. 

ÖlkəmizdəfitopatologiyanıninkişafındaAzərbaycanETBitkiMühafizəsiĐnstit
utuəməkdaşlarınındaböyükxidmətlərivardır. 22 yanvar 1959-
cuildəAzərbaycanETBitkiMüha-
fizəsiĐnstitutuyaradıldıqdanbugünəqədəronuntərkibindəfitopatologiyaşöbəsifəaliy
yətgöstərir. Şöbəninəməkdaşlarıpambıq, üzüm, meyvə, tərəvəzvəs. 
bitkilərinxəstəlikl ərininöyrənilməsivəonlaraqarşımübarizətədbir-
lərininişlənməsisahəsindəmühümtədqiqatlaraparmışlar. Ayrı-
ayrıillərdəinstitutunfitopatologiyaşöbəsindəçalışanelmlərdoktorlarıH.R.Đbra-
himov, F.Q.Babayev, elmlərnamizədləriSəfərovS.A., AbuzərliZ.Ə., 
BağırovM.M., BəbirovQ.H., MəmmədovA.X., ĐmanovN.M., CabbarovS.F., 
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QarayevN.X., ƏliyevT.M. vəbaşqalarıyuxarıdagös-
tərilənelmiişlərinyerinəyetirilmə-sindəyaxındaniştiraketmişlər. 

BununlayanaşıölkəmizdəfitopatologiyanıninkişafınaETƏkinçilik, 
ETPambıqçılıq, ETTərəvəzçilik, ETÜzümçülük, 
ETBağçılıqvəSubtropikbitkilərinstitutlarınınmüvafiqşöbələrinin,eləcədəAzərbayc
anDövlət Aqrar Universi-teti Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasıəməkdaş-
larıdaönəmlitöhvələrinivermişlər. 
 

1.4. XƏSTƏLĐK HAQQINDA ÜMUM Đ MƏLUMAT 
 

Bitkixəstəliyipatolojiprosesolub, bitki, 
xəstəliktörədicivəətrafmühitamillərinintəsirialtındabaşverir. 

XəstəlikhaqqındailktərifhələXIX əsrinəvvəllərindəA.Frank (1815), 
O.Dekandol (1832) tərəfindənverilmişdir. Alimlərhesabetmişlərki, 
bitkininnormalfiziolojivəziyyətindənhərhansıbirkənarlaşmasıonunxəstəliyidir. 
Beləanlayışbitkixəstəliyihaqqındabirtərəflit əsəvvüryaradır, 
xəstəliyəyalnızfiziolojihalkimibaxır, onasəbəbamillərbarədəisəfikiryaratmır. 
BirsıraəlavələrləbunöqteyinəzəriXX əsrinalimlərindənS.Đ.Rostovsev, 
A.Ş.Bondarsev, E.Stekmen, Dj.Xarrarvəbaşqalarıdamüdafiəetmişdir. 

Bitki xəstəliyi haqqında orjinal təlim məşhur alim, fitopatoloq N.A.Nau-
mova (1926) məxsusdur: “Bitki xəstəliyi filogenezdə bitki orqanizmi ilə mühit 
arasında formalaşan münasibətlərin pozulmasının nəticəsidir”.  

Bitki xəstəliyi -bütöv bitkini və ya onun ayrı-ayrı orqanlarına toxunan və 
bəzən bitkinin vaxtından əvvəl məhv olmasına səbəb olan normal həyati proseslə-
rinin pozulmasıdır (F.T.Brooks, 1953).  

Bitki xəstəliyi haqqında müasir anlayış DÜĐST 24507-81-ə aiddir: «Fito-
patogenin və ya əlverişsiz mühit şəraitinin təsiri altında hüceyrə, toxuma, orqan 
və bütövlükdə bitkidə normal maddələr mübadiləsinin pozulması xəstəlikdir» 
(K.V.Popkova, 1989). 

Sonrakı illərdə də müxtəlif aliml ər bu fikirləri daha da təkmilləşdirməyə 
çalışmış və məsələyə öz nöqteyi nəzərlərindən yanaşmışlar. Fitopatoloq alim 
A.Belyayev (1999) hesab edir ki, bitki xəstəliyi - bitki orqanizminin strukturunun 
və funksiyalarının patogenlə qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində pozulmasıdır, bu isə 
bioloji məhsuldarlığın aşağı düşməsinə və ya bitkinin məhv olmasına səbəb olur.  

Xəstəliyinintensivinkişafıbitkininvəpatogeninbiolojixüsusiyyətləri, ha-
beləətrafmühitşəraitindənasılıdır. Xəstəlikbitkininayrı-ayrıorqanlarınıyoluxmaqla, 
əkinlərin, plantasiyalarınbütövməhvolmasınasəbəbolabilir. Adətən, pato-
genintəsirialtındatoxumalarınquruluşvəstrukturununpozulmasıhipertrofiya 
(hüceyrəninformasınındəyişməsivəölçülərininartması), hiperplaziya (hü-
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ceyrəmiqdarınınartması), nekroz (hüceyrəvətoxumanınbəzihissələrininməhvol-
ması), matserasiya (toxumanınyumşalmasıvətökülməsi) hadisələribaşverir. 

Bitkinindaxilindəgedənanatomo-morfolojidəyi-
şiklikl ərxaricdənnekrozluləkələr, çürümələr, şişlər, yumrular, meyvə, 
çiçəkvəyarpaqlarındeformasiyasıformasındaözünübiruzəverir. 

Qeydetməklazımdırki, 
bitkidəgedənfiziolojivəstrukturpozulmalaronunməhsuldarlıqgöstəricilərinətəsiredi
r: birçoxhallardaməhsulkəskinazalır, başqahaldaisəonunkeyfiyyətipisləşir. 

Patolojiproses. Xəstəbitki- özünəməxsusbiolojisistemdir, onunçərçivə-
sidaxilindəikiorqanizmin- bitkivəpatogeninböyüməsi, inkişafıbaşverir. 

Hələ 1922-ci ildə T.D.Straxov bitkidə baş verən patoloji prosesə yeni şərh 
verərək göstərmişdir ki, bitki orqanizmində patoloji proses bir sıra xüsusiyyətlər-
lə, o cümələdən bitkinin və patogenin xassələri və ətraf mühitin bəzi amilləri il ə 
şərtlənir. Buna görə də bitki xəstəlikl ərinin hərtələfli öyrənilməsi prosesindəaşa-
ğıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 

1.Bilavasitə xəstəlyin səbəbinin öyrənilməsi; 
2.Xəstə bitkinin xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsi, sahib bitkinin və pato-

genin qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi; 
3.Patoloji prosesin inkişafına təsir edən ətraf mühit şəraitinin öyrənilməsi. 
Qeydedilməlidirki, patolojiprosesdəyişkənvəidarəolunandır.  

Bitkininvəpatogeninirsixassələriniseçməkvədəyişməklə, ekolojişəraitidüzgünqiy-
mətləndirməkvəseçməklə, 
habeləinsantərəfindənbitkininnormalböyüməsivəinkişafıüçünedilənişlərinəzərəal
maqla, xəstəliyiidarəetməkmümkündür. 
Buamillərinköməyiil əbitkininxəstəliyəqarşıdavamlılığınıgücləndirməkvəyazəifl ət
məkolar. Eləhəminamillərinköməkliyiil əpatogenlərinqidamühitinidəyişməklə, 
yənibununladapatogenüçünqeyri-adi, ocümlədənəlverişlişəraityaradılabilər. 
YuxarıdagöstərilənamillərinəzərəalanT.D.Straxov (1962) yazır: 
«Ətrafmühitamillərininköməyiil əbütünsortxüsusiyyət-
lərininseçilməsivəqidalanmaşəraitinidəyişməklətəkamülprosesinəticəsindəformal
aşanparazitvəbitkiqarşılıqlıəlaqələrinipozmaqolar». 

Patolojiprosesininkişafıhaqqındadeyilənfikirl ərdünyanınbirsıraalim-
ləritərəfindənqəbuledilirvətəkmilləşdirilir. BunöqteyinəzərdənE.Qoyman (1954), 
E.Müller, B.Lefler (1995), Y.T.Dyakov (2001) vəbaşqa-
larınınfikirlərimaraqkəsbedir. Alimlərgöstərirlərki, 
ətrafmühitamillərihəmyoluxmayaqədərxəs-
təliktörədicininhəyatınavəbitkininhəssaslığına, eləcədəxəstəliyingedişidöv-
ründəonlaragüclüsurətdətəsiredəbilirl ər. 

Bitkil ərdəgedənpatolojiprosesqarşılıqlıəlaqəlivəqar-
şılıqlışərtlənmişmorfolojivəfizioloji-biokimyəvidəyişmələrləmüşayətolunur. 
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Adətənpatolojiprosesbitkininhəyatfəaliyyətinimüəyyənedənkompleksqarşılıqlıəla-
qələrinpozulmasınagətiribçıxarır. 

Patomorfolojidəyişiklikl ər.Buqəbildənolandəyişiklikl ərbitkininvəyaonuna
yrı-ayrıorqanlarınınformasınındəyişməsi, böyüməsininpozulmasıilə sə-ciyyələnir. 

Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, 
patogenintəsirialtındayoluxmuşbitkilərdəböyüməningüclənməsivəyagecik-
məsiqeydolunur.  

Bərkvəyaiylənənsürməxəstəliyi (Tilletia caries Tul.) 
iləyoluxmuşbuğdabitkilərideməkolarki, həmişəsağlam-
lardanzəifböyüməsivəazməhsuldarlığıiləfərqlənir. 
ÜçyarpaqyoncabitkisinindəaskoxitozxəstəliyinintörədicisiAs-cochyta imperfecta 
Peck.iləyoluxmasınəticəsindəgövdələrinsayıvəuzunluğuazalır, bitkidəpaxlaların, 
paxladaisədənlərinsayıaşağıdüşür.  

Adətən, 
kəndtəsərrüfatıbitkilərininvirusmənşəlixəstəlikl əriəhəmiyyətlidərəcədəböyüməyət
əsiredir, həttabitkilərdəcırtdanlılığınəmələgəlməsinəşəraityaradır. 
Böyüməninpozulmasıbitkininvəyaonunayrı-ayrıorqanları-
nındeformasiyasıilədəözünübiruzəverir. Beləki, 
südləyənbitkisininpasxəstləiyiil əyoluxması (Uromyces pisi Schroet.) 
bütövbirbitkinindeformasiyasıiləmüşayətolunur. 
Pomidordastolburçiçəklərindeformasiyasınasəbəbolur. Buradaxəstə-
liktörədicirolundafitoplazmaiştirakedir. 

Birçoxpatogenbakteriyalar (Pseudomonas tumefaciens Stev.)sürməgöbə-
ləkləri (Ustilado zeae Unqer.), tafrinagöbələkləri (Taphrina cerasivəbaşqaları) 
bitkilərdəpatolojidəyişiklikl ərəsəbəbolur. Bupatolojidəyişiklikl ərnəticə-
sindəsahibbitkininmüxtəliforqanlarındafırlar, şişmələr, qabarmalar, 
törəmələrvəyadeformasiyamənşəlianormalböyümələrəmələgəlir. 

Patolojiprosesininkişafıhüceyrəvətoxumalardapozulmalarlayaddaqalır. 
Xəstəbitkidəgedənanatomikdəyişiklikl ərinəsastipləri- hipertrofiya, hiperpla-ziya, 
metaplaziya, degenerasiyavənekrozdur. 

Hipertrofiya bitkihüceyrəsininölçülərininartmasıvəçoxalmasıolub, adə- 
tənorqanlarınformalarınındəyişməsiiləsəciyyələnir. Məsələn, kələmkilaxəstə-
liyinintörədicisiPlasmodiophora brassicae Woron. iləyoluxanzamankökhü-
ceyrələriartır, onlarınformasıdəyişir, bununnəticəsindəfırlar, şişlərəmələgəlir. 
Beləbirhalkartofyumrularıxərçəng[Synchytrium endobioticum 
(Schilb.)Pers.] iləyoluxduqdadabaşverir. 

Hiperplaziyanəticəsindəhüceyrələrinmiqdarıartırvəyaçoxalır, 
buhalpatogenintəsirialtındabaşverir. Göstərilənhadisədəpatolojiprosesinnəticəsin-
dəqabarmalar, şişmələrəmələgəlir, bunamisalolaraq, ağaccinsləriningövdəsin-
dəformalaşanfırları, şişlərigöstərəbilərik. Birçoxhallardasahibbitkininhüceyrə-
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lərindəhəmhipertrofiya, həmdəhiperplaziyamüşahidəolunur, 
buradandatezlikləhərhansıbirorqandairişişlərgörünür. 
Qarğıdalıbitkisininqovuqlusürmə (Ustilago zeae Unger.) 
iləyoluxmasıbunaəyanisübutudur. 

Patolojiprosesnəticəsindəhüceyrələrdədeqenerasiyadabaşverəbilir. 
Degenerasiyazamanıbitkininhüceyrələrivəonunörtüyümüxtəlifkimy əvitər-
kiblimaddəyəçevrilir, bumaddəisəbitkidəyığılırvəyatoxumalarınsəthinəaxır. 
Hüceyrələrindegenerasiyasınamisalolaraq, çəyirdəklimeyvəbitki-
lərindəmüşahidəolunankitrənigöstərəbilərik. Buxəstəlikədəbiyyatdakitrəaxı-
nıvəyahommozadıiləməlumdur. Bitki-
ninnormalböyüməsininpozulmasıözünühipo-plaziyakimidəgöstərəbilər. 
Hipoplaziyazamanıhüceyrəinkişafdanqalırvəyaonlarınmiqdarıazalır. Hü-
ceyrəninazalmasıbitkilərdəcırtdanlılıqəmələgələnzamanmüşahidəolunur, 
hüceyrəmöhtəviyyatınınməhdudlaşmasıxlorozda (xlo-roplastlarınsayınınməhdud-
luğu) görünür. 

Patolojiprosesnekrozadasəbəbolur. Nekrozzamanıhüceyrəölür, 
bitkisəthindəməhvolmuştoxumahissələrimüşahidəolunur. 
Hüceyrələrinnekrozuadətənləkəlikmənşəlixəstəlikl ərintipiknümunəsidir. 
Floemanınnekrozunə-ticəsindəələkşəkilliborularındivarıdağılır, boruzolağıdaralır, 
plastikmaddələ-rinaxınıprosesipozulur. Floemanınnekrozuvirus, göbələk, 
bakteriyamənşəlixəstəlikl ərzamanıbaşverir. 
Kartofyarpaqlarınınqıvrılmasınekrozxəstəliyininbariznümunəsidir. 

Nekrobiozfloem elementlərinindivarlarınınqalınlaşmasıolub, 
onlardahəddindənartıqsellülozanıntoplanmasıdır. M.N.Rodıgin (1978), 
E.Y.Roxlinəəsaslanaraqgöstərirki, 
kartofdavirusxəstəlikl ərinəticəsindəəmələgələnalabə-zək, 
qırışıqmozaikanekrobiozabirnümunədir. 

Obliterasiyatoxumalarındeformasiyası, onlarınbüzüşməsidir. O.Radkeviç 
(1936) qeydedirki, 
pambıqbitkisivertisilliozvəfuzariozsoluxmaxəstəliyiil əyoluxanzamanpatogenbirh
üceyrədəndigərinəörtüyüpozmadankeçir, pro-
toplastıməhvedirvəobliterasiyayaradır, qabıqbüzüşür. 

Epidermisindağılmasıbitkiorqanlarındaçatlarınvəyaya-
rıqlarınəmələgəlməsidirki, budapatolojiprosesnəticəsindəbaşverir. 
Göbələkxəstəlikl əriza-manıepidermisindağılmasıtamamiləyayılanhaldır, məsələn, 
üzümdəantraknoz (GloesporiumampelophagumSacc.), yemişdəantraknoz 
(Golletotrichumlage-nariumEll. et Halst.), pambıqdakökçürüməsi 
(RhizoctoniaaderholdiiKolosch., ThielaviopsisbasicolaFerr.), 
pambıqdakökboğazınınxərçəngi (Fusariumbuc-haricumJacz.) vəs. 
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Epidermisindağılmasınınsəbəblərimüxtəlifdir- buxə-
təliktörədicininspormərhələsininepidermisaltındaformalaşması, 
eynizamandamaddələrmübadiləsininpozul-
masınəticəsindəaşılayıcımaddələrintoplanmasıvəbaşqalarınıgös-tərməkolar. 

Toxumanınmatserasiyası- hüceyrəarasımaddələrinhəllolmasınəticəsin-
dəhüceyrələrinazalmasıdır. Buolayadətəngöbələklərvəbakteriya-
larıntəsirialtındabaşverənçürümələrzamanıözünügöstərir. Meyvəbitkilərindətə-
sadüfolunan «südəoxşarparieti» (StereumpurpureumPers.) xəstəliyitoxu-
manınmat-serasiyasınanümunədir. 

Patofizioloji –biokimy əvidəyişiklikl ər.Fiziolojivəbiokimyəvidəyişik-
likl ərxəstəbitkidətamamiləmüxtəlif şəkillidir. Əsasənbelədəyişiklikl ərsureji-mi, 
hüceyrəşirəsininosmostəzyiqi, fotosintez vətənəffüsenerjisi, zülalvəkar-
bohidratmübadiləsi, fermentlərinfəaliyyətivəs. pozulmasıiləxarakterizəedilir. 

Surejimininpozulması- xəstəbitkilərinsurejimiadətənpozulur, bupo-
zulmanındərəcəsivəxarakteri, bitkiiləpatogenarasındagedənqarşılıqlıəlaqələrdən, 
yoluxmanınölcülərindən, strukturvəfiziolojidəyişiklikl ərinxarakterin-
dənasılıdır.Xəstəbitkidəsuitkisinin 2 əsassəbəbinifərqləndirirlər: a) borusistemi-
ninvəyaköklərinzədələnməsinəticəsindəsuyunqəbulununpozulması; b) sət-hitoxu-
malarınzədələnməsinəticəsindətranspirasiyanıngüclənməsi. 

Köklərdənsuyunvəmineralmaddələrinyuxarıyaksilemiləötürülməsininpozul
masızamanıbitkivəyaonunayrı-ayrızoğlarısoluxurvəbəzəntamamiləməhvolur. 
Suyundaşınmasınınpozulmasınaksilemhüceyrələrininməhvol-ması, köksiste-
mininyoluxması, kökcüyünölməsivəs. səbəbolabilər. Bakteriyahücey-
rələrivəyaxəstəliktörədicininmitselininböyüməsiborularıntamvəyaqisməntutulmas
ınagətiribçıxarır. Parazitinayırdığıtoksikimaddələrdəboru-
larıntutulmasınavəyabağlanmasınayolverəbilir. Toksikimaddə-
lərinborulardatoplanmasıözünəməxsusyumru, şiş və ya 
fırlarınəmələgəlməsiilənəticələnir. K.V.Popkova (1989), 
E.K.Klinqəəsaslanaraqgöstərirki, 1956-
cıildəilkdəfəpambıqdaviltxəstəliyi əmələgətirənVerticillium albo-atrum Reinke et 
Bert.gö-
bələyiil əyoluxmazamanısahibbitkininborularındafırlarmüşahidəedilmişdir. 

Çəyirdəklimeyvəbitkilərindəinfeksionqurumaxəstəliyinintörədicisinin 
[Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc.] buraxdığıtoksinlərintəsirialtındayoluxma-
dansonrakıilkinsutkalardazoğlarındamarlarındakitrəşəkillimaddələrəmələgəlir. 

Bitkitoxumalarınınsurejimitranspirasiyanınintensivliyindəndə 
müəyyəndərəcədəasılıdır. 
Bitkil ərxəstələnənzamantranspirasiyanınsürətiazalavəyagüclənəbilər. Beləki, 
parazi-
tinbitkitoxumasınadaxilolmasıprotoplazmanınkeçiciliyinətəsiredirvəağızcıqlardah
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ərəkətinxarakteridəyişir. Məsələn, pomi-dorbitkilərininqonurləkəlikxəs-
təliyinintörədicisi (Cladosporium fulvum Cke.) iləyolux-
masınəticəsindəağızcıqhərəkətininnormalrejimipozulur,onların açıl- 
madərəcəsiyüksəlir.Bununlabərabərbirçoxxəstəlikl ərdətranspirasiyanınin-
tensivliyiaşağıdüşür. Beləki, üzümbitkisimildyuxəstəliyi (Plasmopaza viticola 
Berl. et de Toni) iləyoluxanzamantranspirasiyaazalır, 
buhalötürücüyarpaqborularında 
göbələyinhiflərininböyüməsinəticəsindəağızcıqdeşiklərinintutul-
masıilətəyinedilir. 

M.N.Rodıqin (1978) qeydedirki, 
günəbaxanbitkisiyalançıunluşehvəyaperonosporozxəstəliyinintörədicisiPlasmopa
ra helianthi Novot. f. 
helianthiiləyoluxanzamaninkişafınbütünmərhələlərindətranspirasiyanınintensivliy
ixəstəbitkilərdəsağlamanisbətənyuxarıdır, qöncələməfaza-
sındaisəxəstəbitkilərsağlamarəğməndeməkolarki, 3 dəfəartıqsubuxarlandırır. 
Xəstəbitkilərinki-şafınbütünmərhə-
lələrindəsuyudahaçoxsaxlayırvəonlardasugöndərilməsida-haintensivdir, 
yənionlarazsusaxlamaqqabiliyyətinəmalikdirlər. 

Virusmənşəlixəstəlikl ərdəbitkilərinsurejimieynideyildir. Beləki, 
kartofmozaikailəyoluxduqdatranspirasiyanıngüclənməsi, 
tütünmozaikailəsirayətlənənzamanisəəksinə, aşağıdüşməsimüşahidəedilir. 

Xəstəbitkininsumübadiləsininpozulmasımaddə-
lərmübadiləsindəikincidəyişiklikl ərədəsəbəbolabilər. Hücey-
rələrinsusuzlaşmasındanmüxtəlifbio-kimyəvipro-
seslərinintensivliyivəistiqamətidəyişir–hidrolizgüclənir, 
biosintezzəifl əyirvəyatamamilədayanır. 

Beləlikl ə, 
bitkihüceyrəsinəxəstəliktörədicidaxilolanzamansahibbitkininhüceyrələrindəsureji
minindəyişməsiyoluxmuştoxumalardabiokimyəviproses-
lərinxarakterinəəhəmiyyətlitəsirgöstərirvəbitkininvəyaonunayrı-ayrıorqan-
larınınməhvolmasındabaşlıcasəbəblərdəndir. 

Adətənbitkixəstəliktörədiciiləyoluxduqdayarpaqsəthininazalmasınə-
ticəsindəfotosintezfəallığızəifl əyir. Parazitmikroorqanizmlərinfəaliyyətinə-
ticəsindəxloroplastlardağılır, yarpaqlardaxlorofillinmiqdarıazalır. 
Fotosintezinintensivliyininazalmasınınsəbəblərindənbiridə, 
yoluxmuşbitkininfloemhü-ceyrələrininölməsinəti-
cəsindəyarpaqlardanfotosintezməhsullarınındaşınması-
nınməhdudluğudur.Fotosintezprosesininboğulmasınındərəcəsifitopatogenor-
qanizminxüsusiyyətlərindən, bitkininyoluxmadərəcəsindən, 
patolojiprosesinhansımərhələdəolduğundanasılıdır. Fakültətiv parazitlərin əmələ 
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gətirdiyi xəstə-likl ərdə bitkinin fotosintez fəallığının düşməsi patoloji prosesin 
ilkin mərhələ-sində başlayır və xəstəlik inki şaf etdikcə güclənir. Əgər patoloji 
proses obliqat parazitlə yoluxma nəticəsində başlayıbsa, onun inkişafının ilkin 
mərhələsində fotosintez fəallığı azalmaya da bilər. Əksinə bu zaman fəallaşma 
müşahidə olu-nur. Bu obliqat parazitlərin qidalanma xüsusiyyətləri il ə 
əlaqədardır. Çünki obli-qatlar yalnız canlı toxuma hesabınaqidalanır. 
Bitkitoxumasınadaxilolmanınil-kinvaxtların-
dabəzənsahibbitkininböyüməsinəstimuləedicitəsirgöstərir. Sti-
muləedicieffektadətənxəstəliyinilkinm ərhələlərində, 
habeləbitkizəifyoluxanzamanbaşlayır. 

Beləlikl ə, qeydetməkolarki, 
bitkixəstələnənzamanfotosintezfəallığınınaşağıdüşməsixlorofillindağılmasıiləizah
olunur. 

Patolojiprosesnəticəsindəbitkidəkarbohidratvəazotmübadiləsinindəpozulma
sıhallarıbaşverir. Karbohidratlarnəinkibitkininözü, 
həmdəxəstəliyintörədicisiüçünəsasenerjimənbəyidir. 
Eynizamandapatolojiproseslərzamanıonlarkarbohidratlardandahaintensivistifadəe
dirlər, onagörəki, buzamanxəstəliyintəsirindənoksidləşməreduk-
siyaprosesifəallaşır. 

Karbohidratlarınkeyfiyyəttərkibinindəyişməsihidrolizfermentlərinin fəa- 
liyyətiil əmüəyyənedilir. 

Xəstəbitkininkarbohidratkompleksikəmiyyət vəkeyfiyyətcəmüxtəlif-
şəkilliolabilir, lakinpatolojiproseskarbohidratlaramünasibətdəorqaniz-
mintükənməsinəsəbəbolur. Đnfeksiyanıntəsirialtındayoluxmuşbitkidəazotmüba-
diləsinindəyişməsininxarakterigüclüsurətdəvariasiyaedir. 
Sahibbitkininazotlumaddələrinintərkibinindəyiş-
məsininbaşlıcaşərtlərindənbiripatolojimikroor-
qanizmlərtərəfindənayrılanproteolitikfermentlərinmiqdarıdır. 
Zülalınparçalanmasıvəaminturşularınıntoplanmasıdaparazitintoksikləriil əfəallaş-
dırılansahibbitkininproteazfəaliyyətihesabınagedəbilir. 

Zülalmübadiləsininpozulmasıxəstəbitkininmaddələrmübadiləsininpo-
zulmasındaxüsusiəhəmiyyətkəsbedir, çünkibitkininhəyatındazülalınroluböyükdür. 
Zülalmaddələrinəinkibütünmetobolizmproseslərindəiştirakedir, 
onlarhəmdəbiokimyəviprosesləribütünsəviyyələrdənizamlayır, hərbirorqa-
nizminfenotipxüsusiyyətlərinitəyinedir. 
Bunagörədəxəstəbitkidəzülalınxassələrinindəyişməsitoxumalardabütünmübadiləp
rosesləriningedişinə, mü-vafiqolaraqhəmdəyoluxmanınnəticələrinətəsiredir. 

M.N.Rodiqin (1978) göstərirki, şəkərçuğunduruserkosporozxəstəliyi 
(Cercospora beticola Sacc.) iləyoluxanzamankarbonqazınınassimilyasiyası 10 
dəfədənçoxolaraqpozulur, nəticədəxəstəbitkilərinyarpaqlarındaazotazalır, 
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köklərdəisəəksinəsağlamlaranisbətənçoxalır.Buğdayarpaqlarınınsarıpasxəs-
təliyiil ə (Puccinia glumarum Erikss. et Henn.) güclüyoluxmasınəticəsindənəin-
kionlardakarbon, həmdəazotvəzülaltərkibipozulur. 
Onlardaümumivəzülalazotununmiqdarıaşağıdüşür, 
qeyrizülalazotununmiqdarıisəçoxalır. Buhalonunlaizaholunurki, 
birincinövbədəqeyri-zülalazotupatogeninhəyatfəaliy-yətininməhsuludur, ikincisi, 
bubitkininfəallığınəticəsindətoplanabilər. Mümkündürki, 
bitkieynizamandapatogeninonadaxilolmasınavəinkişafınamü-
dafiəreaksiyasıgöstərir. Üçüncüsü,patogenləbuğdayarpaqlarınıngüclüyolux-
masızamanıonlarınfotosintezioqədərməhdudlaşırki, 
köklərdənyarpaqlaragedənazotunbirhissəsizülalınvəbaşqamaddələrinsintezindəisti
fadəolunabilmir, 
bunagörədəoxəstəbitkilərinyarpaqlarındatoplanır.Əksərhallardabit-
kininxəstələnməsiəvvəlcəonunmüəyyəndərəcədəfəallaşmasınasəbəbolur, 
sondatənəffüsfəallığıaşağıdüşür. Yoluxmazamanıaktivləşməprosesinindərə-
cəsibirsıraamillərdən, 
ilknövbədəbitkitoxumasınınvəxəstəliktörədicininxüsusiyyətlərindənasılıdır. 
Xəstəliktörədicinekrozluləkələrinəmələgəlməsinəsəbəbolursa, 
misalüçün,kartofyarpaqlarıfitoftorozlayoluxduqda (Phytophthora infestans de 
Bary) tənəffüsfəallığıəhəmiyyətsizdərəcədəartır, bəzənisəazalır. Tənəffüsinten-
sivliyininəhəmiyyətlidərəcədəsaxlananmeyvələrdəartmasıbirsırafakültətiv 
parazitlərinfəaliyyətiil əəlaqədardır. Məsələn, göykiflənmə (Pe-nicillium 
digitatum Sacc.) iləyoluxmuş limonlarıntənəffüsüdeməkolarki, 10 dəfəyüksəlir. 

Çoxzamanorqanizmdətənəffüsünfəallığıoksidləşdiricifermentlərinfəal-
lığınındəyişməsiiləmüşayətolunur. Beləki, əksərhallardapatolojiprosesyo-
luxmuştoxumalardaperoksidazafermentininfəallığınınyüksəlməsinəsəbəbolur. 
Kartofxərcəngxəstəliyinintörədicisi (Synchytrium endobioticum Pers.) iləyo-
luxanzamanbufermentinfəallığı 1,5-8 dəfəyüksəlir.  

Mozaikaxəstəliyiil əsirayətlənənxiyaryarpaq-
larındadaperoksidazanınfəalliğikəskinartir. Birçoxxəstəlikl ərzamanı, məsələn, 
kartofdafitoftoroz (Phy-tophthora infestansde Bary), yerkökündəfomoz (Phoma 
rostrupiiSacc.) xəstə-likl ərindəpolifenoloksidazafermenti-
ninfəallığınınyüksəlməsimüşahidəedilir. 

Patolojiprosesfermentlərinnəzarətetdiyibütünhəlqələrdəbitkininmad-
dələrmübadiləsininpozulmasınagətiribçixarir. Bunagörədəkarbohidrat, zülal, 
tənəffüsproseslərininpozulmasımübadiləsibirbaşamüəyyənqruphidrolitik, 
proteolitik, oksidləşdiricifermentlərindəyişməsiiləəlaqədardır. 

Beləlikl ə, patolojiprosesbitkiyəməxsusolanmaddlərmübadiləsinipoza-raq, 
onunböyüməsivəinkişafındakənarlaşmalarasəbəbolur, buisəöznövbə-
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sindəməhsulunaşağıdüşməsiilənəticələnir. Bitkininhəyatfəaliyyətindəpozul-
malargüclüolduqcaxəstəlikməhsuldarliğadahakəskinzərərvurur. 

 

1.5. BĐTK ĐXƏSTƏLĐKL ƏRĐNĐNTĐPLƏRĐVƏ 
SĐMPTOMLARI 
 

Xəstəliyinəmələgəlməsi, 
müvafiqsimptomlarıilknövbədəonutörədənpatolojiproseslərdən, bitkiyəgös-
tərilənqarşılıqlıtəsirxarakterindənasılıdır. 

Bitkidəmineralqidamaddələrinindaşınmasınıtəminedənborularınxəs-
təliktörədicinintəsirialtındaqapanması, patogentərəfindəntəsirə məruz qalması da 
bitkininümumivəyaqismənsoluxmasınasəbəbolur. Buhaldaxəstəlikümu-
mivəyadiffuzxarakterdaşıyır.Əgərxəstəlikbitkininmeyvə, yarpaqvəs. or-qan-
larındakiçikbirləkəformalıyoluxmailəkifayətlənirsə, bitkinibü-
tövlükdəəhatəetmirsə, onuyerlivəyalokalyoluxmaadlandırırlar.  

Çürümələr –xəstəlikl ərinəngenişyayılmışxarakteriktiplərindənbiridir. 
Göbələklərvəbakteriyalartərəfindəntörədilir. 
Buzamanəsasənbitkininsuvəqidamaddələriil əzənginolan (kökümeyvələr, 
meyvələr, giləmeyvələr, soğanaq-lar) orqanlarısirayətlənir. 
Xəstəlikhəminorqanlardasaxlamazamanıdahasürətləinkişafedir. 
Çoxzamantoxumarənginidəyişmədənyumşalır. Patogeninifrazetdiyiferment-
lərintəsirialtındahüceyrəarasımaddəparçalanır, hüceyrədağılırvəs. 
Bunöqteyinəzərdənçürümələryaş, quruvəbərkolur. 
Yaşçürüməsuiləzənginyumruvəsoğanaqlarüçünxarakterikdir. 
Quruçürüməhüceyrəarasımad-dənindağılması, 
strukturunpozulmasıilənəticələnənsuiləzənginolmayanor-qanlardaəmələgələrək, 
çoxvaxthəminməhsuluntozşəkillikütl əyəçevrilməsiilənəticələnir. 
Bərkçürümələrzamanıhüceyrələrölür, toxumaisəyumşalır. 

Ləkəlikl ər–bitkininyoluxmuşorqanlarında – yarpaq, meyvə, 
toxumlardaməhvolmuştoxumahissəsikimixarakterizəedilir. 
Ləkələrmüxtəlifformalıolurlar: dairəvi, uzunsov, həlqəvarivəs. 
Buxəstəlikl ərikicürolur: qabarıqvənekrozlu. Onlargöbələk, bakteriyavəqeyri-
parazitmənşəliolabilir. 

Ləkələrinəmələgəlməsiikisəbəbiləizaholunur. Birinci – xəstəliktörədi-
cininbitkiorqanındayerləşməsinəticəsindətoxumanınməhvolması, ikinci- pa-
togeninbitkiyədaxilolmasıvəbitkininmüdafiəreaksiyasıprosesindəəmələgə-
lənməhvolmuşhüceyrələr. 

Nekroz- (yunandilindənecrosis- ölgünləşmə) çoxillikağacbitkilərindəbu-
daqvəgövdədəqabığınlokalməhvolmasıiləmüşayətolunur. 
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Yoluxmayerindəgövdənineninəvəuzununakəsiyində qabığınməhvolmuşnöqtə-
lərigörünurvəbeləyoluxmadasirayətlənmiş hissə uzunmüddəttökülmür. 

Yaralar  – bitkitoxumalarınınvəorqanlarının (suiləzəngin) 
yoluxmasızamanıəmələgəlir. Butiplixəstəlikl ərantraknozadlanır. Məsələn, üzüm, 
lobya, yemiş, qarpızvəs. bitkilərdəantraknozxəstəliyinətəsadüfedilir. 

Yoluxmuştoxumalarındağılması –dənli-taxılbitkiləri, soğanvəs. bitkilər-
dəsürməmənşəlisoruslarəmələgətirir, bütövtoxumalarındağılmasıiləxarakte-
rizəolunur. 

Bitkiorqanlarınındeformasiyası- yoluxmuşorqanlarınalabəzəkliyi, re-
versiyası, meyvəniniriliyiv əyacırtdanlılığıvəs. iləmüşahidəedilir.  

Deformasiyamənşəlixəstəlikl əribirsırakisəligöbələklər, bakteriyalar, 
viruslarəmələgətirir. Digərsəbəblərindəolmasıehtimalıvardır. Aşağıdakıde-for-
masiyatiplərinifərqləndirirlər. 

«Qıvrılma»- (alabəzəklik, dalğalanma, büzülmə) yarpaqdamarlarınınbö-
yüməsininqabaqlanmasınəticəsindəyarpaqparenxinahüceyrələrininlaptezböyüməs
iil ənəticələnir, hansıki, həminsahələrqabarıqmüşahidəolunur. Məsə-lən, 
şaftalıyarpaqlarınınTaphrina deformans Tul.göbələyiil əsirayətlənməsi nə- 
ticəsindəbeləhalbaşverir. 

«Cib-cibə»-çəyirdəklimeyvəbitkilərindətoxumlu-
ğuncırtdanböyüməsinəticəsindəmeyvəəvəzinəkisəşəkilliorqanlarformalaşır. 
Məsələn, gavalıdacib-cibəxəstəliyi (Taphrina pruni Tul.), şeytansüpürgəsi 
(T.cerasi)- Taphrinacinsi-
nəaidolanmüxtəlifnövlərləyoluxmadazoğlarınanormalinkişafıdeformasiya-dır. 
Şeytansüpürgəsixəstəliyiil əyoluxmazamanızoğlartopaşəklindəəmələgə-lirvəsü-
pürgənixatırladır. Butipxəstəliyəqızılağac, albalı, tozağacıvəbaşqabit-
kilərdərastgəlinir.Yarpaqvəmeyvələrdədeformasiyakartof, pomidor (stolbur), 
pambıq (yarpaqqıvrılması) 
bitkilərininviruslarlayoluxmasızamanıdamüşahidəedilir. 
Yarpaqvəmeyvələrdədeformasiyakartof, pomidor (stolbur, qıjıkimilik), pambıq 
(yarpaqqıvrılması) bitkilərininviruslarlayoluxmasızamanıdamüşahidəedilir.  

Yastıcıqlar– bugöbələklərinsportiplərinintopaşəklindəformalaşmasıdır. 
Əvvəlcəonlarepidermisaltındainkişafedir, onudağıdır, 
yoluxmuşorqanlarüzərindəsporyastıcıqlarıəmələgətirir. Budənli-taxılvəs. 
bitkilərdəəmələgələnpasxəstəlikl ərinəaiddir. 

Mumyalaşma- (ərəbcədənmumya-cürüməəmələgətirənmaddələrinpar-
çalanmasındanqorunma)– bitkininyoluxmuştoxumasınagöbələyinmitselidaxilolur, 
sirayətlənmiştoxumatündləşir, quruyur, kipləşir, nəhayətsklerosiyaəmələgəlir. 
Buxəstəliyinxarakteriknişanələrialma, şaftalı, albalıvəs. 
mumyalaşmışmeyvələrindəaydıngörünür. 
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Şişvəfırlar  – 
butipxəstəliyinmahiyyətiparazitintəsirialtındayoluxmuşhüceyrələrinhipertrofiyavə
hiperplaziyasıilənəticələnir. Meyvəağaclarındakökxərçəngi, kələmdəkila, 
kartofdaxərçəngvəs. 

Soluxma– əngenişyayılmışxəstəliktipl ərindənbiridir. 
Bütövbitkininvəyaonunayrı-
ayrıhissələrindəturqorunaşağıdüşməsiiləxarakterizəolunur. 
Xəstəliyəhəmbirillikotbitkil ərində, həmdəçoxillikl ərdə, ocümlədənmeyvəağac-
larındatəsadüfedilir. Butipxəstəliyigöbələklərvəbakteriyalarəmələgəti-rirl ər. 
Lakinsoluxmamənşəlixəstəlikl ərəlverişsizmühitamillərinintəsirindəndəyaranabilir
. Məsələn, meyvətoxmacarlarınınsoluxmasıtorpaqdarütubətça-tışmazlığı, 
yüksəktemperatur, habeləyazşaxtalarınəticəsindədəmüşahidəediləbilər. 
Göbələkvəbakteriyamənşəlisoluxmalartorpaqdansuyuyarpaqlaradaşı-yan boru 
toxumalarınınsirayətlənməsiiləmüşayətolunur. 

Quruma- butipxəstəlikiynəyarpaqlıağaccinsləriüçünxarakterikdir. 
Beləxəstəlikzamanıtumurcuqlar, cavancücərtilər, budaqlardaiynəyarpaqlar, ağac-
larıntəpəhissəsiməhvolur. Qurumanınsəbəbikambiningöbələklərləyoluxma-sıdır. 
Ölməkdəolaniynəyarpaqzoğlarınüzərindəqonurrəngalır, aşağısallanır, 
toxunmazamanıisəasanlıqlatökülür, qabıqçatlayır, oduncaqdanaralanırvətökülür. 

XƏSTƏLĐKL ƏRĐN TĐPLƏRĐ 
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Şək. 1.1. Çürümələr (fotolar Đ.Cəfərov) 
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Şək. 1.2. Fitoftorozlu çürümələr (fotolar M.Babadoost) 
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Şək. 1.3. Ləkəlikl ər (fotolar Đ.Cəfərov) 
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Şək. 1.4. Orqanların formasının dəyişməsi (fotolar Đ.Cəfərov) 
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Şək. 1.5. Yastıcıqlar (fotolar Đ.Cəfərov) 
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Şək. 1.6. Örtüklər (fotolar Đ.Cəfərov) 
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Şək. 1.7. Meyvələrdə örtüklər (fotolar Đ.Cəfərov) 
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Şək. 1.8. Dəmgillər (fotolar Đ.Cəfərov) 
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Şək. 1.9. Epidermisin dağılması (fotolar Đ.Cəfərov) 
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Şək. 1.10. Orqanların rənginin dəyişirilm əsi (fotolar Đ.Cəfərov) 
Albikasiya- (fransızcadanalbinizme-normalrənginolmaması) 

yarpaqlardavəyacavanağaclarınhüceyrələrindəxloro-
fillinolmamasıucbatındanbirdənvəyahissə-
hissəyaşılrənginitməsiiləxarakterizəolunur. Buxəstəliktorpaqdamənim-
sənilənformadadəmirinolmamasınəticəsindəəmələgəlir.  

Xlorozvəmozaika –yarpaqlardaxlorofilinmiqdarınınazalması, 
xloroplastfəaliyyətininpozulmasınəticəsindəonunayrı-
ayrıhissələrininsaralmasıvəyaaçıqrəngliolmasıiləxarakterizəedilir. 

Qeydolunanxəstəliktipl ərindənbaşqa, 
xüsusiləmeyvəbitkilərindərastgəlinəndəmgildədiqqəticəlbedir. 
Buxəstəlikörtülütoxumalarınyerli (lokal) yoluxmasıolub, sirayətlənmişhissə-
lərinçatlayıbyarıqlarınəmələgəlməsiiləxa-rakterizəedilir. Xəs-
təliktipl ərininmüxtəlifolmasınabaxmayaraq, onlarıtörədənmikroorqanizm-
lərinsayıçoxdeyildir: göbələklər, bakteriyalar, viruslar, fitoplaz-malar, riketsilər, 
çiçəklialiparazitlər. 
Buxəstəliktörədiciləriniaşkaretməküçünfitopatologiyadaçoxlusaydadiaqnostikaüs
ullarımövcuddur: mikroskopik, bioloji, seroloji, indikatorvəs. 

 

1.6. BĐTK ĐXƏSTƏLĐKL ƏRĐNĐNTƏSNĐFATI 
 

Bütün bitki xəstəlikl ərini qruplara bölmək qəbul edilmişdir. Xəstəlikl ərin 
əmələ gəlmə səbəblərini müəyyən etmək üçün onların təsnifatının böyük əhəmiy-
yəti vardır. Onların diaqnostikasında bu əsaslı rol oynayır. Mövcud olan təsni-
fatlar bir neçə prinsiplərə əsaslanır. Ən geniş yayılmış prinsip xəstəlikl əri əmələ 
gətirən səbəblərə arxalanır və iki qrupa bölünür: parazit və qeyri-parazit. 
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Göbələklər, bakteriyalar, virusar, viroidlər, fitoplazmalar, riketsilər, ali çi-
çəkli parazitlər və başqaları müxtəlif x əstəlik törədiciləri olmaqla, parazit xəs-
təlikl əri  törədirlər. Parazit xəstəlikl ərin ümumi əlaməti onların bir bitkidən digə-
rinə keçməsi xüsusiyyətidir. Qeyri-parazit xəstəlikl ər bitki üçün əlverişsiz becə-
rilmə şəraiti nəticəsində (torpaq, su, hava) əmələ gəlir. 

Lokallaşma (yerləşmə) dərəcəsindən asılıl olaraq, bitki xəstəlikl ərini yerli 
(lokal) və ümumi (diffuz) olmaqla iki qrupa bölürlər. Yerli xəstəlikl ər bitkini tam 
yox, onun müəyyən bir orqanı, ümumi xəstəlikl ər zamanı isə bütün bitki və ya 
onun böyük bir hissəsi sirayətlənir. Adətən, qeyri-parazit xəstəlikl əri də ümumiyə 
aid edirlər. Məsələn, torpaq quraqlığı nəticəsində becərilən bütün bitkilər solu-
xurlar. Parazit xəstəlikl ər onların yayılma xarakterindən asılı olaraq, yerli və 
ümumi ola bilər. 

Xəstəlikl əri inkişaf müddətinin uzunluğuna görə kəskin və xroniki olmaqla 
fərqləndirirlər. Kəskin xəstəlik törədicilərinin inkişafı adətən bir vegetasiya döv-
ründə başa çatır. Məsələn, havanın gündəlik orta temperaturu 20-220C olduqda 
üzümdə mildyu xəstəliyinin törədicisi inkişafını 3-4- günə başa çatdırır. 

Xroniki xəstəlikl ər çoxillik bitkil ərdə inkişaf edir. Çəyirdəkli  meyvə bit-
kilərində sitosporoz və ya infeksion quruma xəstəliyi 3-4 il müddətində inkişaf 
edib, ağacların məhv olmasına səbəb olur. Qeyri-parazit xəstəlikl ər də xroniki 
formada inkişaf edə bilir. Məsələn, torpaqda mikroelementlər çatışmadıqda 
üzümdə xloroz xəstəliyi xronikiformayakeçir. 

Bitkil ərinmüəyyəninkişaffazasındayoluxmaxüsusiyyətlərindənasılıola-raq, 
xəstəlikl ərifərqləndirirlər: cücərtilərin (toxmacarlar, şitill ər), tingliklərin, 
yaşlıbitkil ərinxəstəlikl əri. 

Yoluxmaorqanlarınagörəaşağıdakıkimitəsnifatmövcuddur: 
toxumalarınxəstəlikl əri, meyvələrinxəstəlikl əri, yumrularınxəstəlikl əri, 
köklərinxəstəlikl əri, yarpaqlarınxəstəlikl əri, budaqlarınxəstəlikl ərivəs. 

Yuxarıdagöstəriləntəsnifatlarxəstəlikl ərinasanyollatəyinedilməsinədoğruyö
nəlmişdir. Sonməqsədxəstəliyintəyini – onunetiologiyasının, yənisə-
bəblərininmüəyyənedilməsidir. 
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F ə s i l   II 
 

Göbələklər – kənd təsərrüfatı bitkil ərinin x əstəlik  
törədiciləridir 

 

2.1. FĐTOPATOGEN GÖBƏLƏKL ƏRĐN BĐOLOGĐYASI 
 

Göbələklərayrıcabirqruphalındaolanorqanizmləriözündəbirləşdirir. 
Qidalanmatipinəvəbirsıradigərxüsusiyyətlərinəgörəonlarhəmbitkilərdən, 
həmdəheyvanlardanfərqlənir. Göbələklərheterotrofdur, xloroplastlardanməh-
rumdur, yalnızüzvibirləşmələrdəehtiyatşəklindəolanenerjidənistifadəedirlər. 
Buxüsusiyyətonlarıbitkilərdənfərqləndirir. Heyvanlardanfərqliolaraqgöbə-
ləklərəmicivəyaosmotrofdurlar: 
onlarətrafmühitdənaldığıqidamaddələrinisoraraqqidalanırlar. 
Qidalanmanınbuxüsusiyyətigöbələklərinmorfologiyavəfiziologi-
yasındaəhəmiyyətliizqoymuşdur. 

1.Əksəriyyətgöbələklərinvegetativbədənimitseldən- 
güclübudaqlananhiflərdənibarətdir. Beləquruluşgöbələyəimkanverirki, 
qidamaddələrinimaksi-mumformadasubstratdanmənimsəyəbilsin. Qidalan-
maüçüngöbələklərinəksə-
riyyətindəxüsusiqidalanmaorqanıyoxdurvəonlarqidamaddələrinibütünbədənsəthiil
əəldəedir. 

2.Osmotrofqidalanmaxüsusiyyətigöbələyibütünvegetativbədəniiləsub-
stratamaksimumyüklənməyitələbedir, buhaldaisəyayılmaçətinləşir, gö-
bələkyenisubstratlarıəhatəedəbilmir. Bunagörədəgöbələyinçoxalmasporlarıxü-
susimitselstrukturlarıvasitəsiləsubstratınüzərinəçıxarılır. 
Göbələklərüçünümumiyaşayışyeriolanmeyvəbədənləridaxildəformalaşır. 

3.Göbələklərinbədəniçoxböyükölçülərəçatabilmir, çünkiekzoosmo-
sunköməkliyiil əqidamaddələrininhüceyrələrəçatdırılmasıçətindir. Çoxgümanki, 
göstərilənsəbəbəgörəgöbələklərtəkamüldəaliquruluşqazanabilməmişlər. 

4.Göbələklərenerjialmaqüçünmürəkkəbüzvibirləşmələrdənistifadəedir-lər, 
bunundanəticəsindəböyükmolekulyarkütləhüceyrəörtüyüvasitəsiləsahi-
bintoxumasınadaxilolabilmir. Bunagörədəgöbələkləryüksəkmolekullupoli-merləri 
(polisaxaridlər, nukleinturşuları, zülallarvəbaşqaları) 
hüceyrəyədaxilolmaqabiliyyətliayrı-ayrımonomerlərəqədərparçalayırlar. 
Beləfermentlərihid-rolazavəyadepolimerazaadlandırırlar.  

5.Göbələkhüceyrələrindəyüksəkturqortəzyiqiəmələgəlməlidirki, 
suvəondahəllolanqidamaddələrisubstratdanmitseləkeçəbilsin. Göbələklərtərəfin-
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dənyaradılannəhəngtəzyiqəmisalolaraq, avtomobilyolla-
rınınasfaltörtüyünüdeşibçöləçıxanşampiniongöbələk-
lərinmeyvəbədənlərinigöstərməkolar. 

Biotasistemindəgöbələklərintutduğuyer, 
onlarınbaşqaorqanizmlərləəlaqələrihələki, tamaydınlaşdırılmamışdır. 
XVIII əsrdəyaşayanfransızbotanikiP.Veyangöbələkləriəjdahanınixtirasıadlandırmı
şdır. 
Tədqiqatçınınfikrincəgöbələklərtəbiətinharmoniyasınıpozmaqvəsistematikləriümi
dsizləşdirməküçündür.  

Hazırda 100000 mindənçoxgöbələknövüməlumdur. M.V.Qorlenko, 
L.V.Qaribova (1986) vəbaşqalarınagörə, onlarınsayıdahaçoxolub 250-300 
mintəşkiledir. 10 mindənçoxgöbələkbitkilərdə parazit xəstəlikl ərin törədiciləri 
hesab edilir. E.Qoymana (1954) görə Mərkəzi Avropada becərilən kənd təsər-
rüfatı bitkilərində törənən parazit xəstəlikl ərin 83%-i göbələklərin payına düşür. 

Göbələklərəyerkürəsinindeməkolarki, hərnöqtəsindərastgəlinir, 
haradaüzvimaddələrvarvəheterotrofqidalanmamümkündürsə – 
polyarrayonlardantropiklərə, yüksəkdağlardansəhralaraqədər, 
ənmüxtəlif şəkillisuhövzələrindəyayılmışlar. Buqruptəkamülprosesinəticə-
sindəmüxtəlifmühitşəraitinə, genişekolojiamplitudayamalikolmaqla, 
çoxsaylınövlərinəmələgəlməsinəşəraitya-ratmışlar. 

Ənənəviolaraqgöbələklərəaidedilmişorqanizmlərmüasirdövrdə 3 sər-
bəsttəkamülqanadınabölünmüşvəcanlıtəbiətin 3 aləmindəbirləşdirilmişdir: 
Protozoa, Chromista, Fungi (həqiqigöbələklər). 

Cədvəl2.1 
Göbələklərinvəgöbələyəbənzərorqanizmlərinəsas 

taksonomikiqrupları 
 

Aləm 
Fungi -

Həqiqigöbələklər 
Chromista Protozoa 

Şöbələr 

Chytridiomycota Oomycota Myxomycota 
Zygomycota Hyphochytridiomycota Plasmodiophormycota 
Basidiomycota Labyrinthulomycota Acrasiomycota 
Ascomycota  Dictyosteliomycota 
Anamorfic fungi   

 
DördşöbədənibarətolanProtozoaaləminəmiksomisetlərdaxiledilmişdir. 

Qonur, qızılı, sarı-yaşılvədiatomluyosunlarvəbəziibtidailər, 
habeləgöbələyəbənzərorqanizmlərinüçşöbəsi Chromistaaləmindəbirləşdirilmişdir: 
Oomycota, Hyphochytridiomycota, Labyrinthulomycota. Fitopatoloji baxımdan 
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Oomycota,  şöbə-sinə daxil olan və kənd təsərrüfatı bitkilərində peronosporoz 
xətəliyini yörədən növlər maraqlıdır. Həqiqi göbələklər aləmi isə özündə 5 şöbəni 
təcəssüm etdirir.  

2.2. GÖBƏLƏKL ƏRĐNBĐOLOJĐXARAKTER ĐZƏSĐ 
 

Mitsel və onun şəkildəyişmələri .Göbələyinvegetativbədəninazikbudaq-
lanansaplarıvəyahifləriözündəcəmləşdirir. Hifl ərbirhüceyrəlivəçoxhüceyrəliolur. 
Çoxhüceyrəlihifl əreninəarakəsməli, 
ibtidaigöbələklərdəisəvegetativmeyvəbədəniplazmodiadlanançılpaqsitoplazmatop
asındanibarətdir. Onlarınəksəriyyətindəmitselrəngsiz, 
bəzinövlərdərənglidəolabilir. Mitselinbuəlamə-tindəndiaqnostikadaistifadəedilir. 

Göbələklərtəkamülprosesindəvegetativbədəninformasınıdəyişməkxüsu-
siyyətiqazanmışlar. Buhiflərinsıxlaşmasıvəqovuşmasınəticəsindəbaşverir. 

Qaustoriya, anastomoza, rizomorf, xlamidospor, sklerosiyavəs. 
mitselinşəkildəyişmələriolabilirlər. 

Qaustoriya. Buyanbudaqlananhiflərdir, 
sahibbitkininhüceyrəsidaxilinəkeçir, xüsusiqidalanmaorqanıfunksiyasınıdaşıyır. 
Bitkil ərdəunluşehxəstəlik-
lərinitörədəngöbələklərməhzqaustoriyalarvasitəsiləqidalanmanıhəyatakeçi-rir. 

Anastomozalar. Mitselinyanşişləridir, hifləribir-birinəbirləşdirənkörpü-
cükrolunuoynayır. Anastomozalarvasitəsiləgenetikbaxımdanmüxtəlifnüvə-
lərinbirhüceyrədəndigərinəkeçidiolabilər (heterokariozishadisəsi). 

Qayışlarvəyaşnurlar . Paralelolaraqözaralarındaqovuşanhiflər, qalın-
lığıbirneçəmillimetrdənbirneçəmikrometrəqədərtoxumaəmələgətirirl ər. 
Qayışlarvəyaşnurlarbirsıraağvəevgöbələkləriüçünxarakterikdir. 

Rizomorflar. Güclü, budaqlanan, adətənsəthitündolanşnurlardır. 
Birsıragöbələklərdə, 
ocümlədənxoruzgöbələyindərizomorflarınqalınlığıbirneçəmillimetr, 
uzunluğubirneçəmetrəçatabilir. 

Xlamidosporlar. Qalındivarlıhüceyrələrdir, əlverişsizşəraitzamanımitse-
linparçalanmasınəticəsindəəmələgəlir. 
Xlamidosporlaruzunmüddəttorpaqdasaxlanmaxüsusiyyətinəmalikdir. 

Hemmlər. Əmələgəlməxüsusiyyətlərinəgörəxlamidosporlaraoxşayır, 
lakinböyüklüyüvəformasınınmüvəqqətixarakterinəgörəonlardanseçilənmit-
selhüceyrələridir. 

Oidilər. Mitselinşəkildəyişməsininxüsusiformasıdır, 
arakəsmələrinəmələgəlməsi, 
hiflərinyenidənşnurlaşmasınəticəsindənazikörtüyəmalikdairəvivəyauzunsovhücey
rələrformalaşır. Oidilərəsasənkisəligöbələklərdərastgəlinir. 
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Uzunmüddətsaxlanmaxüsusiyyətinəmalikdeyil. 
Cücərənzamanyenimitseləbaşlanğıcverəbilir. 

Blastosporlar. Tumurcuqlananmitseldir. 
Đnkişafınmüəyyənmərhələsindəmitselinayrı-ayrıhüceyrələridairəviformaalır, 
onlarınsəthindəkiçikşişlərəmə-ləgəlir. Həminşişlərtədricənölçücəböyüyür, 
anahüceyrədənayrılırvəyenidəntumurcuqlanmağabaşlayır. 
Blastosporəmələgətirməxüsusiyyətibirsıraçılpaq-
kisəligöbələklərüçünxarakterikdir. 

Sklerosiyalar. Dairəvivəyauzunsovformalısıxkipləşmişmitseldir. Əlve-
rişsizşəraitdəgöbələyinsaxlanmasınaxidmətedir.  Xaricdənsklerosiyalartünd-
rənglidir, qaradır, qalındivarlıhiflərdənibarətdir. Sklerosiyanındaxilihissəsiağ, 
qidamaddələriil əzəngin, adinazikdivarlıhiflərdənibarətdir. 
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Şək. 2.1. Mitselvəonunşəkildəyişmələri: 
a –buğumsuzmitsel (ibtidai); b-buğumlumitsel 
(ali); c – spordanmitselininkişafı; ç – stolonvə 
rizoidlər; d – anastomozalar; e – rizomorflar;  
ə – sklerosiyalar; f – xlamidosporlar 
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Şək. 2.2. Göbələkcinslərindəmüxtəlifformalıqaustoriyalar: 
a – erizife; b – albuqo; c – peronospora 
 
 

Sklerosialstromalarvəyamumyalar.Ətlitoxumahifləridir, 
səthindəvəyadaxilindəmeyvəbədəniilə sporundigərorqanlarıyerləşir. 
Mitselstromalarlokuloaskomisetlərüçünxarakterikdir. 

Göbələkhüceyrəsininquruluşuvəkimyəvitərkibi .Göbələkhüceyrəsimürək-
kəbquruluşluolubqalınörtüyəmalikdir. Hücey-
rəörtüyüyalnızmühafizərolunuoynayır, habeləgöbələyinqidalanmasında, 
ətrafmühitləhüceyrəarasındaolanmaddələrmübadiləsindəiştirakedir. Kim-
yəvitərkibinəgörəgöbələkhü-ceyrəsiəsasənkarbohidratlardan, 
müxtəlifazotluvəpiymaddələrindənibarətdir. 
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Göbələkhüceyrəsininsitoplazmasındamitoxondri, ribosom, nüvə, qlükogen, 
piytipliehtiyatqidamaddələrivəs. vardır. 

 
 

Vakuol  
Örtük 
Sitoplazma 
Nüvə 
Mitoxondri  
Ribosomlar 
Lizasom  
Holci aparatı 
Xloroplast  
Xromoplast  
Etdoplazmatik şəbəkə 
Plazmodesma  
Mikro borular 
Nişasta dənəsi 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örtük 
 
 
Sitoplazma 
 
 
Nüvə 
 
 
 

Mitoxondri  
 
Ribosomlar 
 
Lizasom  
 
 
Holci aparatı 
 
 
Xloroplast  
 
 

Xromoplast  
 
 

Etdoplazmatik  
şəbəkə 
 
Plazmodesma  
 
 

Mikro borular 
 
Nişasta dənəsi 

 
 

Vakuol 
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Şək. 2.3. Göbələkhüceyrəsininquruluşu 
2.3. GÖBƏLƏKL ƏRĐNQĐDALANMASI V Ə ÇOXALMASI 
 

Fitopatogengöbələklərparazitliyinəvəixtisaslaşmadərəcəsindənasılıola-raq, 
qidalanmaüçünməhvolmuşvəyacavanhüceyrələrinüzvimənşəliqidamaddələrindəni
stifadəedirlər. 
Hazırüzvimaddələrləqidalanmatərzinəmalikdigərheterotroflarkimibitkivəheyvan
mənşəliüzviqalıqlardandaistifadəedirlər. 

Orqanizmdəqidamaddələriosmostəzyiqivasitəsiləhüceyrəörtüyündəndaxilol
ur. Göbələyininkişafetdiyisubstratdanüzvimaddələrinsorulmasıprosesibaşverir. 
Osmostəzyiqivasitəsiləqidamaddələrinindaxilolmasıprinsipitələbedirki, 
onlaryalnızsuməhluluformasındaolsun. 
Mürəkkəbüzvibirləşmələrindahasadəsuluməhlulhalınakeçirilməsiişinigöbələklərin
fermentsistemiyerinəyetirir. Sonrabaşqafermentlərgöbələyinbədənininqu-
rulmasıüçünsadəsuluməhsullarıdahamürəkkəbüzvibirləşmələrəçevirərək, 
əksprosesəbaşlayırlar. Göbələklərinfermentaparatımürəkkəbdir, 
bütünfermentlərikiqrupabölünürlər: ekzovəendofermentlər. Birinciqrup -
ekzofermentlərqidamaddələrinikənardan, 
xaricdənalıbsubstratınparçalanmaproseslərinəistiqamətləndirilir. Đkinciqrup – 
endofermentlərdaxilolanqidamaddələrindənyüksəkmolekullubirləşməsintezedirlər
. Fermentləriniştirakıiləhüceyrədəkimyəvireaksiyalarhəyatakeçirilir. 
Bununnəticəsindəgöbələklərəlazımolanenerjihasilolunur. 

Normalhəyatfəaliyyəti, 
böyüməvəçoxalmaüçüngöbələklərinçoxsaylıqidamaddələrinətələbatıvardır. 
Onlardankarbon, azot, kükürd, fosfor, kaliumvəmaqnezium, 
habeləmikroelementlər (dəmir, sink, mis, molibdenvəs.) 
birincidərəcəliəhəmiyyətkəsbedirlər.Bundanbaşqagöbələklərinvitaminlərəvəbaşqa
biolojifəalmaddələrədəehtiyacıvardır. 

Göbələklərmitselvəsporlarlaçoxalırlar. Vegetativvəreproduktivçoxal-
matiplərinifərqləndirirlər. Reproduktivçoxalmacinsivəqeyri-cinsiyollabaşverir. 

Birqrupgöbələklərdəvegetativçoxalmadagenişyayılmışdır. 
Vegetativçoxalmanınəsasındaorqanizminregenerasiyaqabiliyyətidurur. 
Buçoxalmadamitselkəsikləri, hissəcikləri, habeləmitselinşəkildəyişmələriolan -
oidilər, blas-tosporlar, xlamidosporlar, hemmlərvəbaşqalarıiştirakedirlər. 
Vegetativçoxal-mahaqqındaəvvəlkibəhslərdəgenişməlumatverilmişdir. 

Qeyri-cinsiçoxalma. Reproduktivçoxalmatipindəqeyri-
cinsiçoxalmanınmühüməhəmiyyətivardır.Qeyri-
cinsiçoxalmabilavasitəmitselüzərində, 
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onunxüsusibudaqlarındaəmələgələnsporlarınköməyiil əhəyatakeçirilir. Beləspor-
laradivegetativhiflərdənquruluşunavəböyüməxarakterinəgörəfərqlənirlər. 
Sporlarınəmələgəlməsiprosesiçoxlumiqdardaplastikmaddələrinsərfiil ənəti-cələnir. 
Bunagörədəqeyri-
cinsisporverməkifayətqədərehtiyatqidamaddələriolanyaxşıinkişafetmişmitseldəba
şverir.Qeyri-cinsiçoxalmanəticəsindəəmə-
ləgələnsporlarendogenvəekzogenmənşəliolabilirl ər.Endogensporlarxüsusiyerlərdə 
– zoosporangilərdəvəsporangilərdəəmələgəlir. Zoosporangilərvəspo-
rangilərxüsusihiflərin- sporangidaşıyanlarınqurtaracağındaəmələgəlirl ər. Spor-
larınendogeninkişafıyalnızibtidaigöbələklərdəməlumdur. 
Endogensporlarkonididaşıyanadlıorqanınüzərindəəmələgəlirvəbusporlarıkonidilər
adlan-dırırlar. 

Endogenmənşəlisporlarahabeləzoosporlaraiddirlər. Buibtidaigöbə-
ləklərüçünqeyri-cinsiçoxalmanınənsadəformasıdır. 
Onlarzoosporangilərdəəmələgəlir, zoospor-
larbirvəyaikiqamçılıçılpaqprotoplazmadanibarətdir. 
Onlarqamçılarınköməyiil ədamcısudafəalhərəkətedirlər. Qeydedirəmki, 
zoosporlaryalnızsudahəyatilikqabiliyyətinisaxlayır. Plazmodioforamisetlər, 
xitridiomi-setlər, oomisetlərkimifitopatogengöbələklərdəvəgöbələyə-
bənzərorqanizmlər-dəzoosporəmələgəlməsifaktlarıməlumdur. 
Zoosporlarınvasitəsiləçoxalangöbələklərözinki-
şaflarınıtəminetməküçünyüksəkrütubətvədamcısutələbedirlər. 
Onagörədəkələmdəkila, kartofdasəpgilidəmgilvəfitoftoroz, üzümdəmildyu, 
günəbaxandayalançıunluşehvəbirsıradigərxəstəlikl əryalnızyüksəkrütubətşəraitind
əintensivinkişafedirlər. 

Đbtidaigöbələklərüçünqeyri-
cinsiçoxalmanınbaşqaformasısporangialsporvermədir. 
Sporangisporlarbərkörtüyəmalikdir. Sporangininörtüyününcırılmasınəticə-
sindəazadolansporlarhavacərəyanıvasitəsiləyayılabilir. Buqaydadaqeyri-
cinsiçoxalmayamisalolaraq, 
bəzəntoxumlarıcücərdənzamaninkişafedənbaşcıqlıkiflənməxəstəliyinintörədicisin
i (Mucorcinsi) göstərəbilərik.Đbtidaigöbələklərəxasolanendogensporlarınhəya-
tınınsuilədaiməlaqəliolmasıheçkimdəşübhədoğurmur. 
Quruhəyatakeçidtəkamülprosesindəzooporangininspo-
rangiyəgətiribçıxarmasınasəbəbolmuşdur. Quruhəyattər-
ziningöbələklərüçündahadatəkmilləşdirilməsiekzogensporəmələgətirmənin –
konididaşıyanlarkonidilərləbaşverməsinəgətiribçıxarmışdır.Konidininfor-
malaşmasıaşağıdakışəkildəbaşverir: 

Konididaşıyanınucuyüngülcəşişir, böyükolmayanbirşişəmələgəlirki, 
burayadaprotoplazmatökülür. Sonraeninəarakəsməəmələgəlir. 
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Buarakəsməşişmişkonidiidaşıyanınucunuaşağıdayerləşənkonididaşıyandanayırır. 
Koniditədricənölçücəböyüyür, 
daxildənyeniqatlarınformalaşmasınəticəsindəonunörtüyüqalınlaşır. 
Arakəsməkonidinikonidaşıyandantamayıran zamankonidilərqopubtökülürlər. 
Birçoxhallardabirincikonidininqopubtökülməsindənsonraonunyerindəikinci, 
üçüncüvəs. konidilərformalaşırlar. Adətəneynivaxtdako-nididaşı-
yanınnəhayətindəbirneçəkonidiəmələgələrək, zəncir, başcıqvəs. əmələgətirir. 

Sporangialformayanisbətənkonidisporvermətipigö-
bələklərdədahaçoxyayılmışdır. Konidilərölçüsünə, rənginə, formasına, 
konidaşıyanabərkiməsiqay-dasınagörəbir-birlərindənfərqlənirlər. 
Onlarbirhüceyrəli, çoxhüceyrəli, şarşə-killi, sapşəkilliv əbaşqaformalı, 
rəngsizvərəngliolabilirlər. Konididaşıyanlarınbudaqlanmaxarakterivəforması –
ənvacibdiaqnostikəlamətlərdəndir. 

Konididaşıyanlartək-təkvəyaqruphalındayerləşəbilirl ər. Birçoxgöbələk-
lərdəkonidilərtək-təkəmələgəlir (Cercospora), digərlərindəzəncirşəklində 
(Oidium), üçüncülərdə – başcıqformasında (Aspergillus) vəs. 

Bitkininyoluxmuşorqanlarınındaxilindəyayılanbirçoxparazitgöbələk-
lərinkonidaşıyanlarısəthəağızcıqvəyaonlarıntəzyiqialtındaepidermisinpartla-
masısəbəbindənçıxırlar. Buzamankonidaşıyanlardaxüsusikonidialspor-
verməbaşverir: koremiya, loja, sporodoxivəpiknidlər. 

Koremiya- bubir-biriiləkipbirləşmişkonidaşıyanlaryığımıvəyadəstəsidir. 
Bunlarınqurtaracağındakonidilərəmələgəlir, koremiyalardatoplanmışkoni-
dilərsəpgili (dağınıq) vəyaselikliolabilir. Koremiyatipinatamamgöbə-
ləklərinHyphomycetalessırasıDematiaceaefəsiləsigöbələkləriüçünxarakterikdir. 

Loja . Göbələyinyastığaoxşar, kipləşmişvəyadahayumşaqmitselhiflə-
rininyığınıdır. Yoluxmuşsubstratınsəthinəvəyaonayüklənir, lakinyetişənza-
manxaricəçıxır. Konididaşıyanlarlojanınsəthindəbütün, tamqatlayerləşir. 
BeləformakonidimərhələsinatamamgöbələklərinMelanconialessırasıgöbələkləriüç
ünxarakterikdir.Melanconialessırasıgöbələkləribitkil ərdəməlumantraknozxəstəlik
lərinintörədiciləridir. Buxəstəlikzamanıyoluxmatipikonidialsporver-
məninxarakteriiləmüəyyənedilir. Göbələyinmitselibitkininyoluxmuşorqanı-
nındaxilindəinkişafedir, 
epidermisaltındakonidaşıyanlarlakonidilərinyığınıəmələgəlir. 
Oinkişafetdikcəepidermisincırılmasıbaşverirvəbitkininsəthindədərinlikl ərvəyayar
alarəmələgəlir. Belədərinlikl ərinvəyayaralarıniçərisiko-nidikütləsiilədoludur. 
Beləyoluxmatipiantraknozvəyayaraadınıalmışdır. 

Sporodixi. Buyastıqcığatoplanmışkonididaşıyanlarlakonidilərdir. 
BucürsporvermətipiadətənnatamamgöbələklərinHyphomycetalessırasıgöbələk-
lərindəmüşahidəolunur. 
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Piknid.Butip, adətəntündörtüklükonidilərüçünşarşəkilliv əyaarmu-
daoxşarbirqabdır. Yuxarıdadeşikliağızcığıolanmitselhörüklərindənibarətdir. 
Piknidinboşluğunundaxilindəsıxqıvrılmışqısakonidaşıyanlaryerləşir. 
Beləkonidaşıyanlarpiknidindaxilindəkonidilər, 
bəzənisəpiknosporlaradlananqeyri-cinsiçoxalmaorqanlarıverirlər. 
Konidilərvəyapiknosporlarpiknidinboşluğun-
dayığılırvəsonraoradanağızcıqvasitəsiləbütövseliklikütləformasındaçıxır-lar. 
Beləkütləhavadadamcıvəyaqıvrılmışsaplarşəklindədonur. Bəzinövlər-
dəpiknidlərsubstratınsəthində, çoxzamanisəsubstratatamyüklənmişvəziy-
yətdəolur.Piknidintündrəngliörtüyüonuadigözləgörməyəbeləimkanverir, 
bunagörədəyoluxmuştoxumanınüzərindəpiknidingörünməyiil əbirsıraxəs-
təlikl əritanımaqmümkündür. PiknidtiplisporverməSphaeropsidalessırasıgö-
bələklərininəsasdiaqnostikəlamətidir. Piknidlərbitkiqalıqlarındasaxlanaraq, 
konidilərivəyapiknosporlarıətrafmühitşəraitininəlverişsizamillərindənqoru-yur, 
eynizamandagöbələklərinbirçoxupiknidformasındasaxlanmanı, qışla-
manıtəminedir. 

Birçoxfitopatogengöbələklərinvegetasiyamüddətindəbirneçəqeyri-
cinsisporvermətipligenerasiyaverməsimüşahidəolunur. Busporlartəbiiinokulyu-
munkütləviyayılmasınıtəminedir, muvafiqolaraqbitkiləritəkraryoluxdururlar. 
Beləlikl ə, qeyri-
cinsiçoxalmanəticəsindəəmələgələnsporlarəsasetibariiləpatogeninmiqdarınınçoxal
masınasəbəbolur. Yalnıznadirhallardaqeyri-
cinsiçoxalmanəticəsindəformalaşansporlarətrafmühitinəlverişsizşəraitindətörədi-
cininsaxlanmasınıtəminedir. 

Göbələklərincinsiçoxalması. Göbələklərincinsiço-
xalmasıəhəmiyyətlibirprosesolub, çoxşaxəlidir. Cinsiproseszamanıbir-
birinisürətləəvəzedən 3 əsasfazanıfərqləndirirlər: 

-plazmoqamiya – atavəanahüceyrələrinqovuşması; 
-karioqamiya- nüvələrinqovuşması; 
-nüvəninreduksionböyüməsi. 
Göbələklərincinsiorqanlarınıqametangiya, cinsihücey-

rələriniisəqametalaradlandırırlar.Onlardacinsiproseserkəkvədişicinsi 
(yunancagametes– erkək, gamete -dişi) qametlərinqovuşmasıvənəticədəziqotanın 
(yunancazygote- cütşəklindəbirləşmə) əmələgəlməsiiləyekunlaşır. 
Ziqotaəmələgələnzamanhap-loidqametlərinnüvəsiqovuşur, xromosomsayıartır, 
yənidiploidfazabaşverir. 
Gələcəkdədiploidnüvəninreduksionbölünməsindənhaploidvəziyyətqeydə 
alınır.Müasirdövrdəgöbələklərüçünaşağıdakıcinsiprosestipləriməlumdur:planoqa
miya, ooqamiya, ziqoqamiya, qametangioqamiya, somatoqamiya. 
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Planoqamiyaxitridiomisetlərüçünxarakterikdir. Bucinsiprosesinmahiy-
yətihərəkətlimüxtəlifcinsliqametlərinqovuşmasıiləizaholunur.  

Ooqamiyaadlıcinsiprosesoomisetlərüçünxarakte-
rikdirvəanteridiiləooqonininqovuşmasıilənəticələnir. Anteridi (yunanca-
çiçəklənən) kiçikuzan-mışhüceyrə, ooqoni (yunancaoon- yumurta+ gonos- 
anadanolma) nisbətənirişarşəkillidi şihüceyrədir. 
Ooqomiyazamanıcinsiorqanlardaqamçılaryoxdur. Ooqonidəbir(Plasmopara) 
vəyabirneçəyumurtahüceyrə  (Saprolegnia) olabilir. 
Bucinsiprosesnəticəsindəçoxqatlıörtüyüolanistirahətsporu -oosporəmələgəlir. 
Đstirahətdövründənsonraoosporbirbaşarüşeymzoosporangiyə (Albugo) 
vəyasonundaqısahiflirüşeymzoosporangiyə (Plasmopara) vəyabirbaşamitselə 
(Peronospora) cücərir. Rüşeymzoosporangidə «+» və «-» 
işarəlizoosprorlarformalaşır. 

Ziqoqamiyatiplicinsiprosesziqomisetlərəxasdır. 
Bucinsiproseszamanıikiçoxnüvəlimüxtəlifcinslimitselineynihüceyrələricütləşir. 
Đkiqametangibir-birinəqarşıgələrəkböyüyür, 
toxunmazamanıonlarınhərbiribirçoxnüvəlihü-ceyrəayırır. 
Bununnəticəsindəonlarınörtüyühəllolur, içərisindəkimayeqovu-şur, 
nüvəisəçoxsaylıdikarionlarəmələgətirir.  

Yenihüceyrəninətrafındaçoxqatlıörtükformalaşır. Ziqosporlarcücərməz-
dənəvvəlnüvələriqovuşur. Diploidolur, sonrareduksionvəbirneçəsadəbölün-
məgedir,nəticədərüşeymlisporangiəmələgəlir. Sporangi «+» və«-» 
işarəlisporangisporlaramalikdir. 

Askomisetlərvəbazidiomisetlərkimialigöbələklərdəhüceyrəmayalanma-
dansonraistirahətsporuvəziyyətinəkeçmir, inkişafdavamedir, 
dikariotikvəyadiploidmitselinkişafedir. 
Nəticədəbumitselinüzərindəaskomisetlərüçünaskosporlarlaasklar (kisələr), 
bazidiomisetlərüçünbazidisporlarlabazidilərforma-laşır. 
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 Şək. 2.4.  Xitridiomisetlərdəcinsiproses:  
                1-izoqamlıplanoqamiya; 2-heteroqamlı 
planoqamiya; 3-ooqamlıplanoqamiya 
 

 

Qametangioqamiya (yunanca-gametes-erkək+ angelon- damar+ gamos- ev-
lilik) əsasənkisəligöbələklərüçün (Ascomycota) xarakterikdir. 
Buproseszamanıdişicinsihüceyrə (arxikarp) erkəkhüceyrə (anteridi) iləmayalanır. 
Arxikarpas-koqonvətrixoqinlərdənibarətdir. 
Trixoqinvasitəsilədaxilimöhtəviyyataskoqo-natökülür. Oradaprotoplazmaqovuşur 
(plazmaqamiya), nüvəisəcüt-cütyerləşir. Plazmaqamiyadanson-
raaskoqondanaskoqonhiflərçıxırvəhərbirindəikinüvəolmaqlahüceyrələrəayrılır. 
Hərbirhüceyrədəəvvəlcənüvəninsadəbölünməsigedir, sonraonlarqovuşur, 
diploidnüvəəmələgətirir.  
Diploidnüvədəreduksionvəikisadəbölünməmüşahidəolunur. 
Qarmaqşəkilli şişintəpəhissəsindənsək-kizədədkisəsporlarıolankisələrformalaşır. 
Meyvəkisəligöbələklərdəkleysto-tesi, peritesivəapotesikimimeyvəbədən-
ləriformalaşır. Askomisetlərin yuxarıda 
göstərilənmeyvəbədənləriformavəquruluşunagörəmüxtəlif şəkillidirl ər.  
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Şək. 2.5. Oomisetlərdəcinsiproses (ooqamiya):  

1-Pythiumdebaryanumgöbələyindəooqoni (a) iləanteridinin (b) 
mayalanması; 2- Albugocandidagöbələyininsporangidaşıyanları 
sporangilərlə (a) epidermis (b) altında; 3- sahibbitkinintoxuma- 
                   larındaooqoni (a), anteridi (b) vəoosporlar (c); 4- sahibbitkinin 
hüceyrələrindəqaustoriyalar 

 
Somatoqamiya (yunancasoma, somatos- bədən+ gamos -evlilik) bazidiomi-

setlər (Basidiomycota) üçünxarakterikdir, 
vegetativmitselinikihüceyrəsininmövtəviyyatınınqovuşmasıiləxarakterizəedilir. 
Buprosesinsonməhsulu 4 bazidisporuolanbazididir. Bazidisporlarayaqcıqlarda 
(steriqmalarda) otururvəhaploiddirlər, 
bunagörədəonlarıncücürməsindənsonraformalaşanmitseldəuzunmüddətlideyil. 
Haploidhiflərinarasındaolananastomozlarınköməyiil ədikariotikmitseləmələgəlir, 
ondanisəsancaqşəkillibazidisporlarlabazidifor-malaşır. 
Həminhücyerənintəpəsindəşişli 4 çıxıntıəmələgəlir, 
nüvəorakeçirvəbirnüvəlibazidisporlarəmələgətirir. 
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Şək. 2.6. Cinsiçoxalmasporları: 
a – sistalar; b – oosporlar; c – ziqosporlar;  
ç- kisəkisəsporlarla; d –bazidibazidisporlarla 

 
 

Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, bazidialgöbələklərininkişaftsiklin-
dədikariotikvədiploidvəziyyətüstünlüktəşkiledir. 
Haploiddəndikariotikvəziyyətəkeçidbirmitselindaxilindəbaşverəbilir. 
Buhalfitopatologiyadaho-motallizm (yunancahomos- eyni+ tallus- bədən) 
adlanır.Morfolojieyni,lakin, 
cinsinöqteyinəzərdənmüxtəlifmitselhüceyrələrininnüvələrininbirləşməsihete-
rotallizm (yunancahetero- müxtəlif+ tallus -bədən) adlanır. 

Anamorfgöbələklərdəcinsiprosesheterokariozvəpara-
seksualprosesləəvəzolunur. Heterokariozmüxtəlifnüvəlilikdir. 
Yənimitselhüceyrələrindəbirneçəgenetikeyniolmayannüvəanastomozunköməyiil ə
hüceyrəyədüşür, lakinondacütləşmirlər.  

Paraseksualproses – nüvələrinbirhüceyrədəndigərinəkeçidindənsonraqo-
vuşmasıdır. Buzamanəmələgələndiploidnüvəçoxalabilir. 

Yuxarıdagöstərilənqeyri-cinsivəcinsiçoxalmanınizahatıonugöstərirki, 
göbələklərinəksəriyyətiinkişaftsiklindəbinneçəgenerasiyaverir. Lakin, qeyri-
cinsiçoxalmazamanıgenerasiyalarınsayıçox (məsələn, 
unluşehxəstəlikl ərinitörədəngöbələklərəlverişlimühitdə 10-12 generasiyaverirlər), 
cinsiçoxalmaza-manıvegetasiyamüddətindəbirgenerasiyaverir. 
Göbələklərdəcinsiçoxalmayakeçidçoxzamanonlarüçünqidamad-
dələrininçatışmazlığı, qışahazırlıqərəfə-sindəbaşverir. 
Cinsiyollaəmələgələnsporlarqışlayırvəerkənyazdavəyaya-
yınəvvəlindəilkinsirayətlənmənitörədirlər. 

2.4. GÖBƏLƏKL ƏRĐN ĐNKĐŞAFTSĐKL Đ VƏ ONLARIN 
      ĐNKĐŞAFINDAXAR ĐCĐ MÜH ĐTAM ĐLL ƏRĐNĐNROLU 
Göbələklərininkişaftsiklimüxtəlifmərhələvəsportiplərininqanunauyğunardıc

ıllığıvəilkinmərhələninəmələgəlməsiiləbaşaçatır. 
Məsələn, bitkilərinəksəriyyətindəpasxəstəlik-

lərinitörədəngöbələklərinkişaftsikillərinibaşaçatdırmaqüçünüçmərhələ, 
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beşsportipiəmələgətirirl ər. Qışlamışteliosporlarcücərərək, 
bazidivəbazidisporlarverirlər. Bazi-
disporlarlailkinyoluxmanəticəsindəyazvəyaetsimərhələsiinkişafedir. 
Yazvəyaetsimərhələsispermaqoni, spermasiyalarla, etsivəetsisporlardanibarətdir. 
Etsispor-laruçuşaraq, adətənaralıqsahibbitkisiniyoluxur, 
yayvəyauredinomərhələyəbaşlanğıcverir. Uredinosporlarvege-
tasiyadövrütəkrarənəmələgələrək, sahibbitkiniyoluxur, 
xəstəliyinyayılmasınıtəminedirlər. Nəhayət, göbələküçünəl-
verişsizhavaşəraitindəteliospormərhələsiinkişafedirvətelioyastıcıqlarbitkiqalıqları
ndaqışlayır. Teliomər-
hələninəmələgəlməsiiləpasgöbələkləriinkişaftsikillərinibaşaçatdırırlar. 
Unluşehxəstəlikl ərinitörədəngöbələklərininkişafındabir-
biriniəvəzedənikimərhələformalaşır. Göbələkadətənkisəmərhələ-sindəqışlayır, 
konidimərhə-
ləsiisəvegetasiyadövrüxəstəliyinyayılmasınıtəminedir.Göbələklərininkişaftsiklind
əmüxtəlifsportipləriəmələgətirməsipleo-morfizmadlanır. Bundanbaşqagö-
bələklərdəpolimorfizmhalıdamövcuddur. Polimorfizm- 
ətrafmühitamillərinintəsirialtındagöbələyinmorfolojiəlamətləri-
nindəyişməsixüsusiyyətidir. 

Xaricimühitamilləriiçərisindətemperaturvərütubətgöbələklərininkişa-
fındaönəmliyertutur. Göbələklərgeniştemperaturhəddi (2+400C) 
daxilindəinkişafetsələrdə, onlarınnormalböyüməvəinkişafıüçün 18-
250Ctemperaturoptimalhesabedilir.Optimaltemperaturşəraitindəpatolojiprosesgüc
lənir, inku-basiyamüddətiqısalır, infeksiyaehtiyatıçoxalır. 

Birçoxgöbələklərininkişafındarütubətamilihəlledicidir. 
Oomisetlərvəxitridiomisetlərsinfindənolannümayəndələryalnızdamcısu, 
yüksəkrütubət, şehşəraitindəcücərir, bitkilərisirayətləndirir. 
Lakinbubütüngöbələklərüçünməq-bulhesabolunmur. Beləki, 
unluşehxəstəlikl ərinitörədəngöbələklərüçündamcısuşəraitiəhəmiyyətlideyildir. 

Torpaqdayaşayangöbələklərüçüntorpağınturşuluğumühüməhəmiyyətkəsbed
ir. Kələmdəkilaxəstəliyi əsasənturştorpaqlardainkişafedir. Torpaqtur-
şuluğununzəifolması (PH 4,0-6,0) torpaqsaprotroflarınınəksəriyyətiüçünəhə-
miyyətlidir. 

Fitopatogengöbələklərinişığamünasibətieynideyildir. Đşıqəksərgöbə-
ləklərəsportiplərininformalaşmasıüçünzəruridir, 
mitselininkişafıüçünisəişıqikincidərəcəlidir. 
Yalnızunluşehxəstəlikl ərinitörədəngöbələklərbirbaşagünəşişığındadahayaxşıinkiş
afedirlər. 

2.5. GÖBƏLƏKL ƏRĐN TƏSNĐFATI 
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Təsnifatorqanizmlərindəqiq, yaxşıfərqlənənmüxtəlifqruplara- 
taksonlaraayrılmasıdır. Göbələklərintəsnifatındaşöbə, sinif, sıra, fəsilə, 
cinsvənövlərəbö-lünməorqanizmlərinmorfoloji, bioloji, fizioloji, biokimyəvi, ge-
netiki, sitolojivədigərxüsusiyyətlərinəəsaslanır. 
MüasirdövrdətəsnifatdaDNTstrukturlarınınxüsusiyyətlərinəciddifikirverilir, 
buisəgöbələklərinvəgöbələyəbənzərorqanizm-
lərinsistemindəəsaslıdəyişiklikl ərəgətiribçıxarmışdır. Göbələklərhaqqın-
dayeniməlumatlartoplandıqcamütəmadiolaraqonlarıntəsnifatprinsiplərinəbaxılırvə
buişgələcəkdədədavametdiriləcəkdir. Əvvəlgöbələkləridə bitki he-
sabetdikləriüçüninditəsnifatdabitkilərdərastgəlinəntaksonlarlaqarşılaşırıq: 

aləm – regnum; 
şöbə- divisio; 
sinif – classis; 
sıra – ordo; 
fəsilə – familia; 
cins – genus; 
növ – species. 
Müasirsistematikaayrı-ayrıgöbələkqruplarıarasındaolantəkamüləlaqə-

lərinəəsaslanır. Əsasdaisənövdurur. 
Növüxarakterizəetməküçünkompleksmorfoloji, 
fiziolojiv ədigərəlamətlərgötürülür, 
ilknövbədəqidalandığısubstratagörəixtisaslaşmasınəzərəalınır. 
Çünkibuheterotrofqidalananorqanizmlərüçünəsaskeyfiyyətdir. 

MüasirtəsnifatagörəhəqiqigöbələklərFungivəyaMycotaaləminəaidedilirvə 4 
şöbəyəbölünür: Xitridiomikota- Chytridiomycota,  Ziqomikota –Zygo-mycota, 
Askomikota- Ascomycota, Bazidiomikota- Basidiomycota. Buraeynizaman-
daanamorfgöbələkləriaidedirlər, onlarıncinsimərhələsiteleomorfa- namə-lumdur. 
Bugöbələklərbütünhəyattsiklinianamorfadlananqeyri-cinsimərhələ-dəkeçirlər. 
ƏvvəllərbunlarınatamamgöbələklərvəyaDeyteromisetlər- Deu-
teromycetesadlandırırdılar.  

Xromista- Chromistaaləminəaşağıdakışöbələrdaxildir: Oomikota–Oomy-
cota, Hifoxitridiomikota -Hyphochytridiomycota, Labirintulomikota- Labyrinthu-
lomycota. 

Miksomikota- Myxomycota, Plazmodioforomikota- Plasmodiophoromy-
cota, Akraziomikota- AcrasiomycotavəDiktiosteriliomikota- 
DictyosteliomycotaşöbələriibtidailərProtozoa – Protozoaaləminədaxildirlər. 
Şöbələriinkişaftsiklindəhərəkətliqamçılarınolmasıvəyaolmaması, 
vegetativbədənintipi, hüceyrədivarınıntərkibi, qidamaddələrininehtiyatı, 
metabolizm, hüceyrəninultrastrukturu, 
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mitozuntipivəbaşqaəlamətlərinəgörəfərqləndirirlər. Eynizamandaşöbə-
lərəsasənonlarınçoxalmaxüsusiyyətləriniəksetdirənsiniflərəbölünürlər.  

K.Linneyindövründəngöbələknövləriüçünbinarnomenklaturamüəyyənedilm
işdir. Məsələn, qabaqfəsiləsibitkilərindəantraknozxəstəliyinitörədəngö-
bələkColletotrichumlagenarium(Pass.) Ell. et Halst.adlanır. 
Đlkdəfənövünelmitəsviriniverənmüəllifv əyamüəllifl ərsistemdəgöbələyinadındanso
nrayerləşdirilir. Beləki, növünadındansonra (Pass.) sözüodeməkdirki, 
ilkdəfəPasserini (Passerini) onutəsviretmiş, lakinsəhvolaraqonuFusariumlagena-
riumadlandırmışdır. SonralarEllisvəHalstenqeydetmişlərki, göbələkhəqiqə-
tənColletotrichumcinsinəaiddirvəpatogeninhəqiqitaksonomikadınıColle-
totrichumlagenarium(Pass.) Ell. et Halst. kimi müəyyən etmişlər.  

Latındilindəgöbələklərinadlandırılmasıqaydasıbotanikanomenklatura-
sınınbeynəlxalqkodeksinəuyğundurvəhərnövünbütündünyadaeynicüradlandırılma
sınıtəminedir. Taksonlarınadlandırılmasınınşəkilçil əriaşağıdakıkimidir: aləm –
Mycota; şöbə-Ascomycota; sinif-Ascomycetes; yarımsinif- Euas-comycetidae; 
sıra-Erysiphales;fəsilə-Erysiphaceae; cins- Podosphaera; növ- P.leucotricha. 

 

ƏSASTAKSONOMĐKQRUPLARINS ƏCĐYYƏSĐ 
 

2.6. ĐBTĐDAĐLƏRALƏMĐ – PROTOZOA 
 

Protozoa aləminə daxil olan növlər aşağıdakı şöbələrdə birləşdirilir: Myxo-
mycota, Plasmodiophoromycota, Acrasiomycota, Dictyosteliomycota. 
Fitopatolojibaxımdan bizi Plasmodiophoromycotaşöbəsinə daxil  olan bəzi növlər 
maraqlan- 
dırır. Həmin növlər Plasmodiophoromycetes sinfinəmənsubdurlar. 

Bumiksomisetlərinvegetativfazasıayrı-ayrıhüceyrələrlə (miksameblərlə) 
təmsilolunurlarvəüzvimaddələrləzənginolansubstratda (peyində) yaşayır, bak-
teriyalarlaqidalanır (zoosporqidalanmatipi), hüceyrəninbölünməsiiləço-xalırlar. 
Özünəməxsushəyattərzivəlaboratoriyaşəraitindəasanlıqlabecəril-
məsionlarınbiolojiinkişaflarınınöyrənilməsiniasanlaşdırır. 

Plasmodiophoromycetes sinfi (parazit miksomisetlər)  
Bu sinfə ali bitkilərin hüceyrələri daxilində parazitlik edən obliqat növlər 

aiddirlər. Sinifin fitopatogen göbələkləri tərəfindən törədilən xəstəlikl ər 
zamanışişlər, fırlarəmələgəlir. Plazmodidəninkişafedənsporlarsahibbitkininhücey-
rələridaxilindəinkişafedirlər. Ənçoxikinövüzərərlidir: Plasmodiophora bras-sicae 
– kələmvədigərxaççiçəklitərəvəzbitkilərindəkilavəSpongospora sub-terranea –
kartofdasəpgilidəmgilxəstəlikl ərinintörədiciləri. 
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Şək. 2.7. Kilaxəstəliyinintör ədicisi Plasmodiophora brassicae 
göbələyininkələminyoluxmuşkökhüceyrələrində  
plazmodi (a) və istirahət sporları (b):  
1- sağlamhüceyrələr, 2- yoluxmuşhüceyrələr 
 
KələmdəkilavəonuntörədicisiPlasmodiophora brassicaedünyanınmüx-

təlifölk ələrindəəngenişyayılmışxəstəlikl ərdənbiridir. 
Xəstəlikl əBrassicaceaefəsiləsinədaxilolandigərbitkilərdəyoluxurlar. 
Kələminbuxəstəliyiniilkd əfərusalimiM.S.Voronin 1871-ciildəöyrən-
mişvətəsviretmişdir. 
Obliqatparazitolanbupatogenəsasənturştorpaqlardadahaintensivinkişafedir. 

KartofdasəpgilidəmgilxəstəliyinintörədicisiSpongospora subterranea-
nınçoxnüvəliplazmodisikartofyumrularınınörtücühüceyrələrindəlokallaşır, 
oradakip, bir-birinəsıxılmışgöbələkhüceyrələriəmələgətirir. Göbələyintorpa-
ğatökülənsporlarıbirneçəilmüddətindəhəyatilikqabiliyyətinisaxlayırlar. 

Xəstəliktörədiciyətorflutorpaqlardadahaçoxrastgəlinir. Hüceyrədaxili 
parazitdir. Xəstəlikl əbitkininyumru, kök, stolonlarıvəgövdənintorpaqaltıhissə-
siyoluxur. Patogenbitkiorqanlarınınyeraltıhüceyrələrinədaxilolur, 
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tədricənplazmodiyəçevrilir vəoradabirhüceyrəlisporlarformalaşır. 
Beləyumrularsəp-giliyaralarlaəhatəolunurlar. 

 

2.7. XROMĐSTAALƏMĐ – CHROMISTA 
 

Xromistaaləminəqonur, qızılı, sarı-
yaşılyosunlarlayanaşımüasirtəsnifatamüvafiqolaraqgöbələyəbənzərorqanizmlərvə
yapsevdogöbələklərhesabedilənüçşöbəningöbələkləridədaxiledilmişdir. 
Buşöbələrədaxilolannövlər, ocümlədən «göbələklər» 
xlorofiliitmi şorqanizmlərəaidolmaqlaMüxtəlifqam-çılılar – 
Heterocontayarımaləminəaiddirlər. 
Bualəminnümayəndələrinininkişaftsiklindəhərəkətlimərhələikiheteromorf 
(quruluşunagörəfərqlənir) qamçınınolmasıiləsəciyyələnir. Yalnızhifoxitridi- 
oomikota –Hyphochytridiomycotabirlələkvariqamçınınolmasıiləfərqlənir. 
Müxtəlif şöbələrintallomurizomitsel (Hyphochytridiomycota), buğum-
lanmayanmitsel (Oomikota- Oomycota) və (La-birintulomikota- 
Labyrinthulomycota) torluplazmodidir. Hüceyrədivarınıntərki-
binəsellülozavəqlükan- Hyphochytridiomycota, sellülozavəxitin – Labyrinthu-
lomycotadaxildir. 

Oomycotaşöbəsindəhüceyrədivarındasellülozayoxdur. 
Ehtiyatmaddəpolisaxaridmikolaminarindir. 
Bualəminnümayəndələrihüceyrəultrastrukturu-nunxüsusiyyətləri, 
lizinsintezinintipi, nüvəfazalarınındəyişməsivəbaşqaəla-
mətlərləxarakterizəolunurlar.  

Hyphochytridiomycotaşöbəsininnümayəndələrisumühitindəyaşayırlar. 
Onlarəsasənyaşılvəqonuryosunlarınhüceyrədaxiliparazitləridir. 
Bəzilərisugöbələklərindəvəonurğasızheyvanlardadaparazitlikedirlər. 
Şöbəninçoxazbirhissənümayəndələrirütubətlitorpaqda, 
sudabitkiqalıqlarındasaprotrofhəyattərzikeçirirlər. 

Labyrinthulomycotaşöbəsininnümayəndələriisəsubitkilərindərastgəli- 
nənsaprotrofvəparazitlərdir. Onlarınqamçılarıheteromorfvəheterokonddurlar. 

Xromista aləminə daxil olan şöbələr içərisində Oomycotafitopatoloji ba-
xımdan böyük maraq kəsb edir. Şöbənin Oomycetessinfinəmənsub növlərin ək-
səriyyəti kənd təsərrüfatı bitkilərində yalançı unlu şeh və ya peronosporoz xəstə-
likl ərinin törədiciləridir.  

Oomycota şöbəsi 
Hərəkətlimərhələsi (zoosporlar) - heteromorfvəhetero-

kontolmaqlaikiqamçılıdırlar. 
Buşöbəningöbələklərininhüceyrədivarındaəsasənpolisaxaridkompleksi (qlyükan- 
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sellüloza) üstünlüktəşkiledir. Lakin, 
Leptomytalessırasıgöbələklərindəmüəyyənmiqdarxitindəvardır. Ehtiyatmaddə- 
sudahəllolanqlyükanmikolaminarindir. Deməkolarki, 
bütünnövlərdəvegetativbədənyaxşıinkişafetmişbuğumlanmayanmikrovəmakromit
seldir. Vegetativmərhələdip-loiddir.  

Cinsiprosesooqamiyadır. Buradaooqonivəanteridiiştirakedirlər. Ooqo-
nidəçoxluvəyabiryumurtahüceyrəsi, anteridiçoxnüvəlidir. Qeyri-cinsiçoxal-
maikiqamçılızoosporlarla, müəyyənqisimnövlərdəisəkonidilərləhəyatake-çirilir.  

Oomycetes sinfi  
Oomisetlər sinifi göbələklərinin vegetativ bədəni yaxşı inkişaf etmiş ara-

kəsməsiz mitselə malikdir. Hüceyrə örtüyündə sellüloza və qlyükan vardır, xitin 
yoxdur. Cinsi proses ooqamiya tipi üzrə gedir- morfoloji cəhətdən müxtəlif cinsli 
hüceyrələr (ooqoni və anteridi) qovuşurlar. Cinsi proses nəticəsində oosporlar 
əmələ gəlirl ər ki, onlar da qış dövrü göbələyin saxlanmasını təmin edirlər.  

Qeyri-cinsiçoxalmazoosporlarvəkonidilərvasitəsiləhəyatakeçirilir: 
zoosporangikoniditipiüzrəcücərirvəmitselhifiverir.  

Oomisetlərsinfindəyeddisıranıfərqləndirirlər. Bölünməninəsasındamit-
selinquruluşu, zoosporangivəoosporlarınxüsusiyyətlərinəzərəalınmışdır. Bitkixəs-
təlikl ərinintörədiciləriikisırailətəqdimolunurlar: Peronosporales vəSapro-
legniales. 

Saprolegnialessırası 
SıranınSaprolegniaceaefəsiləsimövcuddur. Fəsiləninnümayəndələrisap-

rofitkimisuda, rütubətlitorpaqda, nadirhallardabitkivəheyvanlarınparazitləri kimi 
rast gəlinir. Onlarda mitsel arakəsməsiz olub, zəif budaqlanandır, qısa ri-zoidləri 
ilə substrata möhkəmlənir. Mitsel hiflərinin uclarında zoosporangi for-malaşır. 

Cinsiyyət orqanları – ooqoni və anteridi hiflərin yan budaqlarında əmələ 
gəlir. 

Aphanomyces cochlioides –fakultətiv parazitdir, torpaqdayaşayır, 
əsasənşəkərçuğundurununzəifl əmişcücərtiləriniyoluxur. Soyuqhava, 
ağırtərkiblitorpaqlarxəstəliyinyayılmasınastimuləedicitəsirgöstərir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aləm 

XROMĐSTA 
CHROMISTA 

Şöbə 
ООМИКОТА- 
OOMYCOTA 

Sinif 
OOMĐSETLƏR- 
OOMYCETES 
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Şək. 2.8. Oomisetlərin təsnifatı 
 
Peronosporalessırası 
Sırayaüçfəsilədaxildir: Pythiaceae, Peronosporaceae, Albuginaceae. Pe-

ronosporalessırasınınnümayəndələriyaxşıinkişafetmiş, 
arakəsməsizmitseləmalikdirlər. 

Pythiaceaefəsiləsinədaxilolannümayəndələryüksəkrütubətşəraitindəinkişafe
dirlər. Parazitlik xüsusiyyətlərinə görə əsasən fakultətiv parazitlər olub, zəifl əmiş 
bitkiləri yoluxurlar. 

PythiumcinsinəPythiumdebaryanumnövüdaxildir. 
Bufitopatogenbirçoxalibitkilərinşitill ərində (çuğundur, kələm, turp, tütün, 
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qarğıdalı) nazilməyəsəbəbolur, kökboğazıqaralır, bitkiməhvolur. 
Göbələyinmitselibitkihücey-rəsinədaxilolurvətezlikləonunməhvinəsəbəbolur.   

Phytophtoracinsi 70 növübirləşdirir. Phytophtorainfestanskartof, pomi-
dorvədigərquşüzümüfəsiləsibitkiləriniyoluxaraq, təhlükətörədirlər. 
Xəstəlikfitoftorozadlanır. Fitoftorozxəstəliyihəril 50% 
vədahaçoxməhsuluməhvet-məkxüsusiyyətinəmalikdir. 

Phyth.eruthrosepticakartofyumrularındacəhrayiçürüməxəstəliyinintörə-
dicisidir. 
ƏnzərərlinümayəndələriarasındaPhyth.cactorumçiyələkdəsoluxmaxəstəliyinitörə
dir. 

Peronosporaceaefəsiləsinədaxilolannövlərobliqatnümayəndələrdir. 
Bufitopatogengöbələklərbitkilərdəyalançıunluşehvəyaperonosporozxəstəlik-
lərinitörədirlər. Fəsiləninnümayəndələriaşağıdakıxüsusiyyətlərinəgörəfərq-
lənirlər: mitselbirqaydaolaraqtoxumadaxilindəendogenolaraqhüceyrəarala-
rındayayılır. Hüceyrəyəşarvəyabudaqformalıqaustoriyalardaxilolur.Qeyri-
cinsiçoxalmazoosporangilərinformalaşmasıiləbaşaçatır. Zoosporangi-
lərdəazsaylıikiqamçılızoosporlarəmələgəlir. Lakinbəzinumayəndələrdə 
(peronospora, bremiya) zoosporangicücərərəkcücərtiborucuğuverir, 
yənikonidikimifəaliy-yətgöstərir. 

Zoosporangidaşıyanlarvəyakonididaşıyanlar, xaricigörkəminəgörəvege-
tativhiflərdənkəskinfərqlənir, xarakterikdixotamikvəyamonopodialbu-
daqlanmaəmələgətirirl ər. Cinsiprosesnəticəsindəooqonivəanteridiqovuşur, 
oosporlarəmələgəlir. 
Onlaryoluxmuştoxumanındaxilindəyayılaraqtorpaqdavəyatorpağınsəthindəhəyatf
əaliyyətləriniiki-üçilmüddətindəsaxlayırlar. 
Çoxillikl ərivəvegetativyollaçoxalanbitkiləriyoluxaraq, mitseldiffuzolaraqyayılır, 
zoğ, soğanaqvəköküyumrularadaxilolur. Beləolanhaldagöbələkbit-
kininqışlayanorqanlarındasaxlanılır. 

FəsiləninikiəsascinsiPeronosporavəPlasmoparamaraqkəsbedir. 
Peronosporacinsinədaxilolangöbələklərüçünkonididaşıyanlarındixo-

tamikbudaqlanmasıxarakterikdir. Bucinsinmüxtəlifnövlərikələm, soğan, çu-
ğundur, tütünvəs. yalançıunluşehxəstəliyinitörədirlər. 
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 Şək. 2.9. Peronospora göbələklərinin sporlarının cücərmə xarakteri və 
sporangidaşıyanlarınquruluşu:a –pitium (Pythium); 
b –fitoftora (Phytophthora);c – plazmopara (Plasmopara);  
ç – peronospora(Peronospora);    d – peronoplazmopara 
(Peronoplasmopara); e – bremiya (Bremia) 
 
 

Plasmoparacinsigöbələklərininkonididaşıyanlarımonopodialbudaqlanır. 
Cinsingöbələkləriüzüm, günəbaxan, mayaotubitkilərindəyalançıunluşehvəyapero-
nosporozxəstəlikl əriniəmələgətirirl ər. 

Plasmopara viticola – üzümünəntəhlükəlixəstəliyiolub, 
mildyununvəyayalançıunluşehintörədicisidir. Xəstəlikl əyarpaq, zoğ, bığcıq, 
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giləvəs. sirayət-lənir. Yoluxmayarpaqağazcıqlarıvasitəsiləolur. Toxumanında-
xilindəşarşəkilliqaustoriyalarlahüceyrəarasımitselinkişafedir. 
Yoluxmuşyarpaqlarınüsttərə-findəyağlıtəhərsarıləkələr, 
alttərəfdəisəağörtükformalaşır. Ağörtükçoxsaylızoosporangidaşıyanlarlazoospor-
lardanibarətdir. Yarpağın 1 sm2-də 3 milyonaqədərzoosporangiolabilir. 
Sirayətlənmişgilələrbüzülürvətökülürlər. Vegeta-siyanınsonunayaxın 
məhvolmuşyarpaqtoxumalarındaqışlayanoosporlarəmə-ləgəlir. 
Yazdaonlarzoosporangidaşıyanlarlazoosporangilərə, 
çoxazhaldaisəböyüməhiflərinəcücərirlər. 

Albuginaceaefəsiləsinə daxil olan göbələklər ali bitkilərin obliqat parazit-
ləridir. Onlar yaxşı inkişaf etmiş mitselə malikdir, hüceyrəarası yayılır, qidalanma 
qaustoriyaların köməyi il ə gedir. Fəsiləyə Albugo cinsi daxildir. Ən geniş yayıl-
mış növ isə xaççiçəklil ər fəsiləsi bitkilərində parazitlik edən Albugo candida 
göbələyidir. 

 

2.8. HƏQĐQĐGÖBƏLƏKL ƏRALƏMĐ – MYCOTA 
VƏYA FUNGĐ 
 

Həqiqigöbələkləraləmi - Mycota (Fungi)vegetativbədəninquruluşu, ço-
xalmaqaydası, təbiətdəyayılmasıvəhəyattərzinəgörəfərqlənənnövləribirləş-dirir. 
Bugöbələklərinəsasvegetativbədənimitseldir. 
Mitselnazikbudaqlananhiflərsistemindənibarətolmaqlasubstratınsəthindəvəyaonu
ndaxilindəyerlə-şir. Adətənmitselböyükümumisəthəmalikdir, 
bunundanəticəsindəqidamad-dələrininosmosnəticəsindəsorulmasıtəminedilir. 
Göbələklərinşöbələrəayrıl-masıkompleksəlamətlərəəsaslanır. 
Onlardanənbaşlıcalarıcinsiçoxalmanıninkişafxarakteri, cinsivəqeyri-
cinsiçoxalmanıntipləri, qamçılarınsayıvəquru-luşu, 
hüceyrədivarınınpolisaxaridlərinintərkibi, hüceyrəarakəsmələrininxarak-teri, 
qaustoriyaların quruluşu və başqalarıdır. 

Đkişöbə - ChytridiomycotavəZygomycotagöbələklə-
rininvegetativbədənibuğumsuzmitseldənibarətdir. 
BaşqaşöbələringöbələkləriAskomikota- Asco-mycota, Bazidiomikota- 
BasidiomycotavəAnamorfgöbələklərqrupununvege-
tativbədənihüceyrəvivəyabuğumlumitseldənibarətdir. 

Bütünbuəlamətlərəgörəhəqiqigöbələkləraləminədördsinifdaxildir: 
Xitridiomisetlər, Ziqomisetlər, AskomusetlərvəBazidiomisetlər. Buraeyniza-
mandaAnamorfgöbələklərqrupunudadaxiledirlər. 

Chytridiomycota şöbəsi 
Xitridiomikotaşöbəsininbirsinifivardır- Chytridiomycetes.  
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Businfədaxilolangöbələklərinhəyatfəaliyyətisuiləəlaqədardır. 
Onlarınçoxuyosunlarda, sudayaşayanaligöbələklərdəparazitlikedirlər. 
Vegetativbə-dənzəifinki şafetmiş, 
mitselarakəsməsizdir.Hüceyrədivarınınpolisaxaridtərkibinəxitin + β -qlyü-
kankompleksidaxildir. Cinsiprosesholo, izo, heterovəooqamiya tiplidir. Qeyri-
cinsiçoxalmabirqamçılızoosporlarınköməyiil əhəyatakeçirilir. Sinifintərkibinə 6 
sıradaxildir. Onlarınəsaslarıaşağıdakılardır: Chytri-diales, Blastocladiales, 
Monoblepharidales.Bitkil ərəzərərvurmaqnöqteyi-nəzə-
rindənxitridialessırası(Chytridiales)maraqkəsbedir.Kartofdaxərçəngxəstəli-
yinintörədicisiSynchytrium endobioticumsıranıntipiknümayəndəsidir. Buhü-
ceyrədaxiliobliqat parazitdir, ocavanbitkiləri, bitkininyeraltıhissələriniyolu-xur. 
Yüksəkrütubətlitorpaqlardaxəstəliksürətləinkişafedir. Sıranın daha bir 
nümayəndəsi Olpidium 
brassicaegöbələyinininkişaftsikliaşağıdakıfazalardanibarətdir: 

-zoospor- bitkininepidermalhüceyrəsinədaxilolurvəplazmodiyəçevrilir; 
-plazmodiölçücəböyüyür, 

çoxnüvəliolurvəqalınörtükqəbuledərəkbirzoosporangiyəçevrilir. 
Zoosporlarzoosporangidənçıxaraqyenibitkiləriyolu-xur. Mayalan-
mazamanızoosporlaristirahətsistalarıəmələgətirirvəgələnilinyazındahəministirahət
sistasıcücərərəkbirzoosporangiverir. 

Zygomycota şöbəsi 
Şöbəninəksərnümayəndələriyerüstühəyattərzikeçirirlər. Buradaalibit-

kilərin, həşəratların, birsıraheyvanların, 
insanlarınparazitlərivəsaprotroflarımövcuddur. 
Ziqomisetlərinvegetativbədənibirhüceyrəlimitseldənibarətdir, oçoxnüvəlidir. 
Cinsiproses- ziqoqamiyaadlanır. 
Đkimorfolojieynihüceyrəninqovuşmasınəticəsindəəmələgəlir. Qeyri-
cinsiçoxalmahərəkətsizqamçısızspor-larvasitəsiləhəyatakeçirilir.  

Ziqomikotaşöbəsinə 500-dənartıqnövdaxildir. 
Onlarhamısıikisinifdəbirləşirlər: Ziqomisetlər- Zygomycetes vəTrixomisetlər – 
Trichomycetes. 

Zygomycetes sinfi 
Sinifinnümayəndələritəşkilatlanmasəviyyəsi, tallomundifferensasiyası, 

inkişafxüsusiyyətləri, anomorfmorfologiya, ekolojitrafikəlamətlərəvəs. 
görəfərqlənirlər. Əsassıralaraşağıdakılardır: Mucorales, Endogonales, 
Entomopht-horales, Zoopagales. OnlarıniçərisindəMucorales,Endogonalesvə 
Entomo-phthoralessıralarınınnümayəndələrifitopatoloji maraq kəsb edir. 

Mucorales sırası 
Bütünmukorgöbələkləriyaxşıinkişafetmiştorlumitseləmalikdirlər. 

Mitselsubstratüzərinəyayılır. Okifayətqədərqalınhiflərdənibarətdir. Beləhif-
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lərinüzərindəgöbələyinqeyri-cinsiçoxalmaorqanları- sporangidaşıyanlarlaspo-
rangilərəmələgəlirl ər. Sporangitündrənglidir, başcığıadigözləbeləyaxşıgörü-nür. 
Sporangiyetişənzamanüzərindəküllümiqdardasporəmələgəlirvəonlaryenimitseləba
şlanğıcverirlər. Busıranınbəzinövlərindərizoidlərvəhavasto-lonlarımövcuddur. 
Mukorgöbələklərisaprotrofolaraqtorpaqda, bitkiqalıqların-da, 
otyeyənheyvanlarınpeyinindəyaşayır, bəziləribitkil ərdəparazitlikedirlər. 
Onlaradətənbitkimənşəliqidamaddə-
lərindəbozvəyaağrənglikiförtükləriəmələgətirirl ər. 
Bundanəlavəsaxlamazamanıtoxumlardadainkişafedirlər.Fi-
topatolojibaxımdanMucoraceaefəsiləsinümaynədələrimaraqlıdır. Buorqa-
nizmlərtipikkifgöbələkləridir. Əksərhallardaonlarsaprotrofhəyattərzikeçi-rirlər. 
TəbiətdəMucorvəRhizopuscinslərigenişyayılmışdır. Mucor 
racemosustərəvəzvəərzaqməhsullarındakif, Rhizopus 
nigricansçörəkkifix əstəlikl ərinitörədirlər. 

Endogonales sırası 
Busırayadaxilolangöbələklərsporokarpıadlananmeyvəbədəniəmələgətirir. 

Onlarkipyumrularşəklindəolub, ölçüləribirneçəmillimetrdən 2-3 smdiametrəqə-
dərdir. Adətənsporokarplartorpaqdainkişafedir. 
Sıranıngöbələkləritorpaqdayaşayırvəyabitkiqalıqlarındasaprotrofhəyattərzikeçirirl
ər. Onlarınarasındamikorizgöbələkləridəvar. 
BelənövlərəsasənGlomuscinsinəaiddirlər. 
Axırıncıonillikdəbucinsingöbələklərinədiqqətartmışdır. Onagörəki, 
onlarotbitkiləriil əmikorizaəmələgətirirvəkəndtəsərrüfatıbitkilərininməhsuldarlı-
ğınınartmasınıtəminedirlər.  

Entomophtorales sırası 
Burayadaxilolangöbələklərhəşəratlarınparazitləridir. 

Bugöbələklərinmitseliəvvəlcəbuğumsuz, yetkinvəziyyətdəarakəsməlivəayrı-
ayrıhüceyrələrəparçalanır. Qeyri-
cinsiçoxalmakonidilərinköməyiil əhəyatakeçirilir, cinsipro-sesziqoqamiyadır. 
SırayayalnızEntomophtoraceaefəsiləsiaiddir. 
FəsiləninyalnızbircinsiEntomophtora- 
fitopatologiyaüçünpraktikəhəmiyyətkəsbedir. 
E.muscaeotaqmilçəklərindəxəstəlikəmələgətirir. 

Ascomycota vəyakisəligöbələklərşöbəsi 
Bugöbələklərinənböyükşöbələrindənbiriolub, 30000-əqədərnövübir-ləşdirir. 

Kisəligöbələklərüçünçoxhüceyrəlimitselxarakterikdir, 
bunagörədəonlarıaligöbələklərəaidedirlər. 
Onlarınhüceyrədivarınıntərkibinəxitridiomi-
setlərdəolduğukimipolisaxaridlərdənxitinvə β - qlyükandaxildir. Lakinhemi-
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askomisetlər- Hemiascomy-
cetessinifindənolanbəzinövlərdəhüceyrədivarınıntərkibi –mannanvə β - 
qlyükandanibarətdir.  

Buşöbəningöbələklərininəsasəlaməticinsiprosesnəticəsindəasklarlaaskospor
larınformalaşmasıdır. Əksərkisəligöbələklərininkişaftsiklindəqeyri-
cinsiçoxalmamühüməhəmiyyətkəsbedir. 
Ohaploidmitselüzərindəekzogenolaraqəmələgələnkonidilərinköməyiil əhəyatakeçi
rilir. Konididaşıyanlarmit-selüzərində, tək-tək, yığımhalında (koremiyalarda) 
vəyayastıcıqlarda (sporodoxiyalarda) vəs. formadayerləşirlər.  

Konidispormərhələsikisəligöbələklərinkütləviyayılmasınaköməkedir. 
Adətənkonidilərcanlıbitkilərüzərində, askosporlarisəməhvolmuşbitkiqalıq-
larındaəmələgəlirl ər. Birqrupaskomisetlərdəkonidispormərhələsiümumiy-
yətləmüşahidəolunmamışdır, digərlərinininkişaftsiklindəo, üstünlüktəşkiledir.  

Buşöbəninbəziqruplarındacinsiprosesnadirhallardamüşahidəolunur,  
həminnövlərtəbiətdəkonidimərhələsindərastgəlinir. 
Bununlaəlaqədarolaraqəksəraskomisetlərinkonidimərhələsi –
sərbəstnövadınamalikdirlər. 
Botanikanomenklaturasınınbeynəlxalqkodeksibununlaəlaqədarolaraqgöbələyinkis
əmərhələsiüzrəadlandırılmasınaicazəverir.  

Beləlikl ə, askomikotaşöbəsiaşağıdakısiniflərəbölünür:  
Arxeaskomisetlər-Archaeascomycetes (syn. Taphrinomycetes). 
Hemiaskomisetlər, Çılpaqkisəlil ər –Hemiascomycetesmeyvəbədəniyox-

dur, kisələrprototunikatdır, mitselüzərindəvəyatək-
təkhüceyrələrinqovuşmasızamanıəmələgəlir. 

Həqiqikisəlil ər- Euascomyceteskisələreutunikat – unitunikat, bəzihallar-
daprototunikantdır, meyvəbədəninindaxilindəvəyasəthindəəmələgəlir. 

Lokuloaskomisetlər - Loculoascomycetes (syn. Dothideomycetes) 
kisələreutunikat- bitunikatdır, xüsusiyarıqlardalokulalardaəmələgəlir. 
Lokulalarasko-stromavəyapsevdotesidəbaşverir.  

Aschaeascomycetes sinifi (syn. Taphrinomycetes)  
Businifinnümaynədələrininkisələrieutunikatdır, meyvəbədənləriyoxdur, 

morfologiyasınagörəqrupmüxtəlifcinslidir: bəzinövlərbirhüceyrəlidir, baş-
qalarıtək-tək, habeləçoxhüceyrəlihifl ərəmələgətirir. Müxtəlifmənbələrəgörəsinifin 
2-5 sırasımövcuddur. Fitopatolojibaxımdan 3 sıramaraqkəsbedir: saxa-romisetlər, 
tafrinalılar, protomisetlər. Saxaromisetlərsırasıəsasənmayagöbələk-
lərindənibarətolmaqlasaprotrofdurlar. Tafrinalılarsırasındabirləşəngöbələklər 
mədəni və yabanıbitkilərdə, 
protomisetlərsırasındamövcudolangöbələklərisəyabanıhaldabitənbitkilərdəparazitl
ikedirlər. 
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Saccharomycetalessırası 
Busıradabirləşənformalarvegetativbədəninquruluşunagörəfərqlənirlər. 

Onlardamitselyasapvari-arakəsməli, 
tumurcuqlanmayanvəyaəvvəlcəsapvarisonraparçalananvətumurcuqlanandır. 
Busıranınbirçoxnümayəndələrindəhə-qiqimitselyoxdur, yalnıztumurcuqlananvar. 
Ziqotaikimitselkəsiyininmaya-lanmasızamanıinkişafedir. Asklartək-
təkhüceyrələrkimiəmələgəlir.  

Saxaromisetlərinəksəriyyətisaprotrofdurlar. Onlarbitkininvegetativhissə-
lərinivəmeyvələrinsəthində, çiçəklərinnektarında, torpaqdayaşayırlar. Ayrı-
ayrınövlərbitkilərdəparazitlikedirlər. Beləki, Spermophthoragossypiigöbələ-
yinəpambığınaçılmamışqozalarındaolanliflərdərastgəlinir.  

Taphrinales sırası 
Busırayabirfəsilə –Taphrinaceae, bircins - Taphrinadaxildir. 

Cinsyüzəqədərnövübirləşdirir.Sırayadaxilolangöbələklərdarixtisaslaşmışpa-
razitlərdir, əsasənçəyirdəklimeyvəbitkilərindəmüxtəlifx əstəlikl ərtörədirlər. 
Şaftalıdayar-paqqıvrılması, gavalıda «cib-cibə», albalıda «şeytansüpürgəsi» 
buqrupadaxilolanxəstəlikl ərdəndir.Göbələkpatogenləribuğumlu, sapvari, 
endofitmitseləma-likdir. Mitselikinüvəlihüceyrədənibarətdir. 
Birillikv əçoxillikolur.Kisələr bir- 
başatoxumadaxilindəmitselinüzərindəyerləşir. 

Protomycetales sırası 
Sıranıngöbələklərininəksəriyyətiyabanıhaldabitənbitkilərinxəstəliktörədicilə

ridir. Endogenformalaşanmitselsahibbitkinintoxumalarınınhücey-
rəarasındayerləşir. Mitseldəirişarşəkilliv əyauzunsovhamarörtüklüxlamido-
sporlarəmələgəlir. Xlamidosporlarqışlayırlar. Yazdaonlardanaskaskosporlar-
lainkişafedir. Askosporlaraskdançıxdıqdansonramayalanır, sonradiploidmit-
seləcücərir, bitkitoxumasınadaxilolur. Busırayadaxilolangöbələklərinpara-
zitlərisahibbitkinin borularında, yarpaqsaplaqlarında, gövdədəşişlər, fırlarəmə-
ləgəlməsinistimuləedirlər. Sıranıntərkibinəaşağıdakıcinslərdaxildir: Proto-myces, 
Protomycopsis, Volkartia. 

Euascomycetes sinfi 
Askomikotaşöbəsinədaxilolangöbələklərin 90%-əyaxınıbusinifdətop-

laşmışdır. Müasirdövrdəkifayətqədəraparılanmolekulyar –
genetiktədqiqatlarsinifəmənsubgöbələklərinüstünlükləriniüzəçıxarır. 
Bugöbələklərüçüninkişaftsikliasklımeyvəbədənivəkonidialsporverməninəmələgəl
məsiiləxarakterizəolunur. Sinfinfitopatogennövlərindəqeyri-
cinsikonidialçoxalmacinsiçoxalmaüzərindəüstünlüktəşkiledir. 
Euaskomisetlərsinifigöbələklərindəüçtiphəqiqimeyvəbədənifərqləndirirlər: 
kleystotesi, peritesivəapotesi. 
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Kleystotesilərdəsəliqəsizvəyayığımformasındadüzülmüşasklarvar. 
Yetişmişaskosporlarkleystotesidənpassivolaraqazadolunur. 
Azadolmazamanıtədricənmeyvəbədənivəaskınörtüyücırılırvəaskosporlarhavayauç
uşurlar. Kleystotesihərzamanmitselinüzərindəyerləşir. 

Peritesiyəasklaryığımformasındayerləşir. Askospor-
larperitesidəndeşikvasitəsiləaktivolaraqazadolur, 
yalnızbəzinövlərdəonlarınpassivselikliçıx-masımüşahidəolunur. 

Apotesi- açıq meyvə bədənidir. Adətən boşqababənzər, bəzən diskşəkillidir. 
Adətən rənglidir, onun üst səthində himeni qatı yerləşir, bu nazik qatlı hiflərin 
hörülməsidir. 

Euaskomisetlərsinifinidaxilindəkimeyvəbədəninintipinəgörə 3 qrupsı-
rayaayırırlar: Plektomisetlər (kleystomisetlər)- kleystotesili, Pirenomisetlər- peri-
tesilivəDiskomisetlər – apotesili. 

Plektomisetlərqrupsırası 
Plektomisetlərqrupsırasınameyvəbədənikleystotesi, 

bəzənperistesiliolangöbələkləraiddirlər. 
Onlarınmeyvəbədənindəprototunikatasklarsəliqəsizyer-ləşir, 
askosporlarhəmişəpassivazadolur, onlarıniçərisindəpraktikəhə-
miyyətiolannövlərçoxdur. HəminnövlərEurotialessırasınaaiddirlər. 
Eurotialessıra-
sınadaxilolangöbələklərinmeyvəbədənimitselüzərindəinkişafedənkiçikkleystotesit
lərdənibarətdir. 
Sıranınnümayəndələrininəksəriyyətibitkimənşəlisubstratlardasaprotrofhəyattərzik
eçirirlər. Penicillium 
cinsinədaxilolanbirsıranümayəndələrsaxlamazamanıalmavəsitruslardameyvələriy
oluxurlar. Tibbdəgeniştətbiqolunanpensillinəsasantibiotiklərdənbiridir. 

Pirenomisetlərqrupsırası 
Pirenomisetlərqrupsırasınameyvəbədəniperitesi, 

azhallardakleystotesiolannövlərdaxildirlər. 
Pirenomisetlərinkonidimərhələsiparazitdir. Onlarve-
getasiyadövrübitkilərdəinkişafedirvəkütləviçoxalmaya, 
eləcədəgöbələyinyayılmasınaxidmətedir. Kisəmərhə-
ləsiənçoxutökülənyarpaqlardainkişafedirvəqışlamanı təmin edir. 
Pirenomisetlərintörətdiyixəstəliktipl əriçoxmüxtəlif-dir: unluşeh, 
gövdəvəbudaqlardanekroz –xərçəngxəstəlikl əri, ləkəlikl ərvəs. 
aşağıdakısıralarpirenomisetləriçərisindəpraktikəhəmiyyətlidir: Microascales, 
Erysiphales, Hypocreales,  Sphaeriales, Diaportales, Clavicipitales. 

Microascales sırası 
Busırayamənsubgöbələklərinmeyvəbədənitündrəngliperitesilərdir. 

Peritesilərəsasənsubstratınsəthindəəmələgəlir. Askosporlarpassivazadolur, 
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peritesidənselikdamcılarıiləçıxırlar. 
Ceratocystiscinsisıranınnümayəndələriarasındakəndvəmeşətəsərrüfatınaənçoxzər
ərvuranlardandır. C. ulmigöbələyiŞimaliAmerikavəAvropanınmeşə, 
parkvəmühafizəzolaqlarındabecərilənbitkilərindəhollandxəstəliyinintörədicisidir. 
Yoluxmuşbitkilərinyarpaqlarıtezlikləsaralırvəsoluxur. Budaqlarınucuquruyur. 
Güclüyoluxmazamanıbütünağacbirneçəgünmüddətindəquruyabilir.  

Erysiphales sırası 
Busırayadaxilolangöbələklərüçünqapalımeyvəbədəni-kleystotesixa-

rakterikdir, kisəkleystotesidədəstəhalındayerləşir, 
meyvəbədənindənyetişmişaskosporlarınatılmasıfəalgedir. 
Sıranınnümayəndələrialibitkil ərüçünobliqatparazitlərolub, «unluşeh» 
xəstəliyinitörədirlər. Mitselyaxşıinkişafetmişdir, ekzogenmənşəlidir, özünə-
məxsus «əmziklər» -apressoriyalarvasitəsiləsubstratamöhkəmlənir. 
Apressoriyalarınəsasındannazikhiflərçıxır, epidermistoxuma-sınadaxilolur, 
şarşəkilliqaustoriyalaraçevrilir. Qaustoriyalarınköməyiil əgö-
bələkqidalanmasınıtəminedir. 

Unluşehxəstəlikl ərininxarakterikəlamətiyoluxduğuzoğ, yarpaq, meyvəvəs. 
üzərindəağörtüyünformalaşmasıdır. Ağörtükmitsel, konidivəkonidida-
şıyanlardanibarətdir. Əksərhallardakonididaşıyanlarqısa, düz, konidilərbirhü-
ceyrəli, ovalvəyaçəlləkşəkilliolur. Konidil ərhavacərəyanıiləyayılaraq, yeniyolux-
malarıhəyatakeçirir. 
Vegetasiyanınsonundayoluxmuşorqanlarüzərindəqaranöqtəşəklindəkleystotesilərə
mələgəlir. Nəticədəyoluxmuşorqanlarüzə-rindəolanağunluörtükqonurlaşır. 
Kleystotesi- göbələyinqışlamamərhələsidir. 
Yazdavəyayayınəvvəllərindəyetişmişkleystotesilərpartlayır, 
askosporlarfəalsurətdəasklardanazadolur, bitkilərdəilkinsirayətlənmənitörədirlər. 
Kleystote-sininsəthindəxüsusişişlər - müxtəlifquruluşluçıxıntılarvardır. 
Sırayayalnızbirfəsilə – Erysiphaceaedaxildir. 
Lakinfəsilənintərkibindəkleystotesilərinçıxıntı-larınınquruluşu, 
meyvəbədənidaxilindəolanasklarınsayınagörəmüxtəlifolancinslərmövcuddur. 

Sfaeroteka –(Sphaerotheca)cinsinədaxilolannövlərinkleystotesiçıxıntı-
larıvegetativhiflərixatırladır. Sphaerotheca pannosa f. 
persicaeşaftalıbitkisininzoğ, 
yarpaqvəmeyvələriniyoluxaraqunluşehxəstəliyinitörədir. Xüsusilə yo-
luxmuşmeyvələrdəyetişməgecikir, meyvələrəmtəəlikqabiliyyətiniitirir. 
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Şək. 2.10. Unluşehgöbələklərininkleystotesiləri: 
a –sfaeroteka (Sphaerotheca); b –erizife (Erysiphe); 
c – mikrosfaera (Mycrosphaera);ç – podosfaera (Podosphaera); 
d – unsinula (Uncinula); e – fillaktiniya (Phyllactinia) 
 
Podosfaera- 

(Podosphaera)cinsinədaxilolannövlərinkleystotesilərindəçıxıntılarsapşəkillidir. 
Ənəhəmiyyətlinöv- almadaunluşehxəstəliyinintörədi-cisiPodosphaera 
leucotricha Salm.cavanyarpaqvəsaplaqlarıyoluxur. 
Örtükçoxvaxtyarpağınalthissəsindəbükülür, deformasiyauğrayır. 
Sirayətlənmişzoğ-lardaəmələgələnkleystotesilərəgörəunluağörtükçirkli-
bozrəngalır. 

SfaerotekavəPodosfaeracinslərininkleystotesilərindəbiraskmövcuddur. 
Erizife - (Erysiphe)cinsinədaxilolangöbələklərinçıxıntılarısadədir, ask-

larkleystotesidəbirneçədir. 
Bucinsinəksərnövlərininixtisaslaşmışformalarımövcuddurki, 
onlardayalnızmüəyyənbitkiləriyoluxur. Morfolojiixti-
saslaşmışformalarçətinseçilir. 

Leveyulla – (Leveillula)cinsininnövləriinkişafınəvvəlindəendogen, 
sonraekzogenmitselformalaşdırır. Kleystotesitəpəhissədənbasıqdır. Bucinsingöbə-
ləklərininxüsusiyyətləri, mitselinyayılmasınınxarakterindəözünügöstərir. Mit-
selbitkinintoxumasıdaxilindəinkişafedirvəaz-azağızcıqvasitəsiləonunsəthi-nəçıxır. 
Bucinsinnövləriadətənquru, istiiqlimrayonlarındakətan, yoncabitki-
lərindəunluşehxəstəliyinitörədirlər. 

Mikrosfaera- 
(Microsphaera)cinsiningöbələklərininçıxıntılarımeyvəbədənintəpəhissəsindəyerl
əşmişdir. 
BuradaəntəhlükəlinövpalıddaunluşehxəstəliyinintörədicisiM.alphitoidesgöbələyid
ir. 

Unsinula- (Uncinula)cinsinədaxilolannümayəndələrdəunluşehxəs-
təliyinintörədiciləridir. 
Əntəhlükəlinövüzümbitkisindəunluşehvəyaoidiumxəstəliyinintörə-
dicisiU.necatorbitkininyarpaq, zoğ, gilələriniyoluxaraqməh-
suldarlığakəskinzərbəvurur. 

Fillaktiniya- (Phyllactinia)cinsigöbələklərindəikitipçıxıntılarəmələgəlir: 
kleystotesinintəpəsində- nazik, zərifbudaqlananhif, 
selikayırırvəonunmərkəzindəşarformasında. P.suffultaçəkil, fındıq, 
tozağacıvəbaşqaağaccins-lərindəparazitlikedir. 

Hypocreales sırası 
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Busıranıngöbələkləriüçünətlivəyayumşaq, şəffafvəyaaçıqrəngliperi-
tesilərxarakterikdir. Peritesimitselinsəthindəvəyasubstratındaxilindəəmələgəlir. 
Hypocrealessırasınümaynədələribitkil ərdə, göbələklərdə, 
həşəratlardaparazitlikedirlər. 
Çoxzamantorpaqdavəoduncaqdasaprotrofhəyattərzikeçi-rirlər. 
Bugöbələklərləbitkiləryoluxanzamanşəffafrəngli, ətlistromalarınmey-
danaçıxmasıxarakterikdir.  

Sphaeriales sırası 
Sırayadaxilolangöbələklərsaprotrofdurlar, onlarüçünbardaqformalı, 

sancaqşəkilliv əyasilindrikasklarlatündperitesilərxarakterikdir. Peritesilərtək-
təkmitselvəstromalardamüxtəlifquruluşlardaəmələgəlir. Asklaradətənrəng-
sizparafizlərlənövbələşirlər.  

Bitkil ərdəxəstəliktörədənnövləriçərisindəgavalıdapolistiqmozvəyaqır-
mızıləkəlikxəstəliyinintörədicisiPolystigma rubrummaraqkəsbedir. Bupato-
genininkişaftsiklindəqeyri-cinsiçoxalmayoxdur. Meyvəbədəni-
peritesiyarpaqtoxumasınaoturmuşstromalardainkişafedir. 

Diaportales sırası 
SıranıngöbələklərininperitesilərixaricigörkəmcəSphaerialessırasınüma-

yəndələrininperitesiləriil əoxşardır. Busırayadaxilolanbirneçəfəsiləninnüma-
yəndələripraktikcəhətdənəhəmiyyətlidir. 

Valsa cinsimühüməhəmiyyətkəsbedir. 
Bucinsingöbələklərimüxtəlifağaccinsləriningövdələrindəinkişafedirlər. 
OnlarınkonidimərhələsiCytosporacinsinəaiddirlərvəağaclardainfeksionqurumavə
yasitosporozxəstəliyininəmələgəlməsinəsəbəbolurlar. 

Diaporthaceaefəsiləsinincinsləriəsasənfitopatogennövlərdir. 
Glomerellacinsinədaxilolannümayəndələrbirsırabitkilərdəantraknozxəstəliyinitörə
dəngöbələklərinkisəmərhələsidir. 

Clavicipitales sırası 
Sıranıngöbələkləriağvəyaaçıq, 

nadirhallardatündrəngliperitesilərəmalikdirlər. 
Onlarşəffafrəngliyumşaqvəyaətlikonsistensiyalıaçıqstromalarayüklənmişolur. 
Askosporlarhəmişəsapşəkillidir, asklardaparaleltopaşəki-
lindəyığılmışvənövbəlisurətdəçöləatılırlar. 
Sıranınnümayəndələrininəksəriyyətiçiçəklibitkil ərinparazitləridir.   

Diskomisetlərqrupsırası 
Diskomisetlərqrupsırasınümayəndələrininmeyvəbədəni, inkişafxarak-teri, 

quruluşuvəformasınagörəfərqlənənapotesidir. 
Adətənapotesinəlbəkivəyakasaşəkilli, müxtəlifr əngli (sarı, cəhrayı, qırmızı, 
qəhvəyi) olur. Đnkişaftsik-
lindəkisəmərhələsindənbaşqakonidivəsklerosiyadamövcuddur. Diskomi-
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setlərparazitlik dərəcəsinə görə saprotrof və parazitnövlərlətəqdimolunurlar. 
Onlarıntörətdiklərixəstəliktipl əriçoxmüxtəlifdir. PatogennövlərPhacidiales, 
Helotiales, Pezizalessıralarındacəmləşirlər. 

Phacidiales sırası 
Sırayamənsubolangöbələklərinapotesilərisubstratdavəyastromadaəmələgəlir

, formavəquruluşunagörəonlarperitesinixatırladır, 
lakinkisələrmeyvəbədənindədiskomisetlərdəolduğukimiqat-qatyerləşir. 
Burabitkiqalıqlarında, 
ağaclarınbudaqlarındavəkollardasaprotrofhəyattərzikeçirənnüma-
yəndələrləyanaşıalibitkilərinparazitləridədaxildir. 

SıranınəsasfəsiləsiEuphacidiaceae adlanır. Buradaikicins- 
RhytismavəCoccomyces praktikəhəmiyyətkəsbedir. 

Helotiales sırası 
Onunnümayəndələrindəapotesiyaxşıinkişafetmiş, kasavəyadiskşəkil-lidir. 

Çoxzamanayaqcıqlıdır. 
Apotesiadətəngöbələyinistirahətdövründənsonrasklerosiyavəyasklerosialstromacü
cərənzamanəmələgəlir. Asklaraçıqdayer-ləşir. 
Əsasənsıranınnümayəndələribitkiqalıqlarındasaprotrofhəyattərzi keçi-rərək, 
torpaqdabitkiqalıqlarınınparçalanmasındafəaliştirakedirlər. Sıradaçox-saylıbitki-
lərinçürüməsinəsəbəbolanparazitnövlərdəmövcuddur. Patogennöv-
lərSclerotiniaceaevəDemateaceae fəsilələrindəcəmləşmişlər. 

Pezizales sırası 
Busıranıngöbələklərininmeyvəbədəniapotesiölçülərinəgörəgüclüsurət-

dədigərlərindənfərqlənir. Onlarıniçərisində 1 mm –10 smqədərapotesilərmöv-
cuddur. Apotesilərdəhəmişəparafizləriştirakedir. Bugöbələklərinəksəriyyə-
tindəyalnızkisəmərhələsiməlumdur, 
lakinnumayəndələriniçərisindəinkişaftsiklindəkonidialmərhələolanlardamövcudd
ur. Adətənsaprotrofdurlar, yalnızbirneçəbitkilərdəparazitlik edə bilir. 
Parazitnövlərikif əsilədəPezizaceaevəPyronemataceaecəmlənmişlər. 
Pezizacinsirütubətlitorpaqdaçoxzamanmeşə-lərdərastgəlinən 100-
əqədərnövübirləşdirir. 
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Şək. 2.11. Meyvəbədənlərinintipl əri: 
a – kleystotesi; b – peritesi; c -apotesi; ç – psevdotesi 
 
Loculoascomycetes sinfi (syn. Dothydeomycetes) 
Lokuloaskomisetlərsinfinəmənsubolangöbələklərdəasklarhəqiqimeyvəbədə

nindəyox, xüsusiqovuqlardaəmələgəlir, askostromavəyapsevdosetiadlanır. 
Sinfinasklarıkifayətqədərqalınikiqatlıörtüyəmalikdir. Askosporlarfəalazadolunur. 
Bəzinövlərbitkiqalıqlarında, substratlarda – oduncaqlarda, məhvolmuşbudaqlar-
dasaprotrof, 
birçoxnövləriisəbitkilərdəparazithəyattərzikeçirirlər.Psevdotesininquruluşu, 
qovuqlarınsayı, yerləşməsindənasılıolaraq, 
sinfinfitopatogennümayəndələrinimüxtəlifsıralaradaxiledirlər: Myriangiales, 
Dothideales, Pleosparales, Hysteriales. 

Basidiomycota şöbəsi 
Bazidiomikotaşöbəsininnümayəndələrialigöbələklərəaiddir. Şöbə 30 

minəyaxıngöbələyibirləşdirir. Hüceyrədivarıxitinvəqlyükandan, 
bəzilərindəmannanadanibarətdir. Şöbəningöbələklərininmitseliarakəsməli, 
çoxhüceyrəlidir. Buşöbəyədaxilolangöbələklərinxarakterikxüsu-
siyyəticinsiprosesnəti-cəsindəbazidivəbazidisporlarəmələgətirməkdir. 
Bazidisporlarekzogensporlarolub, bazidiadlananxüsusimitselşişlərindəformalaşır. 

Bazidiomisetlərdəcinsiorqanlarəmələgəlmir. 
Cinsiprosesikihaploidmitselhüceyrəsininqovuşmasıiləhəyatakeçirilir. 
Đkihüceyrəninqovuşmasızamanıikiqatnüvəlihüceyrə – dikarionəmələgəlir. 
Beləhüceyrədikarionmitselininkişafınabaşlanğıcverir. Dikarionmitselsubstratda – 
torpaq, oduncaq, bit-kiningövdəvəyarpaqlarındayayılır. Ondanisəmeyvəbədəni, 
sklerosiya, hif, rizomorflarformalaşırlar. 
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Birçoxbazidialgöbələklərdə, məsələn, qovgöbələklə-
rindədikarionmitselçoxillikdir. 
Bazidiçoxillikmitselinhiflərininucundaikinüvəlihüceyrədənfor-malaşır. 
Bazididəkarioqamiyabaşverirvədiploidnüvəəmələgəlir. Re-
duksionbölünmədənsonrahaploidnüvəformalaşırvəyenicəəmələgələnbazidisporlar
akeçir. Bazididə 2-4 bazidisporinkişafedir. Bazidisporlarhaploidmitseləcücərir, 
hüceyrələrcüt-cütqovuşur. Bununnəticəsindəyenidəndikarionmitseləmələgəlir. 

Beləlikl ə, bazidiomisetlərininkişaftsiklindədikariotikfazaüstünlüktəşkiledir; 
diploidfazayalnızbazidimərhələsindəmüşahidəolunur; haploidfaza-ba-
zidisporvəondanböyüyənilkinmitselmərhələsi, sonradikarionfaza – 
ikincidikariotikmitsellənövbələşir. 

Bazidilərinquruluştipindənasılılolaraq, bazidiomycotaşöbəsi 3 sinifəbö-
lünür: Basidiomycetes, Urediniomycetes, Ustilaginomycetes.Fitopatologiyaüçün 2 
sinif – UredinomisetlərvəUstilaginomisetlərəhəmiyyətlidir. 

Basidiomycetes sinfi 
Bazidiomisetlərsinifiikiyarımsinfəbölünür: 
1.Homobazidiomisetləryarımsinifi-Homobasidiomycetidae- özündəbölün-

məyənbirhüceyrəlisancaqvarivəyasilindrikbazidi –holobazidiləribirləşdirir; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinif 
 

Ustilaginomycetes 
 

Sıra 
Auriculariales 

 

Sıra 
Tremellales 

Sıra 
Aphyllophorales 
 

Aləm 
MYCOTA (FUNGI) 

Şöbə  
BASĐDĐOMYCOTA  

Sinif 
 

Basidiomycetes 
 

Sinif 
 

Urediniomycetes 
 

Sıra 
Exobasidiales 

 

Sıra 
Septobasidiales 

Əhəmiyyətlici
nslər: 

 

Exobasidium 
Arcticomyces 

 

Əhəmiyyətlici
nslər: 

 

Septobasidium 
Uredinella 
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Şək. 2.12. Bazidili göbələklərintəsnifatı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sıra 
Acaricales 

 

Sıra 
Ustilaginales 

Sıra 
Uredinales 

Əhəmiyyətlici
nslər: 

 

Ustilago 
Urocystis 
Entyloma 

 

Əhəmiyyətlicinslər
: 
 

Uromyces 
Puccinia 

Phragmidium 
Gymnosporangium 

Melampsora 
Cronartium 
Transchelia 

 

Bu sıraların 
əhəmiyyətlicinsl

əri: 
 

Heliobasidium 
Thelephora 

Stereum 
Armillariella 

Fomes 
Paxilus 
Boletus 
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Şək. 2.13. Bazidiomisetlərdəbazidilərintipl əri 
 
 
2.Heterobazidiomisetləryarımsinifi-Heterobasidiomycetidae-özündəmü-

rəkkəbbazidiepivəhipobazidilərdənibarətheterobazidiləribirləşdirir.  
Homobazidiomisetləryarımsinifi- Homobasidiomycetidae.Bazidilərinyer-

ləşməsixarakterinəgörəyarımsinifdəhimenomisetlərvəhasteromisetləradlıikiqrupuf
ərqləndirirlər. Himenomisetlərdəbazidimeyvəbədənlərininsəthində, has-
teromisetlərdəmeyvəbədəninindaxilindəonlarıntamyetişməsinəqədərforma-
laşırlar. 

Ustilaginomycetes sinfi 
Businfinnümayəndələrininbazidilərixarakterikqalındivarlı,sporlarıusta-

sporlardanəmələgəlirki, oradadakarioqamiyabaşverir. Sinfə 2-7 sıradaxildir. 
OnlarıniçərisindəUstilaginales- sürməgöbələklərifitopatolojibaxımdanəhə-
miyyətlidir. «Dictionary of the fungi» (2001) məlumatlarınaəsasənsıra 14 fəsilə-
dənibarətdir. Eləhəminmənbəyəgörəsürməgöbələkləri 50 cinsəaidolantəx-minən 
1200-əqədərnövübirləşdirir. 

Exobasidiales sırası 
Ekzobazidialsıradabazidilərbirbaşamitselüzərindəformalaşır. 

Onlarınmeyvəbədənləriyoxdur. 
Əvvəllərbugöbələklərihimenomisetlərəaidedirdilər. 
Onlarınmüasirtəsnifatdayeritədqiqatlarınnəticələriil ətəsdiqlənir. 
Bütünekzobazidialgöbələklərçiçəklibitkil ərinparazitləridir. 
Bugöbələklərinmitselisahibbitkininvegetativhissələrindəinkişafedirvətoxumaların
hipertrofiyasınasəbəbolur. EkzobazidialsırayadaxilolancinslərhamısıExo-
basidiaceaefəsilə-sindəcəmləşirlər. ƏsascinsolanExobasidium 1876-
cıildəilkdəfərusmikoloquM.S.Voronintərəfindəntəsviredilmişdir. 
ƏngenişyayılmışnövE.vaccinii Wo-ron.əsasetibariləmərsin, cırmərsin, 
giləmeyvəlibitkil ərdəparazitlikedir. 

Ustilaginales sırası (Sürməgöbələkləri) 
Sürməgöbələkləriəsaskəndtəsərrüfatıbitkilərindənolandənli – taxıllarda 

«sürmə» xəstəlikl ərinitörədirlər. Göbələklərçiçək, yumurtalıq, yarpaqvəgöv-
dənisirayətlənir. Onlarınfəaliyyətinəticəsindəsahibbitkininorqanlarıdağılır. 
Sirayətlənmişreproduktivorqanlarküllimiqdardaistirahətsporlarınaçevrilir. 
Busporlarıteliosporlardaadlandırırlar. 

Teliosporlarsəthistrukturunagörəmüxtəlif şəkillidir. 
Onlarmüxtəlifölçülütikanvəziyill ərləəhatəolunmuşlar. 
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Teliosporcücərənzamanpromitsel – qısamitselborusuəmələgəlir, 
promitselüzərindəkiçikrəngsizsporlar, sporidiləryerləşir. 
Sporidilərcinsiprosesdəmühümroloynayırlar. Ayrı-ayrıqruplarınspo-ridiləriforma, 
ölçü, habeləbirteliospordakısaylarınagörəfərqlənirlər. Sürməgöbələklərininmitseli 
- dikariotikdir, hüceyrəarasıyayılır, qaustoriyalarınköməyiil əhüceyrəyədaxilolur. 
Sürməgöbələyinininkişaftsiklimüxtəliffazalarınnöv-bələşməsiiləmüşayiətolunur. 
Bufazalarardıcılolaraqmitsel, teliospor, sonrabazidilərləinkişafedir. 
Bazidilərbazidiosporlarındaşıyıcılarıdır. 

Sürməgöbələkləri – heterotallikdir: 
inkişaftsiklinibaşaçatdırmaqüçünəkstiplicütləşməyəmalikikimitselhüceyrəsivəyas
poridininqovuşmasıtələbolu-nur. Plaz-
moqamiyavəyamüxtəlifcinslihüceyrələrinprotoplazmalarınınqovuş-ması, 
adətənteliosporcücərməsindənsonrabaşlayır. 

Plazmoqamiyadikariotikfazayabaşlanğıcverir. 
Dikariotikfazanınmüddətimüxtəlifnövlərüçünvariasiyaedir. 
Onunəmələgəlməsigöbələyinsahibbitkinintoxu-
malarındaparazitlikxüsusiyyətiniaşkaredir. 
Praktikiolaraqhüceyrədaxilimitseltamamilədikariotikdir. 
Dikariofazakarioqamiyailəbaşaçatır. Adətənbuprosescavan, yetiş-
məmişteliosporlardasporəmələgəlməninbaşlanğıcındahəyatakeçir. Beləlikl ə, 
formalaşandiploidteliosporziqotadırvəbununladatörədicinininkişaftsiklibaşaçatır. 

Bazidilərinquruluşundanvəbazidisporlarınondayerləşməsixüsusiyyətin-
dənasılıolaraq, sürməgöbələklərsırası (Ustilaginales) ikif əsiləyəbölünür:Usti- 
laginaceaevəTilletiaceae. 

Ustilaginaceaefəsiləsinədaxilolangöbələklərdörd-
hüceyrəlibazidilərəmalikdir. Bazidininhərbirhüceyrə-
sindəbirbazidisporəmələgəlir. Fəsiləyə 20-
yəqədərcinsdaxildir.ƏngenişyayılmışUstilagocinsininteliosporlarıkiçik, 
tündrəngli, hamarvəyatikanlıörtüyəmalikdir. 

Ustilago tritici – buğdadatozsürməxəstəliyinintörədicisidir. 
U.avenaevəU.laevisyulafdatozvəörtülüsürmə, U.hordei, U.nudaarpadadaşvətoz, 
U.zeae – qarğıdalıdaqovuqlusürməxəstəlikl ərinintörədiciləridir. 

Tilletiaceaefəsiləsinədaxilolangöbələklərüçünbirhüceyrəlibazidixa-
rakterikdir. Bazidisporlartopahalındaonuntəpəhissəsindəyerləşir. 

Tilletiacaries- buğdadabərksürməxəstəliyinintörədicisidir. T.controver-sa – 
buğdadacırtdansürmə, T.secalis – çovdardabərksürmə, T.indica–buğda-
dahindsürməsixəstəlikl ərinintörədiciləridir. 

Urocystiscinsidəfitopatolojibaxımdanəhəmiyyətlidir. 
Cinsinteliosporlarısahibbitkininyerüstüvegetativorqanlarında, 
nadirhallardaisəköklərdəvəha-maşçiçəklərdəformalaşırlar. 
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Bitkininyoluxmuşorqanlarıəyilir, onlarüzərindəqaraxətlərvəşişlərəmələgəlir. 
Simptomlarəvvəlcəepidermisinaltında, 
sonraonunpartlamasınəticəsindəsəthəçıxır.U.occulta – çovdardagövdəsürməsi, 
U.cepulae – soğandasürməxəstəlikl ərinintörədicisidir. 

Entylomacinsinə 100-əyaxınnövdaxildir. Bitkininyarpaq, gövdə, 
çiçəkayaqcıqları, bəzənköklərindələkəvəyaşişlərəmələgətirir. 
Belələkəvəşişlərustosporlarlatamdoluolur. E.camussianumvar. 
pratensenövüpişikquyruğubit-kisiniyoluxur. Göbələyinustosporlarıhavacərəyanı, 
külək, 
yağışdamcılarıvəaxarsularvasitəsiləətrafmühitəyayılırvətəkraryoluxmalarasəbəbol
ur. 

Urediniomycetes sinfi 
Businfingöbələklərininarakəsməlibazidilərivardır, 

onlarqalındivarlıistirahəthüceyrələri- teliosporlardançıxırlar. 
Onlarınmeyvəbədəniyoxdur. Ure-diniomisetlərhəşəratvəbitkilərinparazitləridir. 
OnlarıSeptobasidialesvəUredi-nales sıralarınabölürlər. Septobasidiales 
sırasınınnövləriyastıcalardaparazitlikedirlər. 
Uredinalessırasınamənsubolangöbələklərisəalibitkilərinobliqatpa-razitləridir. 

Uredinales sırası (Pasgöbələkləri) 
Pasgöbələklərimədənivəbirçoxyabanıbitkilərinxəstəliktörədiciləridir. 

Onlardarixtisaslaşmışparazitlərdir. 
Sporlarıntərkibindəolanpiqmentkimyəviquruluşunagörəkarotinəyaxındır. 
Bupiqmentsporlaravəmitseləcəhrayı – pasvarirəngverir. 
Sirayətlənmişbitkilərmüxtəlifhaşiyəlicəhrayivəyaqırmızı-
qonurrəngliyastıcıqlarlaörtülüolur. 
Bunagörədəsırayadaxilolangöbələklərintörətdiklərixəstəlikl ərpasadlanır. 
Pasgöbələklərinininkişaftsiklimürəkkəbdir. Onlarüçünbir-
biriniəvəzedənmərhələvəsportiplərixarakterikdir. 
Buprosesistirahətsporlarıadlanantelioyastıcıqlarınəmələgəlməsiiləbaşaçatır. 
Biolojixüsusiyyətlərinəgörəonlarsürməteliosporlarınaoxşardır. 
Pasgöbələklərininen-
dogenmənşəlimitselisahibbitkininhüceyrələriarasındayayılır.Onlarındahabirxüsusi
yyəti – müxtəlifsahibliolmalarıdır, yənibirmərhələmədənibitkidə, 
digərmərhələaralıqsahibbitkisindəgedir.Lakineynisahiblipasgöbələkləridəmöv-
cuddurki, 
bütüninkişafmərhələləribirbitkidəkeçir.Əgərgöbələyininkişaftsiklinəbütünsportipl
əridaxildirsə, onutam, yoxəgərsportiplərindənbiribaşqabitkidəkeçirsə, 
onunatamaminkişaftsikliadlandırırlar.Pasgöbələyinintaminkişaftsikliüçmərhələ, 
beşsportipindənibarətdir. Birincimərhələ – yazvəyaetsi. 
Bumərhələdəgöbələkikisportipiəmələgətirir: spermaqoniyalardasperma-siyalar, 
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etsilərdəetsisporlar. Đkincimərhələyayvəyauredinomərhələadlanır, 
buradauredinalardauredinosporlarinkişafedir. Üçüncümərhələqışvəyatelio-
mərhələ, telioyastıcıqlardateliosporlar, teliosporcücərənzamanisəbazidibazi-
disporlarlainkişafedir.Beləlikl ə, göbələyintaminkişaftsikliüçmərhələdənibarətdir. 
Pasgöbələyibeştipsporverir: spermasiyalar, etsisporlar, uredinospor-lar, 
teliosporlar, bazidisporlar. 

Taminkişaftsikliüzrəgöbələyininkişafıaşağıdakıkimihəyatakeçirilir. 
Etsimərhələsiyazdavəyayayınəvvəlindəbazidisporlarlabitkilərinilkinsirayət-
lənməsindənsonrabaşlayır. Bazididəmüxtəlifcinsiişarələrəmalikikicüt (cəmidörd) 
bazidisporlarəmələgəlir. 
Bazidisporlardanhərbiriözcinsiişarəsinəuyğunhaploidmitseləcücərir. 
Haploidmitseldənmüəyyəncinsiişarəlispermasiyalardaspermaqonilərinkişafedirlər
.Yoluxmuşyarpağınüsttərəfindəəvvəlcəkiçikkü-pəoxşaryerdə – 
spermaqoniəmələgəlir. Spermaqonilərdəçoxkiçikspermasiya-larformalaşır. 
Spermasiyabitkiniyoluxmur, lakincinsiprosesdəəhəmiyyətliroloynayır. 
Əkscinsiişarəlihaploidspermasiyalarmayalanır, dikarionmitseləbaş-lanğıcverir. 
Dikariotikmitseldəetsietsisporlarlaformalaşır. Etsiqədəhvarifor-malıolub, 
içərisikifayətqədərqızılırənglietsisporlarladoludur. 
Müxtəlifsahibligöbələklərdəetsisporlarınköməyiil əəsassahibdənyazdövrüinfeksiy
anınyayıl-masıüçünkeçidhəyatakeçirilir. 

Etsisporlarlabitkilərinyoluxmasındansonragöbələyinuredinomərhələsibaşlay
ırvəilkyastıcıqlarəmələgəlir. Uredinomərhələvəyayaymərhələsiyaysporları – 
uredinosporəmələgəlməsiiləxarakterizəolunur. Uredinosporlarepi-
dermisaltındaformalaşır. Onlarıntəzyiqialtındaepidermisdağılır, uredinayo-
luxmuşbitkininsəthinəçıxır, uredinosporlarisəhavayoluiləyayılır, yenibitki-
ləriyoluxur. Vegetasiyamüddətiərzindəbirneçəuredinospornəsliəmələgəlir. 
Onlarxəstəliyinkütləviyayılmasınasəbəbolur. 

Bitkininvegetasiyadövrününsonundadikariotikmitselüzərindəolanure-
dinalardateliosporlarformalaşmağabaşlayır. Teliosporlaradətənbir, ikivəçox-
hüceyrəliolur. Onlartündrəngli, sıxörtükləörtülənayaqcıqüzərindəoturanspor-
lardır. Teliosporunbiolojimahiyyəti- göbələyinqışdövrüsaxlanmasınıtəminet-mək, 
bazidisporlarisəilkinsirayətlənmənitörədirlər. 
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Şək. 2.14. Pasgöbələklərininteliosporları: 
a – uromises (Uromyces); b – puksiniya (Puccinia); 
c – fraqmidium (Phragmidium); ç –tranşeliya(Transchelia); 
d – kronartium (Cronartium); e – melampsora (Melampsora) 
 
 

Pasgöbələklərininsportipləriniaşağıdakışəkildəişarəetməkqəbuledil-mişdir: 
o –spermaqonispermasiyalarla, bitkilərdəsirayətlənmətörətmir, 
lakincinsiprosesdəiştirakedirlər; I- etsietsisporlarla; II- uredinosportipi 
(birneçənəsil); III – teliosportipi; IV – bazidibazidisporlarla. 

Đnkişaftsiklimüddətindəgöbələyinnüvəfazalarınınnövbələşməsihəyatakeçiril
ir: haploid, dikariotikvədiploid. Haploidfazabazidivəbazidisporlardanbaşlayır. 
Bitkil ərinbazidisporlarlayoluxmasınəticəsindəhaploidmitselinkişafedirvəhaploids
portipi – spermasiyaəmələgəlir. Dikariotikmitseldədikariotiketsisporlarqoyulur. 
Etsisporlarlabitkilərinyoluxmasızamanıbirneçənəsilure-
dinospordanibarəturedinosportipiəmələgəlir. Sonrateliosporlarinkişafedir. 
Teliosporlardakarioqamiyabaşverir, diploidnüvəəmələgəlir, onlardanisəba-
zidiinkişafedənzamanreduksionbölünməbaşverirvəmüxtəlifcinsiişarəlihaploidbazi
disporlarınformalaşmasıgedir. Beləlikl ə, 
göbələyinənuzundavamedənfazasıdikariotikdir: onaetsi, 
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uredinovəteliomərhələlərdaxildir. Diploidfa-zaçoxqısadır, teliospor-
dakarioqamiyazamanıbaşlayırvəbazidinininkişafıiləqurtarır. 
Haploidfazabazidivəbazidisporlarınformalaşmasıiləbaşlayırvəsper-
masiyadaspermaqonilərinəmələgəlməsiiləbaşaçatır. Dikariotikfazaikihap-
loidspermasiyalarınqovuşmasıiləbaşlayır. 

Pasgöbələklərisırasına (Uredinales)müxtəlifmüəllifl ərəgörəondördəqə-
dərfəsilədaxildir. Lakinonlariçərisindəənəhəmiyyətlil əriPuccinaceaevəMe-
lampsoraceaefəsilələridir.  

Puccinaceaefəsiləsigöbələklərinintelioyastıcıqlarıepidermisaltınaqoyu-lur. 
Teliosporunformalaşmasındanasılıolaraq, epidermispartlayırvəonlaryo-
luxduğuorqanlarınsəthinəçıxır. 
Fəsilənintərkibinətəkvəmüxtəlifsahiblitamvənatamaminkişaftsiklinəmalikolannöv
lərdaxildir. Uromycescinsinəmənsubnövlərinteliosporlarıbirhüceyrəlidir. 
Bucinsingöbələkləriəsasənuredinovəteliomərhələlərdəpaxlalılarvətərəçiçəklil ərfəs
iləsibitkilərindəparazitlikedirlər. Uromyces pisi- 
noxuddapasxəstəliyinintörədicisidir, patogentaminkişaftsikil-lidir; 
uredinovəteliospormərhələlərinoxudda,etsisporlarsüdləyənbitkisinövlə-
rindəinkişafedir. 

Puccinia - cinsigöbələkləriüçünikihüceyrəliteliosporlarxarakterikdir. 
Bucinsfəsilədəənçoxsaylıdır. P.graminis –
dənlibitkil ərdəzolaqlıvəyagövdəpasıxəstəliyinintörədicisidir; aralıqsahib – 
zirincbitkisi. P.dispersa- çovdardaqonuryarpaqpasxəstəliyinintörədicisidir; 
aralıqsahib –tərəçiçəklil ərfəsiləsibitkiləri. Phragmidium cinsinin 
(Phragmidiaceaefəsiləsi) teliosporlarıçoxhüceyrəlidir. 
Cinsinnövlərininəksəriyyətitəksahibli, taminkişaftsikllidir, 
qızılgülkimilərinparazitləridir.  Đkinövpraktikəhəmiyyətkəsbedir: P.rubi-idaei –
moruqda, P.dis-ciflorumisəitburnuvəqızılgüldəpasxəstəliyinintörədicisidir. 
Gymnosporan-
giumcinsininnövləriüçünseliklimaddəiləbirləşənteliosportopasıəmələgəl-
məsixarakterikdir. Teliosporlarikihüceyrəli, uzunayaqcıqlıdır. Bucinsingöbə-
ləkləriüçündahabirxarakterikxüsusiyyətnatamaminkişaftsiklidir. 
Buradauredinosporlarinkişaftsiklindəiştiraketmirlər. Đnkişaftsiklinindahabirözünə-
məxsusluğuondadırki, teliosporlaryazda, etsimərhələsiyaydainkişafedir, 
yənigimnosporangiumcinsinədaxilolangöbələklərdəetsimər-
hələsidigərlərindənfərqliolaraqinkişaftsiklinibaşaçatdırır. Gymnosporangium 
tremelloides–almadapasxəstəliyinintörədicisidir; teliomərhələadiardıcbitkisində, 
etsimərhələal-madakeçir, prosesdəuredinomərhələiştiraketmir. 

TranscheliacinsiməşhurrusmikoloquV.A.Tranşelinşərəfinə belə adlan-
dırılmışdır. Bucinsinnövlərimüxtəlifsahibliparazitlərdir. 
Onlarınteliosporlarıikihüceyrəli, qonurrənglidirlər. T.pruni-
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spinosaenövüfitopatologiyaüçünpraktikmaraqkəsbedirvəgavalıdapasxəstəliyinint
örədicisidir. Onunbirhü-ceyrəlietsisporlarıgavalı,bəzənisəərik, şaftalı, 
badamyarpaqlarınadüşərəkya-yınsonundaoradauredi-
nosporlardanibarətqonurvəyatündqonuryastıcıqlarəmələgətirir. 

Melampsoraceaefəsiləsinədaxilolangöbələklərinteliosporlarıbirhücey-rəli-
dir. CinsləriçərisindəMelampsora diqqəticəlbedir. M.lini  – kətandapasxəs-
təliyinitörədir. Göbələktəksahibliolmaqla, taminkişaftsiklikeçir. M.pinitorgua – 
ağaccinslərindəpasxəstəliyinintörədicisidir. Taminkişaftsiklinəmalikol-
maqlamüxtəlifsahiblidir. Etsimərhələsişambitkisindəcavanzoğlarınəyilmə-
sinəsəbəbolur. Uredinovəteliomərhələlərqovaqvəağcaqovaqyarpaqlarındakeçir. 

Cronartiumcinsigöbələklərində (Cronartiaceaefəsiləsi) 
teliosporlarzəncirformasındatoplanmış, 
adətənyoluxduğuorqanınsəthindəyerləşirlər. Bucinsingöbə-
ləkləritəhlükəlivəgenişyayılmışxəstəlikl əritörədirlər. Beləki, 
C.ribicolanövüqarağatdadirəkvaripasxəstəliyinintörədicisidir. 
Göbələktaminkişaftsikli, müxtəlifsahiblidir. 
Uredinovəteliomərhələlərqarağatyarpaqlarıüzərində,etsiisə 
küknarınbəzinövlərindəbaşverir. Göbələkmitselformasındayoluxmuşbu-
daqlarüzərindəqışlayır. Yazdaküknardapatogeninetsimərhələsiinkişafedir. 
Etsisporlarqarağatıyoluxur, qarağatdabirneçəgenerasiyauredi-
nosporinkişafedirvəsonrateliospormərhələsiformalaşır. 

Anamorphic fungi şöbəsi 
Buşöbəyədaxilolangöbəbələklərçoxhüceyrəlimitseləmalikdir, 

mitselarakəsməli, budaqlanandır. 
Anamorfgöbələklərinxarakterikxüsusiyyətiyalnızqeyri-cinsiyoliləçoxalmasıdır, 
onlardacinsiinkişafmərhələsiyoxdur. Buşöbə-
yədaxilolannövlərinaskvəbazidiəmələgətirməxüsusiyyətitamamiləitmişdir. 

Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, şöbənin birçoxnövləriaskomiset-
lərininkişaftsiklinəçoxalmanınkonidimərhələsikimiyox, mayalanmafunksi-
yalarınıyerinəyetirənspermasiyalardaspermaqonikimidaxilolur. Məsələn, as-
komisetRhytisma acerinumgöbələyininspermaqonimərhələsinatamam Me-lasmia 
acerina-dır. Phyllosticta- 
cinsinədaxilolanbirçoxnövlərhaqqındadabeləfikiryürütməkolar. Beləki, 
Phyl.brassicae piknidlərispermaqonikimi, pik-
nosporlarisəaskomisetMycosphaerella 
brassicicolagöbələyininspermasiyalarıkimibaxılır. 

Cinsiprosesinolmamasıüzündənnatamamgöbələk-
lərindəyişkənliyiəsasetibarıiləheterokariozisvəpara-
seksualproseslərinnəticəsindəhəyatakeçirilir. 
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Anamorfgöbələklərinmitseliçoxzamanheterokariotikdir, beləki, 
genetikimüxtəlifnövlərəmalikdir. Beləmitselmüxtəlifyollarlaformalaşabilir, 
onlarara-sındaəngenişyayılanıaşağıdakılardır: 
genetikmüxtəlifnüvəlimitselinarasındaanastomozlarınəmələgəlməsivəmitselinayrı
-ayrınüvələrindəmutasiya. Hete-rokariozisadətənpa-
raseksualprosesləmüşayiətolunur. 
Anamorfgöbələklərdəisəbuəsasdəyişkənlikmexanizmidir. 

Anamorflartəbiətdəgenişyayılmışdır, 
insanınpraktikifəaliyyətindəböyükəhəmiyyətkəsbedirlər. Onlarsapro-
trofkimibitkiqalıqlarında, torpaqdayaşayır, mədənibitkilərdəparazitlikedirlər. 
Torpaqsaprotroflarıoradaüzvimaddələrinparçalanmasıproseslərindəyaxındaniştira
kedir. Şöbəninbəzinümayəndələrifi-topatogenmikroorqa-
nizmlərinantoqonistləridir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şək. 2.15. Anamorf göbələklərin təsnifatı 
 
Anamorfgöbələklərinbitkilərdətörətdikləriəsasxəstəliktipl əriaşağıda-

kılardır: 
-kök, kökmeyvə, yumru, meyvəvətərəvəzlərinçürüməsi; 
-bitkininyerüstüorqanlarındamüxtəlifl əkəlikl ər; 
-soluxma; 
-yaravəyaantraknozlar. 
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Anamorfgöbələklərinəksəriyyətikonidilərinköməyiil əçoxalır. 
Şöbəninbəzinümayəndələrindəkonidispormərhələsiyoxdur, 
beləgöbələkləradətənskle-rosiyalarəmələgətirir. Konidilərçoxhüceyrəli, 
bəzənbirhüceyrəliolaraqkonidi-daşıyanlardainkişafedirlər. 
Çoxzamankonididaşıyanlarqruphalındabirləşərək, koremiya, sporodoxi, 
lojaəmələgətirirl ər. Bəzinövlərdəkonidilərpiknidlərdəformalaşırlar. 
Siniflərkonidispormərhələsininmüxtəliflikxarakterinəgörəsıra, 
fəsiləvəcinslərəbölünürlər. 

K.V.Popkova (2005) məlumatverirki, 
deyteromisetlərP.A.Sakkardonuntəsnifatınagörədördsıraya- Hyphomycetales, 
Melanconiales, Sphaeropsidales, Mycelia steriliavəyaMycelialesbölünürlər. 

Müasirdövrdəanamorfgöbələklərinsistemindəüçsinifbirləşdirilir: Hifo-
misetlər – Hyphomycetes, Coelomisetlər – Coelomycetes, Aqonomisetlər –Ago-
nomycetes (Sterilmitsellər- Mycelia sterilia). 

Hyphomycetes sinfi 
MüasirtəsnifatagörəhifomisetlərsırasıgöbələkləriHyphomycetes 

sinifinəaiddir. Tək-təkkoremiyavəspo-
rodoxiformalıkonididaşıyanlaramaliknövləribirləşdirir. 
Konididaşıyanlarekzogenmitseldəyerləşirvəyaağızcıq, örtücüto-
xumalarındağılmasıyoluiləsubstratınsəthinəçıxır. Konididaşıyanlarsadə, müx-
təlifcürbudaqlanan, qısavəuzunolur. Konidilərbirvəçoxhüceyrəli, eninəvəuzu-
nunaarakəsməli, oval, ellipsvari, sapvəyabaşqaformalıdır. Onlarkonidida-
şıyanlardamüxtəlifqaydadayerləşir: tək-tək, başcıqda, zəncirdə. Mitsel, koni-
didaşıyanlar, konidilərrəngsizvərəngliolabilir. 

Hifomisetlərtəbiətdəgenişyayılmışlar. Onlargöbələk-
lərinçoxsaylıekolojiqruplarınaaiddirlər: torpaq, kserofillər (oduncaqdayaşayırlar), 
bitkilərinpara-zitləri, yırtıcılar, su, mikofillər (parazitkimibaşqagöbələklərdəya-
şayanlar), en-tomofil (həşəratlardaparazitlikedənlər) vəbaşqaları.  

Hifomisetlərəkəndtəsərrüfatıbitkilərindəxəstəlikl ərtörədənçoxsaylıfitopatog
ennövləraiddirlər: kartof, çuğundur, kətan, pambıq, tərəvəz, meyvə, 
vədekorativbitkilər. Çoxsaylınövləriqidaməhsullarıvəyemlərinkeyfiy-
yətininitməsinəsəbəbolur.  

Hyphomycetes alisıranıngöbələkləridördfəsiləyəbölünür:  Moniliaceae,  
Dematiaceae, Tuberculariaceae, Stilbaceae. Onlarbir-
birindənkonidaşıyanlarınvəkonidilərinrəngivəpaylanmaxarakterinəgörəfərqlənirlə
r.  

Moniliaceaefəsiləsinəçoxlucinsvənövlərdaxildir. Fəsiləninnümayəndə-
lərininmitseli, konidaşıyanlarıvəkonidilərirəngsizdir, bəzənkonidilərrənglidə 
olabilərlər. Moniliacinsifitopatolojibaxımdanmaraqlıdır. Bucinsinmitselien-
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dogendir, konidilərzəncirformasındaformalaşır, sonraayrı-ayrıhüceyrələrəda-ğılır. 
M.fructigena, M.cinerea, M.mali, M.obolonga - müvafiqolaraqtumlumey-
vəbitkilərindəmeyvəçürüməsi, 
çəyirdəklil ərdəbozmeyvəçürüməsivəalmadamoniliyayanığıxəstəlikl ərinintörədicil
əridir.  

Botrytiscinsinə daxil olan növlərmeyvəvətərəvəzbitkilərindəbozçürü-
məxəstəliyinitörədirlər. 
Bucinsingöbələklərininkonididaşıyanlarıağacvaribudaqlananolub, 
konidilərielliptikdir. B.cinereameyvə, tərəvəzvəgiləmeyvə-lərdəbozçürümə, 
B.alliisoğandaboğazçürüməsixəstəlikl ərinintörədiciləridir. 

Oosporacinsigöbələklərininmitseliekzogen, konidiləriçəllək və ya şar- 
şəkillidir, əksər növlər saprotrofdur. Patogen növlərin əmələ gətirdikləri xəstə-
likl ər oosporoz adlanır. O.lactis pomidor meyvələrində çürümə 
xəstəliyini əmələgətirir.  

Oidiumcinsikonididaşıyanlarızəifinki şaflı, konidilərizəncir formasında 
düzülmüşdür. 
Cinsinnövləriunluşehxəstəlikl ərinitörədənkisəligöbələklərinkonidimərhələsidir. 
ÜzümdəoidiumvəyaunluşehxəstəliyinintörədicisiUnci-nula 
necatorkonidimərhələsindəO.tuckeriadınıdaşıyır. 

Verticilliumcinsigöbələkləriüçünzəif budaqlanmışkonididaşıyanlarxa-
rakterikdir. Konidilərbirhüceyrəli, kiçikdirl ər. Bəzinövləripambıq, kartof, tərə-
vəz, giləmeyvəvəmeyvəbitkilərindəsoluxmaxəstəliyinitörədirlər. V.dahliae – 
pambıqdavertisilliozsoluxmaxəstəliyinintörədictsidir. 

Penicilliumcinsigöbələklərininkonididaşıyanlarıtəpəhissədəsalxıma-
bənzərbudaqlanandır. Konidilərzəncirdədüzülürlər. 
Azsaylıfitopatogennövlərisitrusmeyvələri, pambıq, 
soğanaqvətoxumlardagöyvəyaşılkifl ənməxəstəli-yinintörədiciləridir.  

Aspergilluscinsigöbələkləriüçünşarvəyasancaqşəkilli şişmişkonididaşı-
yanlarxarakterikdir. Konidilərzəncirdətoplanırlar. A.nigermüxtəlifbitkim ən-
şəlisubstratlardaqarakiflənməxəstəliyinitörədir.  

Trichodermacinsigöbələklərininkonidilərişarşəkilliolub, başcıqdatopla-
nırlar. Bəzinövləriçürümələrtörədir. T.lignorumgöbələyindənfitopatogenmik-
roorqanizmlərləbiolojimübarizədəistifadəolunur.  

Trichotheciumcinsininkonidiləriikihüceyrəli, rəngsiz, 
konididaşıyanlarısadəvəuzunsovdur. 
ƏnçoxadicəhrayıkiflənməəmələgətirənsaprotrofT.ro-seumnövüməlumdur.  

Ramulariacinsinümayəndələriüçünsadəqısakonididaşıyanlarxarakte-rikdir. 
Silindrikvəyaovalkonidiləribir-üçarakəsməlidir. R.tulasneiçiyələkyar-
paqlarındaağləkəlikxəstəliyinitörətməkləfitopatolojimaraqkəsbedir. 
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Dematiaceaefəsiləsinədaxilolangöbələklərinmitsel, konididaşıyanvəko-
nidiləritünd, zeytuni, qəhvəyi, qonur, qara rənglidir. Bəzihallardakonidilərde-
məkolarki, rəngsizdəolabilirlər. Bəzicinslərkəndtəsərrüfatıbitkilərindətəh-
lükəlixəstəlikl ərintörədiciləridir.  

Cladosporiumcinsigölələklərininkonididaşıyanlarızəifbudaqlanan, koni-
dilərbirhüceyrəlivəya 1-2 arakəsməli, ovalvərənglidir. C.fulvumpomidoryar-
paqlarındaqonurləkəlikxəstəliyinintörədicisidir.  

Fusicladiumcinsigöbələkləriüçün 1-2 arakəsməli, 
qısakonididaşıyanlarxarakterikdir. Konidilərəvvəlcəbirhüceyrəli, 
sonraikihüceyrəli, yumurta, armudvəyasancaqşəkillidir. 
Fusicladiumdendriticumalmadadəmgilxəstəliyitörədi-cisininkonidimərhələsidir. 

Cercosporacinsigöbələklərininkonididaşıyanlarıtopaşəklindətoplanmış, 
zeytunivəyaqəhvəyirənglidir. Konidilərşəffafrəngli, bəzənisərəngsiz, uzun-sov, 
çoxsaylıarakəsməlidir. Cinsinbütünnümayəndələrimeyvə, gövdə, 
saplaqvəyarpaqlardaləkəlikl ərəmələgətirməkləbitkiparazitləridir. 
C.beticolamətbəxvəşəkərçuğundurundaəngenişyayılmışvətəhlükəliserkosporozxə
stəliyinintörədicisidir. BufəsiləninHelminthosporium, Drechslera, Alterna-
riavəs.cins-
lərininnümayəndələrikəndtəsərrüfatıbitkilərindəmüxtəlifmənşəlixəstəlikl ərintörəd
icilərikimiməhsuldarlığabuvəyadigərdərəcədəzərərvururlar.  

Tuberculariaceaefəsiləsiningöbələklərimüxtəlifr əngli, 
yastıcıqformalıkonidispormərhələsiiləxarakterizəolunur. Konidilərrəng, 
formavəquruluşla-rınagörəmüxtəlif şəkillidir. 
PatogennövlərFusariumvəTuberculariacinslərin-dətoplanmışlar. 

Fusariumcinsininnövlərindəkonidispormərhələsifövqalədəmüxtəlif şəkillidir
. Makrovəmikrokonidilərverirlər. Konidiləroraqşəkilli əyridir, mitselçoxzamanağ, 
ağ-qırmızı, qırmızı-yasəmənivəyaqonurrənglidir. Bəzinövlərdəxlamidospor, 
bəzihallardasklerosiyalarəmələgəlir. 
Fuzariumunəksərnövləribitkil ərininxəstəliktörədiciləridir. F.oxysporiumkətan, 
kartof, dənlilər, tərəvəzvəbaşqabitkilərdəfuzariozxəstəliyinintörədicisidir. 

Tuberculariacinsinümaynədələriüçünşəffaf, çoxzamanqırmızıkonidi-
yastıcıqlarxarakterikdir. Budağınqabığınınyarığıvasitəsiləüzəçıxırlar. Koni-
dilərbirhüceyrəli, şəffaf, yumurtavəyasilindrikdir, konididaşıyanlarsadədir. 
T.vulgaris, qarağat, 
albalıvətozağacıağaclarındazoğlarınqurumasıxəstəliyinintörədicisidir. 

Stilbaceaefəsiləsinədaxilolangöbələklərinkonididayı-
şanlarıkoremiyadabirləşmişlər. Əhəmiyyətlicinsqrafiumdur. 
Graphiumulmiqaraağacdahollandxəstəliyinintörədicisidir. 

Coelomycetes sinfi 
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MelanconialessırasınadaxilolangöbələklərmüasirtəsnifatagörəCoelo-
mycetessinifinəaiddir. Konididaşıyanların yastıcıqvəyadisklərivardır. 
Beləspormərhələsinilojaadlandırırlar. 
Adətənlojasubstratayüklənmişvəziyyətdəolur. Yuxarıdanisə 
sahibbitkininepidermisi, kutikulasıiləörtülmüşolur. Yetiş-
dikdənsonrakonidilərörtüyüçırırvəsəthəçıxır.  

Busırayadaxilolangöbələklərbitkilərdələkəlikvəantraknoztiplixəstə-
likl ərəmələgətirir. Antraknozzamanıyalnızyarpaqlardaləkəlikinki şafetmir, 
eynizamandameyvə, zoğvəgövdədə dədərinyaralarinkişafedir. 

Sırayabirfəsilədaxildir. Melonconiaceaefəsiləsindəçoxlusaydafitopa-
togennövlərtoplanmışdır. Bunöqteyinəzərdənkollektotrixum (Colletotrichum) 
cinsimaraqlıdır.Colletotrichumcinsininkonididaşıyanlarıqısa, dağınıqyerləşir. 
Konidiləroval, yumurtaşəkilliv əbirhüceyrəlidir. Cinsinnümayəndələriqabaq, 
kənaf, lobyavəbaşqabitkilərdəantraknozxəstəliyinitörədirlər: 

- C.lindemuthianumlobyadaantraknozxəstəliyinintörədicisidir; 
- Gloesporiumcinsininkonidiləriyumurtaşəkilli, birhüceyrəlidir; 
- G.ampelophagumüzümdəantraknozxəstəliyinitörədir. 
Marssoninacinsiningöbələkləriüçünşəffaf, ikihüceyrəlikonidilər, 

tündrənglilojaxarakterikdir. M.potentillaef.fra-
gariaçiyələkyarpaqlarındaqonurləkəlikxəstəliyinintörədicisidir. 

Sphaeropsidales vəya Pycnidiales sırası 
MüasirtəsnifatagörəbusıranıngöbələkləriCoelomycetessinifinəaiddir.  

Onadaxilolannövlərinkonidiləripiknidlərdəəmələgəlir. Piknidlərşarvəyaar-
mudşəkillidir. FitopatolojinöqteyinəzərdənSphaeropsidaceaefəsiləsigöbə-
ləkləriəhəmiyyətkəsbedir.  

Phomacinsinümayəndələrişarşəkilli, ellipsvari, substratayüklənmişpik-
nidvəbirhüceyrəlirəngsizkonidilərləxarakterizəolunur. 
Onlarınəksəriyyətisaprotrofvəyafakültətivparazitlərdir. 
Törətdiklərixəstəlikl ərfomozadlanır. Ph.exiqua -46 
fəsiləyəmənsubbitkilərdəformozxəstəliyinitörədir. 

Sphaeropsiscinsiningöbələkləriüçünşarşəkillipiknidl ər, 
yumurtayaoxşartündrənglipiknosporlarxarakterikdir. 
ƏntəhlükəlinövlərdənolanS.malorummeyvəağaclarındaqaraxərçəngxəstəliyinintör
ədicisidir. 

Ascochytacinsigöbələklərininkonidiləriikihüceyləri, rəngsizdir. 
Onunnövləriqidalanmatipinəgörəparazitlərdir. Törətdiklərixəstəlikl əraskoxitozad-
lanır. A.pisi – noxuddaaskoxitozxəstəliyini əmələgətirir. 

Diplodiacinsinümaynədələriüçünikihüceyrəli, rənglikonidilərxarakte-rikdir. 
D.zeae – qarğıdalıdadiplodiozxəstəliyinintörədicisidir. 
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Septoriacinsigöbələklərinkonidiləriçoxhüceyrəli, sapvəyasilindrikşə-killi, 
rənglidir. Onlarınböyükbirhissəsimüxtəliff əsilələrinbitkilərindəpara-zitlikedirlər. 
ƏntəhlükəlinövlərdənbiriS.nodorumbuğdadaseptoriozxəstəli-yinintörədicisidir.  

Cytosporacinsigöbələkləriüçünbirhüceyrəli, kiçik, rəngsizkonidilərxa-
rakterikdir. Piknidlərçoxkameralıolubsubstratıntoxumasınayüklənmişstroma-
lardaəmələgəlir. Bugöbələklərçəyirdəklimeyvəbitkilərindəgenişyayılmışsi-
tosporozvəyainfeksionqurumaxəstəliyinintörədicisidir. 

Agonomycetes sinfi (Mycelia sterilia) 
Businifəmənsubolangöbələklərspormərhələsiəmələgətirmir. 

Onlarıninkişaftsiklindəyalnızmitselvəsklerosiyamövcuddur, bunagörədəbugöbə-
ləkləristerilmitselliləradlandırırlar. 

Mycelia steriliasırasınıntəsnifatımitselvəsklerosiyalarınmorfologi-
yasınaəsaslanır. Müvafiq olaraq sıranınikicinsivar: sklerotiumvərizoktoniya. 

Sclerotiumcinsigöbələklərinmitseliyaxşıinkişafetmiş, adətənağ, skle-
rosiyakiçik, həlqəvidir. S.bataticolabirçoxbitkilərdəparazitlikedir. 

Rhizoctoniacinsigöbələklərüçüntündrənglimitsel, tünd, qeyri – 
düzgünformalısklerosiyalarxarakterikdir. R.solanikartofdaqaradəmgil, 
şəkərçuğunduru, pambıq, pomidorvəbaşqabitkilərincücərtilərindəçürüməxəstə-
likl ərinintörədicisidir.  
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Fəsil  III 
 

Bakteriyalar -  bitkilərinxəstəliktörədiciləridir 
 

3.1. BAKTERĐYALARV ƏONLARINTÖR ƏTDĐKL ƏRĐ 
XƏSTƏLĐKL ƏR 
 

Bakteriyalarındaböyükbirqrupudigərpatogenmikro-
orqanizmlərkimibitkil ərinxəstəliktörədicilərihesabedilir. 
Onlarbuvəyadigərdərəcədəhəmmədəni, həmdəyabanıfloradabitkiləriyoluxaraq, 
məhsulunkəmiyyətvəkey-fiyyətgöstəricilərinəmənfitəsirgöstərirlər. 

K.V.Popkovaya (2005) görə 200-dənçoxbakteriyabitkilərdəxəstəliktörə-dir, 
onlarınbirhissəsiistehsalataəhəmiyyətlidərəcədəzərərvurur. Hazırda fito-patogen 
bakteriyaların sayı yüzlərlədir.  

Bakteriyalarınkəşfihələ 1683-
cüildəonlarıntəsvirinivermişLevenhukunadıiləbağlıdır. 
Đlkvaxtlartədqiqatçılarmikroorqanizmlərinquruluşuvəxaricigörkəmiiləmaraqlanır-
dılar. Hələlikbakteriyalarakəndtəsərrüfatıbitki-
lərininxəstəliktörədicilərikimibaxılmırdı. 
Bakteriyalarınhəmindövrəmüvafiqtəsnifatsistemidəmüəyyənləşdirilməmişdi. 
K.Linneyonlarıheyvanataləmiiləbirləşdi-rərək, qurdlarlaeyniləşdirmişdi. Yalnız 
1852-ciildəbakteriyalarbitkialəminəaidedilmişdir. 
Buzamanonlarıyosunlarlabirqrupadaxiletmiş, 
həttagöbələklərininkişafıfazalarındanbirikimihesabedirdilər.LuiPastervəonunmüa
sirlərininişlərimikrobhüceyrəsininfiziologiyavəbiokimyasınahəsrolunmuş, eyniza-
mandamikroorqanizmlərimayeqidamühitlərindəsünisurətdəbecərməyəbaşla-
mışdılar. M.V.Qorlenko (1965) məlumatlarınagörə, 1880-
ciildəAngelinaXesseilkdəfəolaraqbakteriyabecərməküçünaqartəklifetmişdir.Bakte
riyalarıntəsirialtındabitkitoxumalarındapatolojidəyişiklikl ərhaqqındailkfikirlər 
1866-cıildəM.S.Vo-
ronintərəfindənsöylənilmişdir.Sonzamanlarbakterioztiplixəstəlikl əringenişya-
yılması, zərərlil ərindaimartmasıiləəlaqədaraparılanelmi-
tədqiqatişləridahadadərinləşdirilmişdir. 

AzərbaycanRespublikasınınŞəki-Zaqatalabölgəsindəqərzəklimeyvəbit-
kilərindəbakterioztiplixəstəlikl ərinöyrənilməsinədairtədqiqatlarprof. H.Đbra-
himovaməxsusdur.Qeydolunduğukimi, bitkilərəböyükiqtisadizərərvuranbak-
teriyalarınarealıdaimgenişlənir. Beləki, kartofdaqaraayaq, 
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həlqəviçürümətiplibakteriozlarıntəsirindənsaxlanmazamanıyumruların 40-50%-
iməhvolur. 

Çoxsaylı  bakteriyalar  meyvə- tərəvəz  bitkilərinə  ciddi  zərər vurur, onları 
həm vegetasiya, həm də saxlanma dövrü yoluxdururlar. 

Məlumdurki, 
bakteriozlarnəticəsindəvurulanzərərikiformadaözünübiruzəverir: 
görünənvəgizliitkil ər. Görünənitkilərdedikdəməhsulunmiqdarı-
nınazalmasıbaşadüşülür, buisəbitkininvəyaonunayrı-ayrıorqanlarınınxəs-
təlikl əyoluxmasınəticəsindəbaşverir. Gizliitkilərdedikdəbitkininzəifl əməsi, 
assimiliyasiyaaparatınınməhdudluğu, bitkininqidamaddələrinitoplamaqxüsu-
siyyətininaşağıdüşməsinəticəsindəəmələgələnitkilərbaşadüşülür. Hər iki halda 
məhsulunkeyfiyyətipisləşir.  

 

3.2. BAKTERĐOZLARINÜMUM ĐSƏCĐYYƏSĐ 
 

Bakteriozlarlamüvəffəqiyyətləmübarizəaparmaqüçünaşağıdakısuallarətrafın
daməlumatlarıntoplanmasıvacibdir:  

1.Bakteriozlarlayoluxmazamanıinfeksiyamənbələri (sxem 3.1). 
2.Bitkilərinyoluxmasınınyoluvəqaydaları (sxem3.2). 
3.Bitkidəfitopatogenbakteriyalarınçoxalmayerlərivəbitkitoxumaların-

daonlarınhərəkəti (sxem3.3). 
4. Bakteriozlarlabitkilərinyoluxmasızamanıəmələgələn (xariciəlamətlər) 

simptomlar (sxem3.4). 
5.Bitkibakteriozlarıiləmübarizəqaydaları (sxem3.5). 
6.Bakterialpatogenezprosesinəqarşıbitkilərinmüdafiəreaksiyası. 

Sxem3.1 
Bakteriozlarlayoluxmazamanıinfeksiyamənbələri 

(K.V.Popkova, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toxumvəəkinmaterialı- 
ilkininfeksiyanınəsasmənbəyidir 

 

Toplanmamışbitkiqalıqlarıpatogenbakt
eriyalarıntorpaqdacəmləşməsinəimkan

verir 

 

ĐNFEKSĐYAM
ƏNBƏYĐ 

Xəstəbit
kilər 

 

Həşəratlarla, quşlarla, əməkalətləriil ə, xəstəbitkilərinorqanlarıilə, 
havacərəyanınındəyişməsilə; 

Erwiniacinsibakteriyasınınseliklibiokütləsininküləklədaşınması 
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Sxem3.2 

Bitkil ərinyoluxmasıyollarıvəqaydaları 
(K.V.Popkova, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bitkinindüz-
günqidalanma-
sınınpozulması 

 

Patogenüçünəlveri
şlineytralvəyaqə-

ləvimühitreaksiyas
ı 

 

Havanın 
optimaltempe-

raturu 
25-300C 

 

Bitkininsət-
hindədamcı 

suyunyığılması 

 

Bitkil ərarasıəlaqənətic
əsində 

 

Çiçəkvasitəsilə 

 
Bitkininsəthindəyara-
lar (patogeninbitki-
yəpassivdüşməsi) 
misalüçün, 
Erwiniachrysan-
themiarılarladaşınır, 
onlarisəbitkisət-
hindəyaralaraçırlar 

 
Patogeninpektolitikfer-
mentlərininbitkiyətəsiri, 
misalüçün, 
Erwiniachrysanthemi. 
Patogentok-
sinlərininbitkiyədüşməsiza
manı – koronatinPseu-do-
monassyringae pv. corona-
faciens.Toksinləri-
nbitkiyətəsirininəlamətləri- 
yulafdayarpaqyanıqları, 
tütünyarpaqlarındaxloroz 
əmələ gəlir 

 

Yoluxmayayard
ımçıolanşərait 

 

Đnfeksiyanınbit
kiyədaxilolmay

olları 

 

Bitkitoxumalarındat əbiiyollar: 
 

Ağızcıq: Pomidordaqarabakterialləkəlikxəstəliyi Xanthomonas vesica-toria; 
Hidatodlar : kələmdədamarbakteriozuxəstəliyi Xanthomonas cam-pestris; 
Mərcil ər: meyvəağaclarınınköklərində, 
qaraxərçəngxəstəliyinintörədicisiRhizobium radiobacter; 
Mərcil əryumrularda: kartofyumrula-
rındaadidəmgilxəstəliyinintörədicisiStreptomyces scabies; 
Gözcükləryumrularda : 
kartofyumrularındayaşçürüməxəstəliyinintörədicisiPecto-bacterium 
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Sxem3.3 
Bitkidəfitopatogenbakteriyalarınçoxalmayerləri 

(K.V.Popkova, 2005) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3. BĐTK ĐLƏRĐNBAKTER ĐYALARLAYOLUXMASI 
ZAMANI ƏMƏLƏGƏLƏNFĐZĐOLOJĐDƏYĐŞĐKL ĐKL ƏR 

 

Bitkil ərbakteriyalarlayoluxanzamanonlarınfiziolo-
giyasındadapatolojidəyişiklikl ərbaşverir. Lakinbumə-
sələlərhələlikkifayətqədəröyrənilməmişdir. Ədə-
biyyatlardaxəstəbitkininfiziologiyası, eləcədəonunlabağ-
lıbəziməsələləraydınlaşdırılmaqdadır. 
Bitkil ərbakterialləkəlikl ərləyoluxanzamanxəstəyar-paqlardaxlorofillinmiqdarı 32-
64% aşağıdüşür. Buzamanfotosintezdəazalır. V.F.Kupreviç (1947) hesabedirki, 
bubitkitoxumalarınınintoksikasiyasınəticə-sindəbaşverir, 
patogeninmaddələrmübadiləsininsonməhsullarıbunasəbəbolur.  

 

Hüceyrəarası 
boşluq 

 

Ötürücütoxuma
lar 

 
Bitkidəinfeksiyanınsistemyayılm

ası- 
eynizamandaborusistemivəonaya

xıntoxuma-lardayerləşmə. To-
xumlar. Buzamanborusis-
temininbak-teriyalarlayo-

luxmasıhərzamanbaşvermir, 
onlaryalnızboru-  

larvasitəsiləyarpaq, 
gövdəvəmeyvə-

lərədoğruhərəkətedirlər. 
Nümunəkimibakterioz-

larınsistemsimptomları: solux-
ma, xloroz 
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Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, kartofyumrularıçürüməbakteri-
yalarıiləyoluxduqdatənəffüsəvvəlcəkəskinyüksəlir, sonradepresiyabaşlayır. 
Buhəmyoluxmuş, həmdəxaricigörkəmcəsağlamyumrulardamüşahidəolunur. 
Xəstəyumrulardatemperaturdadəyişir. Bununlayanaşıbakteriozlarzamanıkar-
bohidrat, azotmübadiləsipozulur, fermentlərinoksidləşdiricifəallığıyüksəlir. 

 
Sxem3.4 

Bitkil ərinbakteriyalarlayoluxmasınınsimptomları 
(K.V.Popkova, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yarpaqlardaləkəli
lik 

 
Bitkil ərdəçırtdanlı

lıq 

 
Yarpaqlarınsolux

ması 

 

 
Yanıq- ayrı-

ayrıorqanvətoxu-
malarıntezbirzam

andaqaral-
masıvəməhvi 

 
 

Bakteriyanınboruto
pasın-

danparenximtoxu-
mayadaxilolmasıza
manıgövdəninsət-

hindəyaralar 

 
Yerüstüvəyer-
altıtoxuma-

lardaşişlər, fırlar 
(xərçəng, vərəm) 

 
 

Nekroz- toxuma-
nınməhvolması 

 
 

Qarışıqyoluxmatipi: 
birbitkidəbirneçətip

yoluxma 

 
Bitkil ərinbakteriyal
arlayoluxmasınınsi

mptomları 

 

 
Xloroz-xlorofil-

lərindağılmasınəticə
sindəbitkitoxumalar

ınınsaralması 

 
Mikroskopaltındabitkitoxum
alarınınxarakterikstrukturu: 

suilədolmuşgörkəmalır, 
yağlıtəhərgörünür 

 
Bitkisəthindəbakterialseliyintoplanmasım
əsələn, xiyardabakterioz(Ps. syrindae pv. 

lachrymans) buğdadaqarabakterioz  
(Xanthomonastanslucens) 
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Sxem3.5 
Bitkibakteriozlarıiləmübarizəqaydaları 

(K.V.Popkova, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genmühəndisüsullarındanistifadəzama
nıbitkiningeno-

munundəyişməsinəistiqamətlənənişlər 
(transgenbitkilər). 

Bubitkidəistənilənxəstə-
liyəqarşıdavamlılıqgenlərinidəyişməyə

imkanverir. 

 

Toxumlarınkimyəviüsul
lazərərsizləşdirilməsi 

 

Fizikiüsullarlato-
xumlarınzərərsizləş-

dirilməsi 
(qaynarsudanistifadə) 

 
Toxumlarınzərərsiz-

ləşdirilməsininbiolojiüs
ulu (antibio-

tiklərləişləmə). 
Bitkil ərinantibio-
tiklərləçilənməsi 

 

Fitopatogenbakteriyalarınanto-
qonistləriolanmikroorqanizm-

lərlətorpağınzənginləşdirilməsi, 
onlarıntoplanmasıüçünəlverişlişəraitin

yaradılması 

 
 

Bitkiyəmünasibətdəpatogenivir
ulentlikdənməhrumedənbakteri
yaarasıgenköçürmənintətbiqi 

 

Xaricdənvəbaşqarayonl
ardansəpinvəəkinmateri
alınındaşınmasızamanık

arantintədbirləri 

 

Qammaşüalarlatorpağın
dezinfeksiyası 

 

Torpaqların yararlığı 
haqqında biliklərin 

tətbiq edilməsi 

 
Torpağagübrələrin, ocüm-

lədənmikrogübrələrinverilməsi 
(mineralgübrələrinyüksəkdozası
bitkilərinxəstəlikl ərəqarşıdavam

lılığınıaşağısalır) 

 

BĐTKĐBAKTE-
RĐOZLARI 
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3.4. BAKTERĐYALARINB ĐOLOGĐYASI 
Bakteriyalarbirhüceyrəliorqanizmlərdir. Bakteriyahüceyrəsininuzunluğu 1-

3 mkmvəeni 0,3-0,6 mkm-dir. Deməkolarki, 
bütünfitopatogenbakteriyalarçubuqşəkilliolub, 
qamçılıolduqlarınagörəhərəkətlidirl ər. Hərəkətsizformalarınsayıazdır. 
Bakteriyalarxlorofildənməhrumorqanizmlərdir. Onla-
rınəksəriyyətihazırüzvimaddələrləqidalanan, heterotroforqanizmlərdir. 

Bakteriyahüceyrəsihəqiqinüvədənməhrumdur. Buorqanizm-
lərdənüvəaparatınıadətənnukleoidadlandırırlar. Latındilindəntərcüməetdikdə 
«nüvəyəoxşar» mənasınıalır. Müasirdövrdəqəbulolunantəsnifatagörə, 
fitopatogenbak-teriyalarınüvəyəqədərorqanizmlərqrupuna (Procariota), 
xırdalaşmışlaraləminə (Mychota), Bacteriaşöbəsinə, Eubacteriasinfinə, 
Eubacterialessırasınaaidedirlər. 

Bakteriyahüceyrəsisitoplazmatikkütlədənibarətdir. 
Sitoplazmatikkütləhüceyrəyəmüəyyənformaverənbərkçoxqatlıörtükləəhatəolunm
uşdur. Bəzibakteriyalardaörtüknazikselikliqatlaörtülür, müəyyənşəraitdəşişir, 
jelatinə-bənzərseliklikapsuləmələgətirir. 
Seliklimaddəbakteriyahüceyrəsinigünəşşüalarındanqorumaqlabəzinövlərinpatoge
nliyinidəmüəyyənedir (misalüçün, Pseudomonas, Xanthomonas). 
Rütubətlişəraitdəbubakteriyalarlayoluxanbitki-lərinüzərindəselikkütləsivəyaeksu-
datəmələgəlir. 

Qeydetdiyimizkimi, 
fitopatogenbakteriyalarınəksəriyyətimalikolduğuqamçılaragörəhərəkətlidirl ər. 
Qamçılarınyerləşməxarakterindənasılıolaraq, 
bütünhərəkətlibakteriyalarbölünürlər: monotrix – birpolyarqamçılı, lofotrix – 
hüceyrəninbirtərəfindəqamçıtopası, peritrix – 
qamçılarhüceyrəninbütünsəthiboyuyerləşir. 

Bakteriyalarosmotikyollaqidalanır. Bakteriyalardaparazitizmxüsusiy-
yətionlarıntərkibindəolanbirsırafermentlərləbağlıdır. Həminfermentlərbakteri-
yayalazımolanqidamaddələrinimənimsənilənformayasalır. Fitopatogenbakte-
riyalarüçünxarakterikfermentləraşağıdakılardır: protopektinazavəpektinaza 
(pektinmaddələrinivəhüceyrəörtüyünüparçalayır), proteaza (zülalıparçalayır), 
amilaza (nişastanıhidrolizedir), xlorofillaza (xlorofildanələriniparçalayır), 
oksidləşdiricifermenttirozinaza (bitkitoxumasınınqonurlaşmasıvəyaqaralma-
sınasəbəbolur) (M.Đ.Dementyeva, 1985). 

Bakteriyanınbitkiyədaxilolmasıtəbiivəörtücütoxu-
malarınzədələnməsiyollarıiləbaşverir. Məhdudixtisaslaş-
mayamalikfitopatogenbakteriyalarbitki-lərəyalnızağızcıqlarvasitəsilədaxilolur. 
Digərbakteriyalarsuyolları – hidatod, 
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qılafdaolanməsamələrvasitəsiləbitkiyədüşür. Zəififadəolunanparazitlikxüsu-
siyyətiil əəlaqədarolanbircütbakteriyalar, ocümlədənkələmdəseliklibakte-
riozxəstəliyinintörədicisi, kökvədigərtərəvəzbitkilərindəyaşçürümə xəstəliyi 
yaradanbakteriyalarbitkilərəmexanikizədələnmişyerlərdəndüşürlər. 

Bitkil ərinbakteriyalarlayoluxmaimkanlarıvəxəstə-
liyininki şafintensivliyiətrafmühitşəraitivəbitkininvəziyyətindəndəasılıdır. 
Fitopatogenbakteriyalarınəksəriyyətiyüksəknisbirütubətşəraitindəinkişafedir. 
Fitopatogenbakteriyala-rınböyüməsiüçünminimaltemperatur 5-100C, optimal 25-
300C, maksimal 33-400Chesabedilir. 
Optimalmühitreaksiyasıneytralvəyazəifqələvilidir. 

Mühitinəlverişsizamillərininməsələn, antibiotiklərintəsirialtında, 
birsırafitopatogenbakteriyanövləriL – formalarəmələgətirir. 
Beləformalarhüceyrədivarındanməhrumdur. 
Müəyyənşəraitdəonlarözilkinquruluşlarınıbərpaedəbilirl ər. 
Hüceyrədivarınınitməsibakteriyalarıonlaramənsubolanformavəölçü-
lərdənməhrumedir. Beləşəkildəonlarbakterialfiltirdənkeçirlər. Bakterialfiltr-
dənkeçməqabiliyyətialanL-formalarfiltirləşənləradınıalmışlar.  

Filtirl əşənformanıV.F.Peresıpkinpayızlıqrapsınköksisteminiyoluxanbakteri
yanıöyrənənzaman1956-cıildəmüşahidəetmişdir. Filtrdənkeçənfito-
patogenbakteriyalarbakteriozlarıninkişafındaxüsusiəhəmiyyətkəsbedir. Beləki, 
onlaruzunmüddətbitkidəgizlivəziyyətdəqalmaqqabiliyyətinəmalikdirlər. 
Onlarınyoluxduğubitkilərdəxəstəliyinsimptomlarıəmələgəlmir, beləyoluxmalatent 
(gizli) adlanır. 
ƏlverişlişəraityarananzamanbakteriyalarLformadanadiformayakeçir, 
çoxalmağabaşlayır, tipiksimptomlarlapatolojiprosesəsəbəbolurlar.  

Bütünfitopatogenbakteriyalarsüniqidamühitlərindəyaxşıbitir, 
koloniyaəmələgətirirl ər. Koloniyalarınrəngiağ, boz-ağvəsarıhaşiyəli, 
müxtəlifr əngliolur. Onlarquruvəyaselikliolabilir. Bakteriyakoloniyalarınıqidamü-
hitlərininsəthinəəkənzamanmüxtəliftiplikoloniyalarçıxabilir, baxmayaraqki, 
əkintəmizkulturavasitəsiləaparılmışdır. Buhal, müxtəlifdərəcədəbütünmikroorqa-
nizmlərə, ocümlədənfitopatogenorqanizmlərəxasdır. Bakteriologiyadamikro-
orqanizmlərinbuxüsusiyyətinidissotsiatsiyavəyadissotsiatsiyalıdəyişkənlik, 
bakteriyakoloniyalarnınxarakterinəgörəfərqlənənləriisədissotsiantadlandırır-lar. 
DissotsiantlarınəsasformalarıM-, S- və R- formalarıdır: M- dissotsiant se-likli, 
qabarıq; S- dissotsiant hamaryastı; R- dissotsiantadətənqırışlı, qeyri-bəra-bər, 
alabəzəksəthli, qurukoloniyaformalarınamalikdir. Dissosiantlarkoloniya-
larınrənginəgörədəfərqlənəbilirl ər. Belənövdaxilidəyişkənlikvəyadissot-
siatsiyaarmuddayanıqxəstəliyinintörədicisiErwinia amylovora, 
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bitkilərdəkökxərçəngixəstəliyinintörədicisiRhizobium 
radiobacterüçüntəsviredilmişdir. 

Fitopatoloqlarbakteriyalarınkulturalmorfolojidəyişkənliyinəvəyadisso-
siasiyasınaböyükəhəmiyyətverirlər, beləki, dissosiantlar (variantlar) özarala-
rındapatogenezsəviyyəsinəgörəfərqlənirlər. Pseudomonas syringae pv. macu-
licula (gülkələmdəngötürülmüş) bakteriyasınındissosiantlarıməlumdur. 
Onlarhəttailinfəsillərindənasılıolaraqpatogenlikdərəcəsinəgörəfərqlənirlər.  

Bakteriyalarınçoxalması. Fitopatogenbakteriyalarınəksəriyyətianahü-
ceyrəninikiyəbölünməsi, (sadəbölünmə) yoluiləçoxalır. 

Hüceyrəninsadəikiyəbölünməsihaqdafikirlərmüasirtəsəvvürlərəgörəözünüd
oğrultmur. Sonzamanlaralimlərarasındabeləbirfikirsübutolunurki, 
bakteriyalardacinsiprosesgedir, nəticədəgenetikinformasiyalarınmüba-
diləsibaşverir. Bakteriyadacinsiprosesinbaşqaformalarımövcuddur: transfor-
masiya, transduktsiyavəkonyuqasiya. 

Transformasiyagenetikmaddələrinrekombinasiyasınınsadəformasıdır, 
buzamanbakteriyanınbirştammındanayrılanDNT, başqaştammıncanlıhüceyrə-
ləritərəfindənudulur, onlarıngeninədaxilolur. 

M.N.Rodigin (1978), P.Şeferin (1964) məlumatlarınaəsaslanaraqtransfor-
masiyanınümumisxeminivəardıcılolaraqonunmərhələlərinigöstərir: 

- BakteriyanınsəthindətransformasiyaolunanDNTmolekulununadsorbsi-yası 
(dönənfaza); 

- DNTmolekullarınınhüceyrədaxilinəkeçməsi (dönməzfaza); 
- DaxilolanDNTmolekulununretsipient (sinaps) 

xromosomlaxarakterikcütləşməsi; 
- RetsipientxromosomatransformasiyaolanDNTmolekulunundaxilol-ması 

(inteqrasiya). DonorDNTmolekuludadaxilolmaqlaretsipientxromosom-
larınınreplikasiyası. Replikasiya- bakteriyalarınyenimaddələrsintezetməkxü-
susiyyətidir; 

- 
Transformasiyaolunmuşbakteriyanukletoidininbirvəyaikiyəbölünmənəticəsindəay
rılması. 

Beləlikl ə, donorhüceyrəsiretsitenthüceyrəsini «mayalandırır» 
vəyalnızretsipientindaxilindəvalideyngenlərininyenidənpaylanmasıbaşverir. 

Bəziədəbiyyatməlumatlarınagörəçoxcüzibakteriyanövlərindətransfor-
masiyamüşahidəedilmişdir.Transduksiyazamanıgenetikimaddələrbirbakteri-
yahüceyrəsindəndigərinəbakteriofaqlarınköməyiləkeçir.Konyuqasiyazamanıbakte
rialhüceyrələrinəlaqəsiəmələgəlirvəirsiyyətamilinindonorhüceyrədənbaşqasına, 
yəniretsipientəgöndərilməsibaşverir. 
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ŞüalanmavəyakimyəvimaddələrintəsirialtındaDNTmolekulununistəni-
lənhissəsindəmutasiyabaşverəbilər. Mutasiyakoloniyavəhüceyrəninmorfo-
lojidəyişmələri, rəngi, virulentliyivəs. amillərləözünübiruzəverir. 

Bakteriyalarınyayılması. Fitopatogenbakteriyalarınxəstəbitkilərdənsağ-
lamavəyaxəstəorqanlardansirayətlən-
məmişhissələrəyayılmasıvegetasiyadövrümüxtəlifyollarlaolur. 
Fitopatogenbakteriyalarınhavavasitəsiləyayılmasıəksərhallardayerlixarakterdaşıyı
r. Xüsusiləquruhavadaonlarınyayılmaim-kanlarımövcuddur. 
Bitkil ərdəxəstəliktörədənbakteriyalarınəksəriyyətiçubuq-
şəkilliolduğundanquruhavadagünəşşüalarınıntəsirialtındatezlikləməhvolur-lar. 
Onlarınintensivyayılmasırütubətlihavada, xüsusilədamcısuvasitəsilə baş 
verir. Küləkonlarınböyükəraziyəyayılmasınaəhəmiyyətlitəsirgöstərir. 

Su -fitopatogenbakteriyalarınayrı-ayrıyerlərəyayılmasınınadiüsulların-
danbiridir. Yağışyağanzamanbitkilərdələkəlikxəstəlikl ərinitörədənfitopato-
genbakteriiyalardamcısuiləbitkilərəasanlıqlayayılır. Yayılmaprose-
sininözüaşağıdakıkimigedir: yağışdamçısısirayətlənmişhissəyəzərblədəyərək, 
sıçra-yanzamanbakteriyanıtuturvəbiryerdənbaşqayerəatır. 
Əgəryağışküləkləbirgəlirsə, bakteriyanındahauzaqməsafələrəyayılmasıbaşverir. 
Küləksizyağışlıhavadaxəstəlikyalnızqonşubitkilərədüşür. 
Suvarmazamanıbakteriyailəsira-
yətlənmişbitkiqalıqlarınındaşınmasıdabakteriozlarınyayılmasındaönəmliroloynayı
r. Həşəratlardabirçoxhallardabakteriyaxəstəliktörədiciləriil əsıxəla-qəlidir. 
Onlardavegetasiyadövrüxəstəlikl ərinyayılmasıprosesinəstimuləedicitəsirgöstərir. 
Çoxzamanhəşəratlarbədənivəyaağızaparatlarıvasitəsiləbakte-
riyalarındaşıyıçılarırolunuoynayırlar. Məftilqurdlarıvətorpaqhəyattərzikeçi-
rənbirsırahəşəratlarkartofdahəlqəviçürümə, qaraayaqvəs. xəstəlikl ərindaşı-
yıcılarıdır. Bitkilərəqulluqedəninsanlardabakteriozlarınyayıl-
masındamüəyyənroloynayırlar. Beləki, 
pomidorbitkisininbiczoğlarıvurularkənbakterialxər-çəngbirbitkidəndigə-
rinəyayılır. 

Bakteriyalarınsaxlanması. Fitopatogenbakteriyalarəsasənbitkiqalıqla-
rınınüzərindətorpaqdasaxlanır. Bitkiqalıqlarıolmadanvəyaonlarparçalandıq-
dansonrabakteriyalarpatogenliyinitezlikləitirir. Beləki, 
torpaqdayaşayandigərmikroorqanizmlər –göbələklər, aktinomisetlərvəs. 
onlarınparçalanmasındaəsas-lıroloynayırlar. Məsələn, 
meyvəağaclarındakökxərçəngixəstəliyinintörədicisiAgrobacterium 
tumefaciensbirneçəilmüddətindəbitkiqalıqlarıiləəlaqəsiolma-dantorpaqdayaşayır. 
Birçoxbakteriyalarəsasəntoxumlarınsəthindəsaxlanılır, 
lakintoxumdaxilindəqışlayanlardamövcuddur. Bəzibakteriyalar, məsələn, 
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kələmdəseliklibakteriozxəstəliyinintörədicisiErwinia carotovora var. caroto-
vorahəşəratlarınbədənindəqışlayır (kələmmilçəyininsürfələrində). 

Bakteriyanın bitkiyə təsir 
xarakteri.Bakteriyalarınxəstəliktörədicilərikimiəmələgətirdiklərisimptomlarbakte
riyanınnövü, fermentləryığınıvəyahansıorqanıyoluxmasındanasılıdır. 
Parenximtoxumalarınyoluxmasızamanıadətənbit-
kilərdənekrozlarvəyaçürümətiplixəstəlikl ərinsimptomlarıəmələgəlir. 
Yarpağınparenximvəyameyvəninsəthitoxumalarıyoluxanzamanləkəlikxəstəlikl əri
özünübiruzəverir. Xiyaryarpaqlarındakələ-kötürləkəlik, pomidoryarpaqla-
rındaqarabakterialləkəlikvəs. bunatipiknümunədir. 

Bakteriyayumru, kökümeyvəvədigərmeyvələrinlətli, 
şirəlihissələrinədüşərsə, çürüməxəstəlikl əriniəmələgətirir. 
Bitkil ərinbuorqanlarıkarbohidrat-larlazəngindir. Pektinoza, 
propektinozakimifermentlərintəsirialtındahücey-rəarasımaddələrinparçalanması- 
toxumalarınmatserasiyasıbaşverir, nəticədəsi-
rayətlənmişhüceyrələryumşaqsıyıqşəkillixarakterikiylikütləyəçevrilirlər. Kə-ləm, 
kök, kartofvədigərtərəvəzlərdəsaxlamazamanıəmələgələnçürümə xəs- 
təlikl əriniErwiniacinsibakteriyalarıtörədirlər. 

Borusistemininyoluxmasıbitkininvəyaonunor-
qanlarınınsoluxmasıiləxarakterizəolunur. Soluxma 
borularınmexanikitutulmasıvəbakteriyatərəfin-dənbura-
xılantoksinlərintəsirialtındabaşverir. 
Bəzihallardabakteriyabitkilərdəşişvəyayumrutiplixəstəlikl ərintörə-
nməsiiləxarakterizəolunur. 

Bakteriozlarındiaqnostikası. Diaqnostika –xəstəbitkilərinhərtərəflit ədqi-
qiəsasındaxəstəliyintanınmasıdır. 
Xəstəbitkiil əişlərinaparılmasınınardıcıllığıaşağıdakıkimidir:  

-  xəstəliyinsimptomlarınındəqiqtəsviri; 
- bitkininyoluxmuştoxumasındabakteriyanınmüşahidəedilməsi: 

onunmikroskoplatədqiqi, lazımolduqdabakterialhüceyəninvəsahibbitkinintoxuma-
larınınQramagörərənglənməsi (analizyalnıztəzəmateriallarlaaparılır); 

-  törədicininbitkininyoluxmuşhissəsindəntəmizkulturayaçıxarılması; 
- bakterialkulturanınpatogenliyinintəyinolunması, bitkilərisüniyolux-

mayauğratmaqlapatogenlikqabiliyyətininaşkaredilməsi. 
BuzamanR.Koxunaşağıdakıardıcılqaydalarıgözlənilməlidir: 
törədicisninayrılması → onunlabitki-
ninyoluxdurulması→ təkrarəntörədicininayrılmasıvəilkinayrılmıştörədiciyəidenti
kolmasınınsübutedilməsi. 

Patogenliyimüəyyənetməküçünmüxtəlifqaydalardanistifadəedilir: 
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- 
bitkilərinbakterialsuspenziyavasitəsiləinokulyasiyaedilməsivəyabakteriyanınbitki
yəineksiyası;  

- bitkilərdəsüniyaradılmışyarayerlərivasitəsiləinokulyasiyası;  
- sağlambitkinintoxumalarınınpatogenbakteriyanınbiokütləsiiləinokul-

yasiyası; 
- kulturanınidentifikasiyası; 
- fitopatogenbakteriyalarıninfeksiontsikllərininöyrənilməsi; 
- bitkiləribakteriozlardanqorumaqüçünmüvafiqüsulunseçilməsi. 
Bakteriyanınbitkiyətəsirivətoxumalarınyoluxmaxarakterindənasılıola-

raqbakteriozlarıikitipəbölürlər: diffuzvəyasistemvəyerlivəyalokal. 
Diffuzbakteriozlardatörədici boru sisteminədaxilolur, 

ötürücüborulardavəonayaxıntoxumalardayayılır. 
Buzamansuyunbitkiyədaxilolmasıprosesipozulurvəosoluxur.  

Soluxma- sistembakteriozlarınəsassimptomudur. 
Soluxmaxəstəliyiadıaltındabütövbitkidəvəonunayrı-ayrıorqanlarında, 
toxumalarındaturqorunit-məsiiləəlaqədarpatolojidəyişiklikl ərbaşadüşülür. 
Məsələn, pomidordabak-terialsoluxmaəvvəlcəayrı-ayrıyarpaqlarda, 
sonrabəzizoğlardavənəhayət, buxəstəliyintörədicisiClavibacter michiganensis 
subsp. michiganensisbakteriya-sınıntəsirialtındabitkitamamiləsoluxur.  

Yerlibakteriozlarbitkininayrı-
ayrıorqanlarınınparenximtoxumalarınınyoluxmasıiləəmələgəlir. 
Onlarınəsassimptomlarınekroz, xloroz, çürüməvəşişlərdir. 
Yerliçürümətipiməsələn, ərikmeyvələriyoluxanzamanmüşahidəolu-nur. 
Çürüməmeyvəninçəyirdəyininətrafındalokallaşır, beləxəstəliyi Bacillus 
mesentericusbakteriyasıtörədir. 

Nekroz – 
buməhvolmuşhüceyrələringenişlənmişhissəsiolmaqlaqonurvəyaqararənglidir. 
Nekrozformalarımüxtəlifdir: xiyaryarpaqlarındakələ-kötürləkəlik (törədici - 
Pseudomonas syringae pv. lachrymans) xəstəli-
yindənekrozyarpaqayasınınzərifdamarlarınınyoluxmasıiləməhdudlaşır, 
nəticədəkələ-kötürformaalır. 
Nekrozlarbitkininbütünyerüstühissələrindəəmələgələbilir: 
almavəarmudçiçəklərində (törədici - Erwinia amylovora), lobyapaxlalarında 
(törədici - Pseudomonas syringae pv. phaseolicola).  

Bakteriyalarlabitkilərinşirəli, 
karbohidratlarlazənginhissələriyoluxduqdaxəstəliközünüçürümələrşəklindəbiruzə
verir. 
Pektinazavəyaprotopektinazafermentlərinintəsirialtındahüceyrəarasımaddədağılır, 
toxumaxarakterikiyli, sıyığaoxşarkütləyəçevrilir. Tipikçürümələrkök, 
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kökünmeyvələrində, kartofyumrularında, Pecto-
bacteriumcinsinümayəndələriil əyoluxanzamanəmələgə-lir. 
Xlorozlaradətənxəstəliyinilkinm ərhələsindətoxumalardanekrotikdəyişmə-
lərləəmələgəlir. Dənlibitkil ərinyarpaqlarındayoluxmayerininətrafındaxloro-
fill əkasıbolanzonalarbaşverir, adətənxlorotikvəqeyrixlorotikzonalarqovu-şur. 
Xlorofilindağılmasıdatoksinlərintəsirialtındabaşverir.  

Şişlər (yumrular, fırlar)  –azhallardamüşahidəolunur. 
Butipliəngenişyayılmışbakteriozköklərdəxərçəngxəstəliyininsimptomlarınıəmələg
ətirənRhizobium radiobacter-ləyoluxmanəticəsindəəmələgəlir. 
Çuğundurkökümey-vələrindəxərçəngvəvərəmiXanthomonas campestris pv. 
beticolaəmələgətirir.  

Yoluxmuşbitkitoxumasındabakteriyanınaşkaredilməsi.Mikroskoplaaparıla
nbütüntədqiqatlarzamanıtəzəbitkimaterialındanistifadəolunur. Yaxşıolarki, 
istifadəolunantoxumabitkininilkininkişafmərhələsindəgötürülsün. Beləki, 
gecmərhələlərdəonlaradətənsaprotrofbakteriyalarlaçirklənir, 
buisəpatogeninidentifikasiyasınamaneolur. Bitkiorqanları (yarpaq, gövdə, 
yumrular, köklərvəs.) əvvəlcəehtiyatlaaxarsudayuyulur, sonrasterilbıçaqvəyaskal-
pelləxəstəvəsağlamtoxumanınsərhəddindənhissəcikkəsilirvətəmizəşyaşü-
şəsininüzərinəqoyulur. Onaazmiqdardasterilsuəlavəedilirvəitiskalpellətoxumaxır-
dalanır. Birneçədəqiqə-
dənsonrapreparatörtücüşüşəiləörtülürvəbakteriyamikroskoplaşdırılır. 
BuzamantoxumalarınQramlarənglənməsidətət-biqolunabilər. 
Əgəranalizlərinəsasındaxəstəbitkininsimptomlarıxəstəliyinbakterialtəbiətliolduğu
nusübutedirsə, ondabakteriyatəmizkulturayaçıxarılır.  

Yoluxmuştoxumadanxəstəliktörədicininçıxarılması. Çıxarılmazdanəv-
vəlbakteriyalıbitkimaterialıciddiyuyulur, sonrasəthisterilizəolunur, material 1-2 
dəqiqəliyənatriumhipoxlorit (NaOCl) (1: 3) vəya 0,1%-
lisulemaməhlulunayatırılır. Bakteriyanınbitkininmüxtəliforqanla-
rındançıxarılmasıdifferensialba-xıştələbedir. 
Əgərnekrozluləkələryarpaqvəgövdədəyerləşmişsə, 
yoluxmuştoxumanısterilskalpervəyaitibıçaqlakəsirlər. 
Kəsilməzamanısağlamtoxu-manınbirhissəsidəgötürülməlidir. 
Materialıxırdalayırvəqidamühitinəyerləş-dirirlər. 
Əgərbitkininötürücüborularıyoluxmuşsa, ondabak-
teriyanıçıxarmaqüçünilkinyoluxmaəlamətləriolansahəciklərseçilir, 
xırdalanırvəqidamühitinəəkilir. Bakteriyakök, 
yumruvəsoğanaqlardanyarpaqlardaolduğukimiçıxarılır. 
Əkinpatogenlərüçünoptimaltemperaturdaaparılır (adətən 28-330C). 

Bütünçıxarılımışbakteriyalarvaxtındamikroskopaltındaöyrənilməlidir. 
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Fitopatogenbakteriyalarıninfeksiontsikli.Bakteriyalarınspesifikyayıl-ması, 
onlarınəlverişsizşəraitəuyğunlaşması, 
infeksiontsiklinxüsusiyyətləriil əmüəyyənolunur.Meyvəağaclarındabakterialyanıq
xəstəliyinintörədicisiErwi-nia 
amylovorapatogeninininfeksiontsiklionunbitkininmeyvətumurcuqlarınadaxilolma
sıiləbaşlayır, nəticədəonlarqonurlaşır, sonraqaralırlar. Çiçəklərdənbaşqacavan, 
odunlaşmamışzoğlardayoluxurlarki, 
buzamanhavanınyüksəkrütubətişəraitindəeksudatəmələgəlir: kiçiksüdlü-
ağdamçılar (bakteriyaseliyi), müəyyənzamanmüddətindənsonraqəhvəyi –
qararəngalır. Törədicihəmdəqabıqvəgövdəyədaxilolur. Gövdəninyoluxmasıza-
manıqabıqaltındaoduncaqqaralır, quruhavadaqabıqquruyur, yanıq, 
yarazonalarıəmələgəlir. Beləzona-
lardaolanyaralarınsağlamtoxumailəadigözləbeləgörünənmüəyyənsərhəddivar.  

Patogenhəşəratlarla (mənənə, böcək, sisək, arılarvəs.), quşlarla, yağışla, 
işçialətlərləyayılır. Tozlayıcıhəşəratlarxüsusiroloynayırlar. Patogensirayət-
lənmiştoxumadaqışlayır. Çəyirdəklil ərdəbakterialxərçəngxəstəliyinintörədi-
cisiRhizobium radiobacteralbalı, gilas, ərik, 
şaftalıvəPrunuscinsininbaşqanövlərininçiçək, meyvə, zoğ, 
yarpaqsaplaqlarınıyoluxur. Meyvəlil ərdəkökxər-çənginintörədicisiRhizobium 
radiobacterinfeksiontsiklininxüsusiyyətionunuzunmüd-
dəttorpaqdasaxlanmasıiləsəciyyələnir. Patogenbitkiyəzədələrdənkeçir. 
Zədələnməninsəbəblərimüxtəlifdir. X əstəliknəticəsindəköklərdəşişlər, 
fırlarəmələgəlir. Şişlərdağılanzamantörədicitorpağadüşür, 
oradanisəyenibitkilərədaxilolur. 

Tərəvəz, kökümeyvəlil ərvəyumrulardayaşçürümələriPectobacteriumcinsi- 
ocümlədənPectobacterium carotovorum subsp. carotovorumtörədir. Tö-
rədiciməhsultoplanışıvəməhsulunsaxlanmayaqoyulduğuzamanəmələgələnmexani
kizədələnmələrvasitəsilədaxilolur. Patogenindaşıyıcılarıbitkilərinzə-
rərvericiləridəolabilir, lakinbuməsələdəbaşlıcaroluxəstəvəsağlamkökü-meyvələrin 
və yayumrularınəlaqəsioynayır.  

Đnfeksiontsikldəəhəmiyyətlianpatogeninbitkimaterialındavəyatorpaq-
dasaxlanmasıdır. Fitopatogenbakteriyalartoxumlarınsəthindəyığılırlar (pomi-
dordabakterialxərçəngxəstəliyinintörədicisiClavibactermichiganensissubsp. 
michiganensis). Onlarrüşeymədaxilolabilir (xiyardakələ-kötürləkəlik xəstəli-  
liyinintörədicisiPseudomonassyringaepv. lachrymans). 

Məhsultoplanışındansonraqalanbitkiqalıqlarındafitopatogenbakteriyalaronla
rıtamminerallaşdıranaqədərsaxlanabilirlər. Bitkiqalıqlarınındağılmasın-
dansonrafitopatogenbakteriyalartorpaqdatezlikləölür, 
yalnızbirneçəcinsvənövlərocümlədən, 



106 
 

meyvəbitkilərindəkökxərçəngixəstəliyinintörədicisiRhizo-
biumradiobactermüstəsnalıqtəşkiledir.  

3.5. BĐTK ĐLƏRĐNBAKTER ĐOZLARDANMÜHAF ĐZƏSĐ 
Bitkimühafizəsindəbakteriozlarlamübarizədəəsasistiqamətprofilaktiktədbirl

ərinhəyatakeçirilməsidir. 
Đlkininfeksiyamənbəyiəsasəntoxumlarolduğuüçünonlarınzərərsizləşdirilməsivəde
zinfeksiyasıöndədurur. 
Bunakimyəvimübarizəvətoxumlarınmüəyyəntemperaturdasaxlanmasıilənailolmaq
olur.Vegetativçoxalmazamanısağlamanacbitkilərinalınmasıüçüntədbirlərhəyatake
çirilir. Sağlaməkinmaterialınınalınmasıyüksəkməhsulalmaqüçünilkinşərt-
ləndəndir. Əkinmaterialıkəsilib, budanarkənsitrayətlənmişalətləxəstəliyinya-
yılmasıbaşlayır. 
Bunagörədəbağdatətbiqolunanalətlərmütləqdezinfeksiyaolunmalıdır.Yoluxmuşbit
kiqalıqlarınınminerallaşmasınısürətlən-
dirməküçünonlarıağırtorpaqlardadərinəbasdırırlar.Bakteriozlarınyayılmasınınqarş
ısınıal-maqüçünəsasvasitələrdənbiridaşıyıcıhəşəratlarınməhvedilməsidir. 

Bakteriozlarlamübarizədəkimyəvimübarizəüsulunundaəhəmiyyətibö-
yükdür. Bitkilərinvegetasiyadövrüpestisidlərlədərmanlanmasıonlarınyayıl-
masınıməhdudlaşdırır. Onların bakteriozlardanmühafizəsindədavamlısortlar-
danistifadəedilməsiəhəmiyyətlidir. Ölkəmizdaxilindəyayılmayanbakteriozla-
rınqarşısınıalmaqüçünkarantintədbirləriningücləndirilməsi dətələbolunur. 

Əkinlərənəzarət və 
təbiiinfeksiyamənbələrininməhvedilməsiprofilaktikivəqabaqlayıcıtədbirlərəaiddir. 
Məsələn, müntəzəmolaraqtoxumluqkartofsa-hələrinənəzarətedilir, 
qaraayaqvəhəlqəvariçürümətiplibakteriozsimp-
tomlarıolanbitkilərçıxarılırvəsahədənkənaredilir. 
Meyvəbitkiləribakterialyanıqxəs-
təliyini əmələgətirənbakteriyailəsirayətləndikdəağacplantasiyadankənarlaşdı-
rılırvəməhvedilir.Bütünbunlarlabərabərbitkiləribakteriozlardanqoru-
maqüçünsahibbitkilərinümumivəziyyətiniyaxşılaşdırantədbirlərsistemi- 
səpinnorması, səpinmüddəti, suvarma, düzgungübrələmə, rütubət, 
temperaturrejimivəs. həyatakeçirilir. 

Sonillərdünyanınmüxtəlifölk ələrindəbakteriozlarlamübarizədəbiolojiüsulun
imkanlarındandahaçoxistifadəolunur. Biolojiüsulunəsasmahiyyətitə-
biətdəantoqonizmdir, birqrupmikroorqanizmlərbuvəyadigəryolilədigərlə-
rininhəyatfəaliyyətinipozurlar. Mikroorqanizmlərara-
sındaolanantoqonizmfitopatogenlərləmübarizədəistifadəolunur.  

BAKTER ĐAL XƏSTƏLĐKL ƏR 
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Şək. 3.1.Xanthomonas cinsinin xəstəlikl əri 
 
 

Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria 

omafra.gov.on.ca 

Xanthomonas axonopodis  
pv. citri 

apsnet.org 

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola 
eppo.org 

Xanthomonas campestris 
corylinainra.fr  
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Şək. 3.2. Erwinia cinsinin xəstəlikl əri 
 
 

Erwinia amylovora 
apsnet.org 

Erwinia carotovora subsp. carotovora 
avrdc.org 

Erwinia amylovora 
foto M.Babadoost 
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Şək. 3.3. Erwinia cinsinin xəstəlikl əri 
 
 

Erwinia amylovora 
fotolar M.Babadoost 
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Şək. 3.4.Pseudomonas cinsinin xəstəlikl əri 
 
 

Pseudomonas syringae pv. tomato 
fotolar M.Babadoost 

Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 
calspl.com 

Pseudomonas cichorii 
bitkisagligi.net 
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Şək. 3.5.Agrobacterium cinsinin xəstəlikl əri 
Kəndtəsərrüfatıbitkilərininxəstəliktörədici-

lərininqarşısınıalmaqüçünantoqonistlərdənistifadəninistiqamətləriaşağıdakılardır: 

Agrobacterium tumefaciens 
fr.wikipedia.org 

 

Agrobacterium radiobacter  
agroatlas.ru 

Agrobacterium rhizogenes 
shouragroup.com 

Agrobacterium tumefaciens 
rothamsted.ac.uk 
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torpaqdamikrob-anto-qonistlərinoptimaltoplanmasıüçünşəraitinyaradılması; anto-
qonistkulturalarıntətbiqi; antibiotiklərintətbiqi.  

Fitopatogenbakteriyalarınmikrob- 
antoqonistlərinintorpaqdayığılmasıüçünşəraitaqrotexnikitədbirlərinhəyatakeçirilm
əsiiləsəciyyələnir: üzvi (peyin, kompost, siderat), 
mineralgübrələrindüzgünnisbətdəverilməsi; əhəngləmə; 
növbəliəkinəəməledilməsi. Məsələn, düz-
günnövbəliəkinəəməledilməsivəüzvigübrələrinverilməsi, 
lobyabitkisininkökçürüməsixəstəliyiil əyoluxmasınıaşağısalır. 

Mikrob-antoqonistlərintətbiqiqaydalarımüxtəlifdir: birbaşatorpağaver-mə, 
kompostlarıntərkibindəvermə, toxumlarınişlənməsi, bitkilərinçilənməsi. 
Adətənörtülüqruntdatorpağabirbaşaverməüsulundanistifadəolunur.  

Birqrupmikrooqanizmlərinmaddələrmübadiləsininspesifikməhsullarıbaşqa
mikroorqanizmlərininkişafınıaşağısalırvəyatamamiləqarşısınıalır. 
Beləspesifikməhsullarantibiotikləradınıalmışdır.  

Antibiotikmaddələrikiəsasxüsusiyyətləxarakterizəolunurlar:  
- onlarhəttaaşağıkəsafətlilikd əyüksəksəmərəlidirl ər; 
- onlarüçünseçiciliktəsirixarakterikdir, yənihərantibiotikmüəyyənor-

qanizmlərəmünasibətdəsəmərəlidirvəbaşqalarınaisətamamilətəsirsizdir.  
Antibiotiklərmüxtəlifqruporqanizmlər, 

ocümlədəntorpaqdayaşayanbəzimikroorqanizmlərtərəfindənəmələgəlirl ər. 
Oradanbitkiyədaxilolur, onlarınto-
xumalarındatoplanırvəxəstəlikl ərəqarşıdavamlılığınıartırır.  

Bitkimühafizəsindətətbiqolunanantibiotiklərəəsastələbləraşağıdakı-lardır: 
- xəstəliyintörədicisinəqarşıfəalolmalı, bufəallığısaxlamalıdır; 
- bitkitoxumasınaasanlıqladaxilolmalıdır; 
- onlarınmüalicədozalarıbitkilərüçüntəhlükəsizolmalıdır. 
Antibiotiklərintətbiqiqaydaları: səpinvəəkinmaterialınınişlənməsi, çilə-mə, 

torpağavermə. 
Fitoaleksinlər də antibiotik təbiətli maddələrdir. Parazitin və sahib bitkinin 

qarşılıqlı münasibətləri çərçivəsində metabolizm prosesi zamanı əmələ gəlir. 
Kimyəvi təbiətinə görə fitoaleksinlər fenol birləşmələrinə aiddir. Bakteriyalarla 
yoluxma zamanı da fitoaleksinlərin əmələ gəlməsi müxtəlif ədəbiyyat mənbə-
lərində öz əksini tapmışdır. 

Son illər bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da bakteriya mənşəli 
xəstəlikl ərin yayılması artan tendensiya üzrə davam edir. Çoxlu sayda əvvəllər 
iqtisadi əhəmiyyət kəsb etməyən növlər və formalar patogenlik xüsusiyyətlərinə 
görə daha da aqressivləşirlər. Bu nöqteyi nəzərdən kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
müxtəlif mənşəli bakteriozlardan mühafizəsi aktuallığını saxlamaqdadır.  

3.6. AKTĐNOMĐSETLƏRVƏONLARINTÖR ƏTDĐKL ƏRĐ 
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XƏSTƏLĐKL ƏR 
 

Müasirtəsnifatlaragörə (Berdci, 1974), aktinomiset-
ləribakteriyalaraaidedirlər. OnlarbakteriyalarınəksəriyyətikimiQrammüsbətdirlər. 
Lakinaktinomi-
setlərmorfolojivəbiolojixüsusiyyətlərinəgörəbakteriyavəgöbələklərarasındaaralıqv
əziyyətdədurur. Həqiqinüvəninolmaması (prokariot) onlarıbakteriya-
larayaxınlaşdırır, lakinbakteriyalardanfərqliolaraq, 
aktinomisetlərinvegetativbədəniçoznazik, budaqlanan, 
hərtərəfəparıltılıçıxannazikhiflərdənibarətdir. Buhiflərinhamısıbiryerdəgöbələk-
lərdəolduğukimimitsel (göbələkmitselinənisbətən 5-7 dəfənazik) adlandırılır. 
Kəskinifadəolunanparıltılıvəşüalıxarak-
terinəgörəaktinomisetlərəbəzənşüalıgöbələklərdədeyirlər. 

Aktinomisetlərmitselsahələrivəyasporlarıiləçoxalırlar. Sporlar – 
xüsusiorqanlardaspordaşıyanlardaəmələgəlir. Spordaşıyanlarspiralşəkilliv əyadüz-
dür, 
şarvəyaçubuqşəkillidir.Qidamühitlərindəaktinomisetlərəvvəlcədərilikoloniyalar 
(substrantmitsel) sonraisə havamitseliiləörtülür. 
Koloniyaözüaqardasubstratmitseləböyüyür.Aktinomisetlərinqidalanmasıixtisaslaş
ma-mışdır, təbiətdəonlarbitkivəheyvanqalıqlarındanistifadəedirlər. Ağachissə-
cikləri, budaq, yarpaq, müxtəlifqidamaddələri, bitkitərəfindənifrazolunanmad-
dələr, məhvolmuşhəşəratqalıqlarıvəs. onlarüçünəsasqidamənbəyirolunuoyna-
yırlar. Digərlərininyaşayabilmədiklərisubstrataktinomisetlərüçünəlve-rişlidir. 
Onlarahava, suhövzələrində, əsasəntorpaqdarastgəlinir. 

Müasirədəbiyyatməlumatlarınagörəaktinomisetlərinməlumcinslərininəksəri
yyətitorpaqdayaşayır (Zvyaqintsev, Zenova, 2001). 
Aktinomisetlərinnövtərkibibecərilənbitkidən (paxlalılar, dənlilər, tərəvəzlər) 
asılıolaraqdəyişir. 
Buhaldanmübarizəməsələlərinimüəyyənedərkənistifadəolunmalıdır. Aktino-
misetlərinəksəriyyətisaprotrofhəyattərzikeçirir, onlardanyalnızbirqismibit-
kilərdəparazithəyatauyğunlaşmışlar.Fitopatogenaktinomisetləriçərisindəbit-
kilərdədəmgilxəstəliyi əmələgətirənStreptomycescinsinövlərimaraqkəsbedir. 

Kartofdadəmgilxəstəliyini Streptomyces scabies törədir. 
Xəstəlikkartofunvegetasiyadövrüyumrularındainkişafedir. 
Yoluxmayerindəçatlarəmələgəlir, sirayətlənmiştoxumanınmantarlaşmasıbaşverir, 
yaralarformalaşır. Güclüyo-
luxmazamanıyaralarqovuşurvəyumrubütövlükdəqətməklə örtülür. Yumrular-
daadidəmgilxəstəliyinitörədənaktinomisettorpaqdatoplanır, 
sirayətlənmişyumrularda, yaravəçatlardasaxlanılır. 
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Aktinomisetlərləkəndtəsərrüfatıbitkiləriniyoluxma-
danqorumaqüçünbirsıratədbirlərinhəyatakeçirilməsizəruridir. 
Onlarıntorpaqdatoplanmasınınqar-şısınıalmaq, 
növbəliəkindövriyyəsinəəməletmək, 
yoluxmuşbitkilərisahədənkənarlaşdırmaqvəs. butədbirlərintərkibhissəsidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şək. 3.6. Streptomyces cinsinümayəndələrininqurulu şunun 
sxematiktəsviri: 
A- aktinomisetkoloniyasıqidamühitində: a- havamitseli,  
b- substratmitseli; B- aktinomisetlərinspordaşıyanlarının 
tipləri: a – qısa,düz, tək-təkvəyabirbudaqdaiki-üçoturan 
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spordaşıyan, b- düz, qısa, köbəformalı, c- spiralvari, 2-3 
burumluqısaspordaşıyan; C- aktinomisetinspordaşıyanının 
hissəsi: a- daxildəspordaşıyansporlarla, b- sporunyetişməsi,  
c- yetkinsporlar [Krasilnikov, 1949] 
 
Aktinomisetlərinsaydinamikasıtorpağıntipi, havaşəraiti, suvarmanıntət-

biqiiləmüəyyənedilir. Turştorpağıəhəngliyənzamanonlarınsayıartır, aktino-
misetlərazrütubətsevərdirlər, yüksəktemperaturbuqruporqanizm-
lərinhəyatınaəlverişlitəsirgöstərir. 
Çoxistiillərdətezquruyantorpaqlaradaaktinomikozlarlayoluxmagüclənir. 

 

3.7. FĐTOPLAZMALAR 
 

Bitkil ərinxəstəlikl ərinintörədicilərikimifitoplazmalaryalnız 1967-
ciildətəsviredilmişdir. 
Fitoplazmanıilkdəfəyaponalimləricırtdanlılıqxəstəliyiil əyoluxmuşçəkilağacınınflo
emborularınıtədqiqedərkən, elektronmikroskopununköməyiil əmüşahidəetmişlər. 
Hazırda 59 fəsiləyəmənsubolan 200-dənartıqbitkinövüfitoplazmalarlayoluxur 
(Campbell R.N., 2001). HəttaLitvakimiməh-dudbirərazidə 40-
aqədərbitkidəfitoplazma (cəd. 3.1) mənşəlixəstəlikl ərinolduğuaşkaredilmişdir 
(V.Đ.Bilayvəbaşqaları, 1988). Təəsüflərolsunki, Azər-
baycanşəraitindəbuvəyadigərbitkininfitoplazmamənşəlipatogenlərləyolux-
masıhaqqındaədəbiyyatlardaheçbirməlumatyoxdur. 

Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, 
fitoplazmalarbirbitkidəndigərinəcırcıramalar, 
yarpaqgüvələrivəqızılsarmaşıqiləkeçib, şeytansüpürgəsi, 
stolburvəsarılıqtiplixəstəlikl əritörədir. 
Buxəstəlikl ərüçünümumihalkimionlarınmülayimvəistihavalızonalardayayılmasıx
arakterikdir. 
Çünkibeləzonalardasorucuağızaparatınamalikhəşəratlarıninkişafıüçündahamötədil
şəraitmöv-cuddur. Fitoplazmalarındaşıyıcılarıolanbeləhəşəratlarbuxəstə-
likl ərinyayıl-masındaönəmliroloynayırlar.  

Sonillərelməməlumolmuşdurki, 
şeytansüpürgəsivəsarılıqtiplibirsıraxəstəlikl ərintörədiciləriviruslaryox, 
fitoplazmalardır. Astraçiçəklərindəsarılıq, düyüdəsarıcırtdanlılıq, 
badımcançiçəklərindəstolbur, qarağatdareversiyavəyaçoxləçəklilik, 
çəkildəqıvrılma, kiçikyarpaqlılıq, almadapoliferasiyavəyakiçik-meyvəlik, 
yoncadafillodiya, qarğıdalıdacırtdanlılıqvəbaşqaxəstəlikl ərfitoplaz-
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mamənşəlidirl ər. Əvvəllərvirusxəstəlikl ərikimihesabedilən 50-dənartıqfito-
plazmatəsviredilmişdir. 

K.V.Popkovaya (2005) görəfitoplazmalarfitopatogenorqanizmlərinspe-
sifikqrupuolub, bakteriyalarvəviruslararasındaaralıqvəziyyətdədurur. 
Onlarpolimorforqanizmlərdir. Çoxvaxthüceyrələrihəlqəvidir, lakinuzunsovvəqan-
teləbənzərformalaradarastgəlinir. 
Eynibirfitoplazmaorqanizmihüceyrələrieyniolmayanölçüvəformalıolabilir. 
Beləki, tütünbitkisininstolburlasirayətlənmişfloemhüceyrələrindəsferik, oval, 
uzanmışvəbaşqaformalıfitoplazma-oxşarorqanizmləriştirakedir. 
Hüceyrəsinindiametri – 0,1-1 mkm-dir. 

Cədvəl 3.1  
Təbiişəraitdəfitoplazmalarlayoluxanbitkinövləri 

(Litva, Y.Stanyulisa, 1988) 
 

Bitkininnövü Əmələgətirdiyisimptom 
1 2 

Sarımsaq (Alliumnarcissifolium)  Fillodiya 
Çoxillikmarqarita (Bellis perennis) Şeytansüpürgəsi, xloroz 
Kələm(Brassica japonika) Xloroz, yarpaqlarınkiçilməsi 
Bağastrası (Callistephus chinensis) Fillodiya 
Peyğəmbərçiçəyi (Centauria sp.) Xloroz, böyüməningecikməsi 
Sinerariya(Cineraria hybrida) Çiçəklərinyaşıllaşması, xloroz 
Sarısarmaşıq(Cuscuta campestris) Xloroz, çoxkolluluq 
Əkinyerkökü(Daucus sativus) Xloroz, çoxkolluluq 
Adiqançır(Echium vulgare) Xloroz, yarpaqlarınkiçilməsi 
Hortenziya(Hydrangea sp.) Fillodiya, xloroz 
Əkinkahısı(Lactuca sativa) Xloroz, çoxkolluluq 
Meşələrgəsi(Lathyrus sylvestris) Şeytansüpürgəsi 
Çoxilliklyupin(Lupinus polyphyllus) Xloroz, çoxkolluluq 
Çobanyastığı(Matricaria chamomilla) Çoxkolluluq, çırtdanlılıq 
Ətirsizçobanyastığı(Matricaria inodora) Xloroz, çoxkolluluq 
Mayaotunaoxşarqarayonca(Medicago lupulina) Xloroz, çoxkolluluq 
Əkinqarayoncası(Medicago sativa) Şeytansüpürgəsi 
Cəfəri(Petroselinum sativum) Xloroz 
Birillikfloks (Phlox drummondii) Fillodiya, xloroz 
Çoxillikfloks (Phlox paniculata) Fillodiya, xloroz 
Ortabağayarpağı(Plantago media) Xloroz, çoxkolluluq 
Novruzgülü(Primula sp.) Xloroz, çoxkolluluq 
Adiəvəlik (Rumex acetosa) Xloroz, çoxkolluluq, çırtdanlılıq 
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Qarğaəvəliyi (Rumex acetosella) Xloroz, çırtdanlılıq 
Dərmansabunotu(Saponaria officinalis) Xloroz, hədsizçoxkolluluq 
Adixaçgülü(Senecio vulgaris) Çırtdanlılıq, xloroz 
Tarlasüdotu(Sonchus arvensis) Xloroz, böyüməningecikməsi 
Dərmanzəncirotu(Taraxacum officinale) Fillodiya, çoxkolluluq 
Keçisaqqalı(Tragopogon sp.) Xloroz, yarpaqlarınqızarması 
Alpyoncası(Trifolium alpestre) Fillodiya, xloroz 
Çəhrayıyonca(Trifolium hybridum) Fillodiya, xloroz, çoxkolluluq 
Ortayonca(Trifolium medium) Xloroz, çoxkolluluq 
Dağyoncası(Trifolium montanum) Xloroz, fillodiya 

1 2 

Qırmızıyonca(Trifolium pratense) Xloroz, çoxkolluluq 
Ağyonca(Trifolium repens) Fillodiya, çırtdanlılıq 
Xışıltılıyonca(Trifolium strepens) Xloroz, hədsizçoxkolluluq 

 
Fitoplazmalarınhəqiqihüceyrədivarıyoxdur, onlarüçqatelementarmem-

braniləəhatəolunmuşdur. Bununladabakteriyalardanfərqlənirlər. 
Viruslarlamüqayisədəfito-
plazmalarüçünhüceyrəviquruluşvəsüniqidamühitlərindəço-
xalmaqxüsusiyyətixarakterikdir. 
Onlarmüəyyənqidamühitlərindəkiçikspesifikkoloniyalarəmələgətirir. 
Virushissəciklərindənfərqliolaraq, fitoplazmalardaikitipnukleinturşusu 
(DNTvəRNT) vəribosomlariştirakedir. Fitoplazmaribo-
somlarıölçülərinəgörəbakteriyaribosomlarınayaxındırlar. 
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Şək. 3.7. Fitoplazmanınreproduksiyasxemi 
(V.Đ.Bilayvəbaş., 1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a                                                         b 
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Şək. 3.8. Fitoplazmalarınsimptomları: 
a – pomidordastolbur; b- moruğun qeyri-normal inkişafı; 
               c- astra çiçəyinin sarılığı; d- almazoğunun və meyvələrinin  
toxumalarının anormal böyüməsi(fotolar belbulba.na.by) 

MüasirtəsnifatagörəfitoplazmalarıMollicutes sinifindəbirləşdirirlər. Qi-
dayaolantələbatınagörəMycoplasmatalesvəAcholeplasmatalessıralarınıfərq-
ləndirirlər: birincisıranınnümayəndələriüçünxolestrinməcburidir, 
ikincisıraüçünoelədəəhəmiyyətlideyil. Mycoplasmataceaefəsilə-
sinəaidolannövlərfa-kültətivanaeroblardır. Spiroplasma-
taceaefəsiləsinədaxilolannümayəndələrisəinkişaftsik-
lindəspesifikspiralaoxşarformalarolduğunagörəhərəkətliliy əma-likdirlər. 
Onlarahəmdəsterinlərdənasılılıqxasdır. Buqrupadaxilolantörədici-
lərinəmələgətirdikləriəngenişyayılmışxəstəlikl ərsırasındasitruslardastabbor 
(Citrus stubborn), qarğıdalıda (Corn stunt) vəkokospalmasında (Cocos stynt) 
çırtdanlılıqdır. 

Acholeplasmataceaefəsiləsinədaxilolannövlərintörətdiklərizərərlixəstə-
likl ərsırasındapomidordastolbur, çəkildəqıvrılmışkiçikyarpaqlılıq, 
yoncadafillodiyafitopatoloqlarüçünpraktikəhəmiyyətkəsbedir. Bumikrooqa-
nizmlərbitkinintoxumalarınaköksistemivasitəsilədaxilolmaqxüsusiyyətinəmalikdi
r, buisəmorfoqenezindəyişməsinəsəbəbolur. 

Fitoplazmalaramüxtəlif şəkillireproduksiyatiplərixasdır: tumurcuqlanma, 
zəncirformalarınsiqmentasiyası, sapaoxşarstruktur, binarbölünmə. Sitoplazma-
tikbölünməsinxronolaraqgenomalarınreplikasiyasıiləbaşverir. 

Fitoplazmalarınehtimalolunanreproduksiyasxemi3.7 şəkildəverilmişdir. 
Lakinməlumsxemlərinheçbirifitoplazmanıninkişafınınmüxtəlifmərhələlə-
rindəhüceyrələrdəbaşverənmorfolojiçoxşəkilliyi əksetdirmir.  

Fitoplazmalardamüşahidəolunanhüceyrələrinformavəölçülərininmüxtə-
lif şəkilliyinin əzərəalanbəzitədqiqatçılarbeləehtimaledirlərki, 
buformalaronlarınreplikasiyasıprosesindəayrı-
ayrımərhələlərdir.Fitoplazmalıorqanizmlə-

                  c                                                        d 
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rinçoxalmasıtumurcuqlanmavəyabinarbölünməiləhəyatakeçir, buisəonlarıbakte-
riyalarayaxınlaşdırır. 

Fitoplazmalıfitopatogenlərçoxzərərlidir. Adətənonlarıntörətdiklərixəstə-
likl ərepifitotiyaxarakteridaşıyır. 
Fitoplazmailəyoluxmanəticəsindəbuğdanınməhsuldarlığı 80-90% aşağıdüşür. 
Ədəbiyyatlardagöstərilirki, onlartərəvəzçili-yəböyükzərərvururlar, məhsulitkisi 
25-38% təşkiledir. Pomidormeyvələrivəquşüzümüfəsiləsinədaxilolanbaşqa 
bitkilərinyoluxmasınəticəsindəməhsul-darlıq 40%-əqədəraşağıdüşür. 
Buonunlaizaholunurki, fitoplazmalarlayolux-
mazamanıbitkininböyüməvəinkişafıpozulur, cırtdanlılıqmüşahidəedilir. 
Fitoplazmalıxəstəlikl ərindahabirxarakteriksimptomugenerativorqanlarınpa-
tolojidəyişməsidir, bəzəngenerativorqanlarfitoplazmanıntəsirialtındayarpaq-
şəkilliorqanlaraçevrilirlər (qarağatdaçoxləçəklilik, yoncadafillodiyavəs.). Fi-
toplazmalarəsasənfloemborularındayerləşir, bitkidəsistemşəklindəyayılırlar. 

Birçoxfitoplazmalargenişfilogenetikixtisaslaşmayamənsubolub, 
çoxlusaydabitkinövləriniyoluxurlar. Misalüçün, astraçiçəklərindəsarılıqəmələgə-
tirənfitopatogenkök, kərəviz, çiyələkvəs. bitkiləridəsirayətlənir. Bəzi  növlər 
isədarixtisaslaşırlar. 

Cırcıramalar, yarpaqgüvələri, tripsvəgənələroritopatogenfitoplaz-
malarındaşıyıcılarıdır. Birsıraparazitlərdaşıyıcıhəşəratınorqanizmindəçoxalırlar. 
Gizlidövrmüddətindəfitoplazmahəşəratınorqanizmindəçoxalır, 
sonrabağırsaqdantüpürcəyəkeçir. Buandanhəşərattörədicinibitkiyəötürəbilir. 
Đnfeksiyanınbuqaydadaötürülməsisirkulyativötürməadlanır.Fitopatogenfitoplazma
larbitkininyalnızcanlıtoxumalarında: yumru, kökümeyvə, soğanaq, kökvəs. 
rastgəlinir. Birçoxalaqotlarınınköksistemi, pöhrələrifitoplaz-
manınsaxlanmasındaəhə-miyyətliroloynayır. 

Təbiimənbəxarakteribirçoxfitoplazmalarüçünmüəyyənedilmişdir. Mi-
salüçün, Rusiya, ÇexiyavəSlo-
vakiyadaquşüzümüfəsiləsibitkilərindəstolburxəstəliyinitörədənfitoplazmaəvvəlcəs
armaşıqvədigəralaqbitkilərindəmü-şahidəolunur, 
sonrainfeksiyakartofvəpomidorakeçir. Şotlandiyadakartofda «şeytansüpürgəsi» 
xəstəliyinintörədicisisahibbitkiyəyalnızyabanıbitkilərdənkeçir.  

Fitoplazmalarınyayılmasıdaşıyıcıhəşəratlarınsayındandaçoxasılıdır. 
Məsələn, 1947-1953-cüillərdəMər-
kəziAvropaölkələrindəkartofuntəhlükəlixəstəliyiolanstolburgenişyayılmış, 60-
cıillərinəvvəllərindəona çoxnadirhal-lardarastgəlinmiş, 1963-1964-
cüillərdəisəbuxəstəliyinbaşvermətezliyiyeni-dənkəskinsurətdəyüksəlmişdir. 
Stolburunbuqaydadayayılmasıxəstəliyinəsasdaşıyıcısı (Hyalesthes obsoletus) 
cırcıramanınpopulyasiyasayınındəyişməsiiləəlaqəlidir; daşıyıcıçoxolduqca, 
stolburdaçoxgenişyayılır. Sonillərölkəmizinmüxtəlifregionlarındahəmörtülü, 
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həmdəaçıqqruntşəraitindəbecərilənpomi-
dorbitkilərininstolburlayoluxmasıxeyliyüksəlmişdir.Fitoplazmalarındiaqnos-
tikasındatəkcəxəstəliyinsimptomlarıyox, 
eləcədəxəstəbitkilərintoxumasınınelektronmikroskoplaanaliziönəmliroloynayır. 
Fitoplazmanınidentifikasiyasıüçünindikatorbitkilərdən dəistifadəolunur.  

Xəstəliyinfitoplazmatəbiətliolmasınımüəyyənetməkdəmikrobiolojiüsuldakö
məkedir. Üsulunmahiyyətiaşağıdakıkimidir:  
xəstəliktörədicinitəmizkulturayaçıxarır; onunlabitkiniyoluxurlar; 
simptomlarəmələgəldikdənsonrailkinsimptomlarlaoxşarolarsa, 
yenidəntörədicinitəmizkulturadaizoləedirlər.  

Fitoplazmalıxəstəlikl əriləmübarizəaparmaqüçünmüalicəvivəprofilak-
tikitədbirlərsistemihəyatakeçirilir: sağlaməkinmaterialı, alaqlarınməhvedil-məsi, 
yoluxmuşbitkilərinsahədənkənaraçıxarılması, daşıyıcı-həşəratlarlamüba-rizə, 
davamlısortlardanistifadəedilməsivəs. 
Xəstəbitkilərinfitoplazmalardanazadedilməsindətermoterapiyanındaroluəhəmiyyə
tlidir. Beləki, kartofbitki-sinintoxumlarını «şeytansüpürgəsi» 
törədicisindənazadetməküçün 6 günmüd-dətində 360Ctemperaturda, yoncabitki-
sinintoxumlarınıisəçiçəklərinyaşıllaş-
masıxəstəliyinintörədicisindənazadetməküçün 10 günmüddətində 400Ctem-
peraturdasaxlayırlar. 

 
 

Fəsil  IV 
 

Viruslar - bitkilərinxəstəliktörədiciləridir 
 

4.1. VĐRUSLARVƏONLARINTÖR ƏTDĐKL ƏRĐ 
XƏSTƏLĐKL ƏR 
 

Viruslarçoxkiçik (submikroskopik) orqanizmlərolmaqlainsan, 
heyvanvəbitkilərinxəstəliktörədicilərdir. Onlarhüceyrəviquruluşamalikdeyil. 
Süniqidamühitlərindəbecərilmir, yalnızsahibbitkinincanlıhüceyrə-
lərindəçoxalırlar. 

VirusologiyanıninkişaftarixiXIXəsrinsonlarındanbaşlayır. 
HollandalimiM.Beyernik 1899-cuildə «virus» termininiişlətmişdir. 
ViruslarınöyrənilməsindəM.Beyernik, 
D.Đvanovskininardıncanövbətiaddımıamerikanbio-
kimyaçısıvəvirisoloquU.Stenliatdı. 1935-
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ciildəU.Stenlikimyəviüsullarlatütünmozaikavirusuiləyoluxmuşyar-
paqlarınşirəsindənhəmin virusunxassələrinidaşıyankristallikzülalpreparatıaldı. 
Bukristallarısudahəlletdikdəondanalınanməhlulilətütünyarpaqlarınıyoluxmaqvəm
ozaikaxəstəliyininxarakteriksimptomla-rınıalmaqmümkünidi. 
U.Stenlininişləriviruslarınxassələrininöyrənilməsinəbaşlanğıcverdi. 
Çoxlusaydakristallikşəkildəbeləorqanizm-
ləralındıvəonlarınkimyəvitərkibiöyrənildi. 1937-
ciildəingilisalimiF.Boudenmüəyyənetdiki, viruskristall-
larınazülaldanbaşqanukleinturşusudadaxildir. Bunukleinturşu-
larızülallabirlikdəbütüncanlıhüceyrələrdəiştirakedirvəorqanizminirsixassə-
ləriningötürülməsindəəhəmiyyətliroloynayırlar.  

Sonillərdəfitopatogenviruslarınsayıxeyliartmışdır. Q.T.Loydinovanın 
(1986) məlumatlarınaəsasənəgər 1955-ciildəviruslarınsayı 200 idisə, 1980-ciildə 
600-üötmüşdür. Hazırdaeləbirbitkitapmaqçətindirki, 
ondabuvəyadigərvirusxəstəliyiaşkaredilməsin. 

M.N.Rodigin (1978), E.Qoymanın (1954) məlumatlarınaəsaslanaraqgös-
tərilirki, M ərkəziAvropadaənçoxtəsadüfedilənparazitxəstəlikl ərin 15-ivəya 9%-
iviruslartərəfindəntörədilir. 

Ədəbiyyatməlumatlarındanəzərəçatdırılırki, virusxəstəlikl ərinindiaqnos-ti-
kasıheçdəhəmişədüzgüntəyinedilmir. Bunagörədəbelətəsəvvüredilirki, 
viruslarınvurduqlarızərərdahaböyükiqtisadizərərləölçülməlidir. Bəzəntədqi-
qatçılarviruslarınvurduğuzərərimeteorolojiamillərləəlaqələndirirlər. Lakinbe-
ləfaktlardaməlumdurki, 
bitkilərəmikroorqanizmlərtərəfindənvurulanümumizərərinartıq 20%-
iviruslarınpayınadüşür. Ayrı-ayrıbit-
kilərəviruslartərəfindənvurulanzərərdahaböyükrəqəmlərləölçülür. Məsələn, ABŞ-
datütünmozaikavirusununverdiyiitki 18143,7 tontəşkiledir, 
Đngiltərədəhəminvirusistixanaşə-raitindəməhsuldarlığıənazı 10% aşağısalır 
(F.Bouden, 1952). 

Sonillərrespublikamızınmüxtəlifbölgələrindənbecəriləntərəvəzbitkilə-
rindəvirusmənşəlixəstəlikl ərinsürətləartdığıhaqqındaməlumatlardaxilolur. 

 

4.2. VĐRUSLARINB ĐOLOJĐSƏCĐYYƏSĐ 
 

Viruslaryetkinhissəciklərolub, nukleinturşularındanyalnızbirinəmalik-dirlər: 
DNTvəyaRNT. Bitkilərindigərxəstəliktörədicilərininhüceyrətərkibin-
dəhərikiturşumövcuddur. Onlarböyüməvəbölünməxüsusiyyətlərinəmalikdeyillər. 
Viruslarbiosintezüçünsahibbitkininhüceyrəsininribosomlarındanistifadəedir, 
buisəonlarınmütləqparazitliyinimüəyyənedir. 
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BitkiviruslarınınəksəriyyətindəRNTvar, çoxazviruslardaisəzülalörtüyü, 
RNTəvəzinəDNTfəaliyyətgöstərir. Bakteriyavədigərmikroorqanizm-
lərdənfərqliolaraq, viruslartərəfindəntörədilənxəstəlik-
lərəqarşıantibiotiklərsəmərəlinəticələrvermirlər. 

Fitopatogenviruslarınəksəriyyətinidördmorfolojiqrupaaidetməkolar: 
çubuqşəkilli, sapvari, sferik, batsişəkilli. 
Virushissəciklərivəyavirionlarhərbirvirusüçünxarakterikolanölçüvəformalaramali
kdir. Ədəbiyyatməlumatlarınagörətütünmozaikavirusununçubuğununuzunluğu 
300 nm, diametri 16 nm-əqədərdir. Çoxlusaydaşarşəkilliviruslarvardırki, 
onlarındiametri 17-75 nm-dir.  

Viruslarınformalarızülalörtüyününquruluşuiləmüəyyənedilir. 
Adətənvirushissəciyisferikvəyaçubuqşəkillizülalörtüyünəmalikdir. Virussahibhü-
ceyrədənkənardaolduqdavəyayoluxmaprosesindəiştiraketdikdəörtükmü-
hafizərolunuoynayır. Zülalörtüyünukleinturşusunuəhatəedirvəonuqoruyur. 
Zülalmolekulundatəxminən 20 müxtəlifamintuşusuiştirakedir. Aminturşula-
rınınnövü, sayıvəardıcıllığızülalınilkinstrukturunumüəyyənedir. 

Viruslaryalnızcanlıtoxumadaçoxalır. Çoxalmaxüsusiyyətinəgörə (repli-
kasiya) onlarhüceyrəlimikroorqanizmlərdənfərqlənirlər. Beləki, 
bakteriyalaryaşlıhüceyrələrinbinarbölünməsiiləçoxalırlar. Buzamanonlarınhücey-
rələriçoxalmanınbütünmərhələlərindəbütövlüyüsaxlayırlar. 
Viruslarsahibbitkininhüceyrəsinədüşənkimizülalvənukleinturşusunaparçalanırlar. 
Zülalörtüyühü-
ceyrədaxilindəparazitinonunstrukturunatəsiriüçünmaneəroluoynayır. 
Bunagörədəvirusunnukleinturşusuzülalörtüyündənazadolunur, 
bundansonrasahibbitkininhüceyrəsindəonunnukleinturşusununsintezibaşlayırvəye
niviruslartoplanırlar. 

Virionlarınreplikasiyaprosesindəgenetikdəyişilmişformalarıəmələgəlir. 
Buformalarviruslarıntəkamülündəmühüməhəmiyyətkəsbedir. Virusundəyiş-
mişformalarıştammlaradlanır. Yeniştammlarınəmələgəlməsinəticəsindəəv-
vəllərvirusxəstəlikl ərinədavamlısortlaronlaraqarşıdavamlılığıitirirl ər. Fito-
patogenviruslarınəksəriyyətindəçoxlumiqdardaştammlaraşkaredilmişdir. Mə-
sələn, pomidordavirusmozaikasıxəstəliyinitörədənvirusun 200-dənartıqştam-
mıvar. Buştammlaryoluxmasimptomları, fizikivəkimyəvixassələri, 
bitkininsortvənövlərinisirayətlənməxüsusiyyətlərinəgörəfərqlənirlər. 

Ətrafmühitamillərinəqarşıviruslarındavamlılığıeynideyildir. Đnvitro – da, 
yəniizoləolunmuşşəkildədavamlılığınagörəviruslarikiqrupabölünür: 
davamlılarvədavamsızlar. Eləformalarvarki, 10 dəqiqəmüddətində 80-
900Ctemperaturayadavamlıdırlar. TMV(tütün mozaika virusu) buqrupadaxildir. 

Digərorqanizmlərkimiviruslarüçündətemperaturhəllediciamillərdən-dir. 
Đnaktivasiyatemperaturuvirusuninfeksoinxüsusiyyətlərininitirilm əsibaşadüşülür. 
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Cədvəl4.1  
Mühitşəraitininbəziviruslaratəsiri 

(A.E.Protsenko, 1964) 
 

Virus 
Đnaktivasiyatemperaturu, 

0C 
Şirədəsaxlanmamüddəti 

Qurudulmazamanısax-
lamamüddəti 

Tütünmozaikası 93 illərlə Đllərlə 
KartofdaX - virus 79 illərlə Đllərlə 

Tütündəhəlqəviləkəlik 60 3 günəqədər 
Dərhalinakti-
vasiyaolunur 

Xiyarmozaikası 60-70 3-4 gün 3-4  gün 
Lobyamozaikası 58 2-3 gün 3-4 gün 
KartofdaY - virus 52-55 1 neçəsaat 1 neçəsaat 
Pomidordatuncluluq 42 5 saatdanaz 5 saatdanaz 

 

4.3. VĐRUSLARINYAYILMASI 

Viruslarbitkiyəyalnızzədələnmişörtülütoxumavasitəsilədaxilolur. Bit-
kilərinzədələnməsimexanikiyolladaolabilir. Əgərinfeksiyanındaşıyıcısıhəşərat, 
gənə, tor-
paqnematodlarıvəbitkininyeraltıorqanlarındaparazitlikedəngöbələklərdirsə, 
xəstəliyinyayılmaarealıdahadagenişlənir. Birsırafitopatogenviruslarəkinmaterialı 
– yumru, soğanaq, toxumvəs. iləyayılır. 

Virusların sirayətlənmiş bitkilərdən sağlam bitkilərə keçməsi əlaqə zamanı 
baş verirsə, onu kontakt-mexaniki keçirmə adlandırırlar. Onun mahiyyəti yarpaq, 
zoğ, köklərin toxunması nəticəsində şirənin virusla birgə xəstə orqandan sağlama 
ötürülməsi kimi izah olunur.  
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Şək. 4.1. Viruslarındaşıyıcılarıolanhəşəratlar 
TMV (tütün mozaika virusu), kartofun X-virusunda bu ötürmə üstünlük 

təşkil edir. Əlaqəli viruslar əkinlərə qulluq zamanı daha uzaq məsafələrə yayılır-
lar. Belə ki, TMV, kartofun X- virusu işləyən fəhlələrin paltarında, istehsal alətlə-
rində və s. saxlana bilir. 

Daşıyıcılarla (gənə, mənənə və s.) virusun keçməsi vektor ötürməsi adlanır. 
Təbiətdə virusların yayılmasında bu üsulun əhəmiyyəti böyükdür. 400-dən artıq 
buğumayaqlı- gənə, mənənə, bağacıq və s. 200-dən çox virusların daşıyıcılarıdır. 

Virusların 20%-dən çoxunun toxumlarla yayılma xüsusiyyəti müəyyən 
edilmişdir. Dənli paxlalı bitkilərdə olan viruslar üstünlük təşkil edir. Soyada 
mozaika xəstəliyini törədən virus toxumun 20-25%-də rast gəlinir. Kahı bitki-
sində mozaika virusu da toxumlarla yayılır. Toxumların viruslarla sirayətlənməsi 
daxili və səthi ola bilir. Çox davamlı viruslar, məsələn, TMV toxumların səthində 
saxlanma xüsusiyyətinə malikdir. 

 

4.4. VĐRUS XƏSTƏLĐKL ƏRĐNĐN SĐMPTOMLARI 
 

Virus xəstəlikl ərinin simptomları çox müxtəlifdir. Əmələ gəlmə xarakterinə 
görə 5 tip fərqləndirilir: 1) böyümənin gecikməsi; 2) müxtəlif orqanların rəng-

Tarlabağacığı 
(Lygus pratensish.) 

Şaftalımənənəsi 
(Myzodes persicae) 

Sarmaşıq sisəyi 
(Hyalentus obsoletus.) 

Altınöqt əlisisək 
(Macrosteles sexnotatus) 

Yoncasisəyi 
(Aphrodes licintus) 
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lərinin dəyişməsi; 3) orqanların deformasiyası; 4) nekrozlar; 5) reproduktiv funk-
siyaların pozulması (sterillik, toxumsuzluq, yumurtalıq və çiçəklərin tökülməsi). 

Bitkil ərin boylarının böyüməsinin gecikməsi zamanı cırtdanlılıq əmələ gə-
lir. Ayrı-ayrı xəstəlik törədiciləri yalnız bir sıra orqanların inkişafını ləngidir (kar-
tofda sarı cırtdanlılıq, düyüdə cırtdanlılıq), zoğun təpə hissələrində buğumaraları 
qısalır (kartofun təpəsində süpürgəlilik). 

Virus xəstəlikl ərinin ən geniş yayılmış tipi yarpaqların mozaik rəng dəyiş-
məsidir. Mozaika yarpaqların qeyri bərabər rəngi ilə izah olunur, bu zaman açıq-
yaşıl, sarıtəhər-yaşıl, sarı ləkələr və s. əmələ gəlir. Simptomun xarakterindən asılı 
olaraq, həlqəvi mozaika, zolaqlı mozaika, sarılıq və s. fərqləndirirlər. 

Orqanların deformasiyası yarpaq ayası, meyvə, çiçək toxumalarının qeyri-
bərabər böyüməsi nəticəsində baş verir. Bu alabəzəkliyə və yarpaqların deforma-
siyasına səbəb olur (kartofda alabəzək mozaika, sapşəkillik, xiyarda adi mozaika 
və s.). 

Nekroz və ya toxumanın ölməsi ayrı-ayrı ləkə, naxış, ştrix və s. formalar ilə 
xarakterizə olunur. 
Nekrozböyümənöqtəsiyarpaqayasınınvəyabitkinintamməhvolmasınaaparır. 
Pomidordastrik, kartofdazolaqlımozaikavəs. 
nekroztiplivirusxəstəlikl ərinəaidedilir. 

Patolojiprosesininkişafınəticəsindəvirusxəstəlikl ərininsimptomlarıdəyi-
şiləbilir, birsıraviruslarüçünmüxtəlifsimptomlarəmələgətirməxarakterikdir: 
mozaikavəböyüməningecikməsi, yarpaq vəmeyvələrindeformasiyası. 

VĐRUS XƏSTƏLĐKL ƏRĐNĐN SĐMPTOMLARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A a) b) c) 
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A- mozaikalar: a- buğdadazolaqlı; b- çuğundurda; c- lobyadaadi; 
B-yarpaqların deformasiyası: a- pomidorda sapşəkillilik,  
                                                  b- kartofda qırışlılıq, c-çuğundurda qıvrılma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ba) b) c) 

C            a) b) c) 
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C – sistem nekrozlar: a- kartofda zolaqlı mozaika, b –pomidorda strik, 
c – pomidorda təpə nekrozu 
D- kartof yumrularında daxili nekroz: a- ləkəli; b- torlu 
Bəzihallardaviruslasirayətlənmişbitkilərdəxəstə-

liyinsimptomlarıəmələgəlmir. Simptomsuzinfeksiyagizlivəyalatentadlanır. 
Latentyoluxmahallarıməlumdur. Misalüçün, kartofdaX-virus. 
KartofunbirçoxsortlarıX-virusundaşıyıcılarıolsalarda, 
bitkiəlverişsizşəraitədüşənəqədərxaricisimptomlarmü-şahidəedilmir. 
Beləbitkilərlatentvəyagizliinfeksiyamənbəyixarakteridaşıyır. 

Virusxəstəlikl ərininəmələgəlməxarakterinəxaricimühitşəraiti–tempe-ratur, 
rütubət, işıqlanmavəs. təsirgöstərir. 
Viruslarhüceyrədaxiliparazitlərkimisahibbitkilərinhüceyrələrindənasılıdır. 
Ətrafmühitamillərinintəsirialtındabitkivəonunlabirlikdəvirusinfeksiyasınıninkişaf
şəraitidədəyişir. Eynibirviruslayoluxanzamanətrafmühitşəraitindənasılıolaraq, 
açıqgörünənsimp-tomlarəmələgələvəyainfeksiyalatent, gizliformayakeçəbilir. 

Temperaturunyüksəlməsivirusinfeksiyasimptomlarınındəyişməsinəsə-
bəbolabilir. Beləki, 
xiyardayaşılçillivirusuxiyarbitkisiüçünnormalşəraitdəyaşılçilliliksimptomları, 
temperaturunkəskinsurədə 32-350Cyüksəl-
məsiiləyarpaqayasınınrəngsizləşməsibaşverir. 
Nəticədəyaşılmozaikaəvəzinəağvəyasarımozaikaəmələgəlir. 

D                        a) b)  
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Kələmdəqarahərqəviləkəlikxəstəliyininsimptom-ları 280C-
dədahagüclümüşahidəedilir. 160C-dənaşağıtempe-
raturdakartofdasarıcırtdanlılıqxəstəliyiinki şafedəbilmir.Yüksəkişıqlanmavəuzuniş
ıqlıgünvirusxəstəlikl ərinininkişafınaəlverişlişəraityaradır. 
Qaranlıqşəraitdəbirçoxvirusxəstəlikl ərininsimptomlarıəmələgələbilmir. 

Virusxəstəlikl ərinindinamikasıbütünvegetasiyadövrüöyrənilir. 
Birçoxviruslarınəmələgətirdiklərisimp-
tomlarçoxzamanabiotikamillərinbitkiyətəsirialtındafor-
malaşanəlamətlərinəbənzəyir. Misalüçün, soyabitki-
sindəmaqneziumvədəmirçatışmazlığındandamarboyuncaəmə-
ləgələnyaşılxəttvədamarlararasıxlorotiksahələrvirusinfeksiyalısimptom-
larıxatırladır. Şəkərçuğundu-rundamaq-
neziumçatışmazlığındanəmələgələnsarılıqvənekrozlarhəminbitkidəvirusmənşəlisa
rılıqiləoxşardır. Bitkilərinoptimaldanyüksəktempera-turdabecərilməsivirusxəstə-
likl ərisimptomlarınaoxşarəlamətlərinformalaşmasıilənəticələnir. 
Herbisidlərintətbiqidəbəzibitkilərdəvirustiplisimptomlarəmələgəlməsinəşəraityara
dır. Beləki, pomidor, kartof, pambıqvəs. bitkilər 2,4-Dherbisidinintəsi-
rinəqarşıçoxhəssasdır. Dərmanlamazamanıbitkilərinböyü-
məsininpozulmasıvirusinfeksiyasınıxatırladır (yarpaqlarındeformasiyası, yar-
paqlarınqıvrılmasıvəs.). Birçoxbitkilərköksistemininzədələnməsinəyarpaq-
larınqıvrılmasıiləcavabverirlər. 

 

4.5. VĐRUSLARINPATOGENL ĐKMEXAN ĐZM Đ 
 

Viruslarbitkiyəmexanikizədələnmələrvəyadaşıyıcıhəşəratlarınvurduq-
larıyarayerlərindəndaxilolur, plazmo-
desmaüzrəhüceyrədənhüceyrəyəyerinidəyişir. Yer-
dəyişməbitkininbirhissəsindəndigərinədəötürücüsistemvasitəsilədavamedir. 
Borusistemiüzrəviruslarınhərəkətiçoxtezzamandabaşverir. 

Viruszərərciklərininfloemüzrəhərəkətiqidamaddələ-
rininaxınıiləpassivbaşverir. Viruslarıntransportlaş-
masınınsürətifloemayaaxınınintensivliyindənasılıdır. Beləki, 
kartofyumrularınınformalaşmasıdövründə (fotosintezməhlul-
larıyarpaqlardanyumrularaaxır) yumrularaaxınlabirlikdəviruslardadüşürlər. 
Borusistemiiləviruslarbitkininbütünorqanlarınadaxilolurlar: çiçək, kök, yum-
ruvəs. viruslaradətənyarpaqda, floemdəcəmləşir, çiçəklərdədəolabilir, 
lakintoxumlardaçoxlarıolabilmirlər. Viruslarınəksəriy-
yətiköklərdəuzunmüddətəsaxlanılır. 
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Yumrulardaonlarıntoplanmasıçüçərməanınayaxınyüksəlir. 
Kökvəzoğmeristemlərinəviruslarheçdəhəmişəyoluxabilmirlər. 

Viruslarsahibbitkininhüceyrələrinədaxilolaraq, onlardafiziolojivəbio-
kimyəviproseslərinpozulmasınasəbəbolur. Buözünüfotosintezintensivli-
yininaşağıdüşməsində, birsırafermentlərintənəffüsfəallığınıngüclənməsində, bitki-
lərinböyüməmaddələrininfəallığınınazalmasındavəs. proseslərdəgöstərir. 

Yoluxanorqanizmətəsirxarakterinəgörəviruslarikiböyükqrupabölünür: 
mozaikavəsarılıqtipliviruslar.Sarılıqtipliviruslarlabitkilərinyoluxmasızama-
nımozaikatipliviruslaranisbətəndahagüclüzədələnmələrmüşahidəolunur. 
Bütövbitkininvəyaonunayrı-ayrıorqan-
larınındeformasiyasısarılıqtiplivirusxəstəlikl ərininəmələgəlmə-
sininxarakterikxüsusiyyətidir. Sarılıqtiplixəstəlik-
lərəassimlyatlarınaxınınınpozulmasıvəyarpaqlardahəd-
dindənartıqnişastanıntoplanmasınəticəsindəkobud, 
bərkvəhəttakövrəkyarpaqlarınəmələgəlməsixasdır. 
Sarılıqviruslarıbitkilərinborusisteminətəsiredirlər, floemhüceyrələri-
ninməhvolmasınavədağılmasınasəbəbolur, ksilemborularındamaneələrəmə-
ləgətirirl ərvəs. 

Mozaika virusları ilə yoluxma nəticəsində bitkinin sirayətlənmiş orqanları-
nın rəngi, xloroplastların əmələ gəlməsinin gecikməsi hesabına dəyişir. Formanın 
pozulması adətən ayrı-ayrı yarpaqların daxilində müşahidə olunur, mezofillin 
qeyri-bərabər inkişafı nəticəsində qırışıqlıq, büzülmə əmələ gəlir. Mozaika virus-
ları əsasən parenxim hüceyrələrində, sarılıq virusları isə floemdə yaşayırlar. Sa-
hib bitkinin toxumalarında oturma xarakteri nəinki xəstəlikl ərin simptomlarının 
müxtəlifliyini mü əyyən edir, eyni zamanda patogenin bitkidən bitkiyə yayılma 
qaydasında da özünü göstərir. Mozaika virusları sorucu həşəratlarla (əsasən mə-
nənələr) ötürülür, lakin kontakt  qayda  ilə də  yayıla bilirlər. Sarılıq tipli viruslar 
persistent olaraq cırcıramalarla ötürülür. 

Bütövlükdə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da son illər müxtəlif 
əkin sahələrində virus mənşəli xəstəlikl ərin yayılması arealı genişlənir, onlarla 
yoluxma sürətlənir, intensivliyi güclənir və obliqat qidalanma tipinə malik olan 
bu mikroorqanizmlərin yaşaması üçün yalnız canlı substratın tələb edilməsi mə-
sələni daha da mürəkkəbləşdirir. 

4.6. FĐTOPATOGENV ĐRUSLARIN 
NOMENKLATURAV ƏTAKSONOM ĐYASI 

 

Đlkdəfəviruslarıvahidsistemşəklindətəsnifetməkcəhdlərini 1927-
ciildəD.Consonetmişdir. 
Aliməgörəvirusadlandırılarkənqidalandığıbitkininadınavirussözüəlavəedilirvəərəb
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rəqəmləriil ənömrələnir. Misalüçün, Con-
sonagörətütündəvirusxəstəliyinitörədənpatogenbeləadlandırılır: «tütünvirusu 1», 
tütündəmüşahidəediləndigərvirus «tütünvirusu 2» vəs. 

1937-
ciildəK.SmitConsonunnomenklaturasınınformasınıdəyişərəksahibbitkinindaxilold
uğucinsinlatındilindəadlandırılmasınıtəklifetmişdir. K.Smitəgörətütünvirusu – 
Nicotiana virus1, kartofyarpaqlarındaçillilik – Solanum virus 1, 
xiyarmozaikavirusu – Cucumis virus 1vəs. adlandırılmalıdır. 
Viruslarınmüxtəlif ştammlarıisərəqəminyanınaböyükhərfləriəlavəedilməkləgöstəri
lir, məsələn, Nicotiana virus 1A. 

Lakinviruslarınsistematikasındaçoxluçatışmazlıqlarhaqqındaalimlərinfikirl ə
ribugünüçündəaktuallığınısaxlayır. Məsələn, Y.Đ.Vlasova (1967) görəmüasirtəsni-
fatlarviruslarınfilogenetikqohumluqmünasibətlərininəzərəalmır. 

V.M.Jdanovviruslarıntəsnifiniaşağıdakışəkildətərtibetməyitəklifet-mişdir: 
Tip  – Vira (viruslar) 
Siniflər : Protophytoviralia (faqlar) 
Phytoviralia (bitkivirusları) 
Zooviralia (insanvəheyvanvirusları) 
ƏdəbiyyatməlumatlarınaəsaslananM.N.Rodigin (1978) 

viruslarıntəsnifedilməsiüçünaşağıdakıəsasmeyarlarıngötürülməsiniməqsədəuyğun
sayır: 1) morfologiyavəreproduksiyaüsulları; 2) kimyəvitərkibivəfizikixüsusiyyət-
ləri; 3) immunolojixüsusiyyətləri; 4) fizikivəkimyəviagentlərəhəssaslıq; 5) tə-
biiötürməüsulu; 6) patologiya; 7) simptomotologiya. 

K.V.Popkova (2005) göstərirki, sonillərviruslarınadlandırılmasındaingi-
lisdillii şarələrdənistifadəetməkqəbuledilmişdir, məsələn, tütünmozaikavirusu – 
tobaccomosaicvirusadlandırılır. 

ĐngilisalimləriA.GibbsvəB.Xarrisonviruslarınxarakterizəedilməsiüçün, 
onlarınəsasxüsusiyyətlərinikodlaşdırankriptoqramlardanistifadəedilməsiniməsləh
ətgörmüşlər: burayanukleinturşusununtipi, onunkütləsi, virushissəcik-
lərininforması, sirayətləndiyibitkiqrupu, daşıyıcıhəşərattipiivəs. aiddir. 
Lakinbukriptoqramlaralimlərtərəfindənqəbulolunmamışdır. 

Bitkiviruslarınınöyrənilməsiprosesindəalimlərinonlarıntəsnifləşdirilməsiisti
qamətindəapardığıişlərdavamedir. Lakinsonillərviruslarınelmiəsaslandı-
rılmışuniversaltəsnifatsistemininyaradılması məsələsini Beynəlxalq komitə öz 
üzərinəgötürmüşdür. 

 

4.7. VĐRUSXƏSTƏLĐKL ƏRĐNDƏNBĐTK ĐLƏRĐN 
MÜHAF ĐZƏSĐ 
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Virusxəstəlikl ərikəndtəsərrüfatınaəhəmiyyətlidərəcədəzərərvururlar. 
Bəzihallardamədənibitkilərinviruslayoluxmasıməhsuluntamitməsi, baror-

qanlarınındağılmasıiləxarakterizəolunur. Adətən, sirayətlənmişbitkiləryaşa-yır, 
lakinonlarınməhsuldarlığıaşağıdüşür. 
Müəyyənbirvirusxəstəliyindənmübarizəüsulununseçilməsivirusunvəyoluxanbitkin
inbiolojixüsusiyyətlərin-dənasılıdır. Virusxəstəlikl əriil əaparıla-
nmübarizəişləriniprofilaktiktədbir-lərəvəsağalmağa (terapiya) ayırmaqolar: 
birinci – yəniprofilaktikitədbirlərxəs-təliyinqarşısınıalmağa, ikinci – 
terapiyaisəartıqxəstələnmişbitkinisağaltmağaxidmətedir. 

Profilaktikit ədbirl ər. Virusxəstəlikl ərindənprofilaktikaözündəaşağıda-
kılarıcəmləşdirir: virussuzəkinmaterialındanistifadə, 
virusadavamlısortlarınbecərilməsi, virus-
larındaşıyıcılarıiləmübarizəvəbaşqatədbirlər. 

Virussuzəkinmaterialınınistifad əsi.Sağlaməkinmaterialınıvirusinfek-si-
yasındanazadolanbitkilərdənalırlar. 
Toxumluqəkinlərininvəziyyətinənəzarətüçünonlarımüntəzəmolaraqmüayinəedir, 
viruslayoluxmuşbitkilərikənarlaş-dırır, yənitəmizləməişləriaparırlar. Təmizləmə – 
toxumluqəkinlərdəinfeksiyamənbəyiniməhvetməküçünənsəmərəliüsuldur. 
Təmizləməzamanıaydıngörü-
nənvirusinfeksiyasısimptomlarıolanbitkilərikənarlaşdırırlar. 
Zəifsimptomlarəmələgətirənxəstəlikl ərintörədiciləriolanvirusvəyaştammlarıtə-
mizləməqay-dasıiləsahədənçıxarmaqolmaz, beləki, 
onlardayoluxmuşbitkilərpraktikiola-raqsağlamlardanseçilmir. 
Bunagörədəmüayinəyəəlavəolaraqbitkilərdəvirus-
larınserolojidiaqnostikasınıdahəyatakeçirirlər. Misalüçün, böyükhəcmdəvi-
ruslarınserolojianalizinitoxumluqkartofsahələrindəhəyatakeçirirlər. 
Buzamanvirusmüəyyənedilənbitkilərsahədənçıxarılır. 

Yoluxmamışəkinmaterialınıapikal (təpə) 
meristemkulturasıüsuluiləalmaqolar. Buüsulonaəsaslanırki, 
sistemyoluxmuşbitkilərintəpəmeristemləriviruslardanazadolabilər. 
Sterilşəraitdəmeristemibitkidənaralayır, qidamühi-
tindəondankiçikbirbitkibecərirlər. Alınmışbitkiləritorpağabasırır, virusinfek-
siyasınınmövcudluğuyoxlanılırvəgələcəkçoxaldılmadaistifadəedirlər. 
Apikalmeristemkulturasıvətəpəzoğlarıkartof, çiyələk, qərənfilvəs. 
vegetativçoxaldı-
lanbitkilərdəviruslardanazadəkinmaterialınınyaradılmasıüçüngeniştətbiqedirlər. 

Daşıyıcılarlamübarizə.Kəndtəsərrüfatıbitkilərininvirusxəstəlikl ərindənqor
unmasındaviruslarındaşıyıcılarıolanhəşəratvəvirusinfeksiyasınınrezerva-
toruolanalaqotlarıiləmübarizəninböyükəhəmiyyətivardır. Viruslarındaşıyı-
cılarıiləmübarizənikimyəviüsullahəyatakeçirirlər. Onlarlamübarizədəxüsu-
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siləsisteminsektisidlərsəmərəlidir, çünkiməhzonlaruzunmüddətəbit-
kilərihəşəratlardanmühafizəedir. 

Viruslaradavamlısortlar . Virusxəstəlikl əriil əmübarizə-
dəsəmərəlivəiqtisadicəhətdənyararlıüsul-kəndtəsərrü-
fatıbitkilərininvirusadavamlısortları-nınbecərilməsidir. 
Artıqbirçoxvirusxəstəlikl ərinəqarşımüxtəlifölk ələrdədavamlısortlaryaradılmışdır. 
Misalüçün, örtülüşəraitdəbecərilənSonataF1, RusiçF1vəKarlsonF1 pomi-
dorsortlarıtütünmozaikasıvirusunaqarşıdavam-lıdırlar. 

Vaksinasiya.Vaksinasiyavəyaçarpazmühafizə – 
bitkininvirusunzəifpatogenliştammıiləyoluxdurulmasıdır, buonu 
virusundahagüclüştammıiləsirayətlənmədənmühafizəedir. 
Prinsipetibarıləbitkilərinvaksinasiyasıinsanvəheyvanvaksinasiyasındanfərqlənmir. 
Hərikihaldaorqanizmdəmüdafiəxassə-ləriəmələgəlir, yəniinfeksiyayaqarşıimmu-
nitetformalaşır. Lakinheyvanvəbitkilərdəimmunitetinmexanizmimüxtəlifdir. 
Heyvanlardaqandamüdafiəanti-telasıəmələgəlir, 
həminantitelxəstəliktörədicinininkişafınaimkanvermir, bit-
kilərdəisəvaksinasiyanınsəmərəsiviruslarıninterferensiyasıhalınaəsaslanır, 
bitkiyəilkinolaraqyeridilmişvirusunzəifştammı, 
həminvirusundahagüclüştammınınçoxalmasınamaneolur. 

Aqrotexnikit ədbirl ər . 
Virusxəstəlikərininyayılmasımüəyyəndərəcədəkəndtəsərrüfatıbitkilərininbecərilm
ətexnologiyasındnçoxasılıdır. 
Bunagörədəaqrotexnikitədbirlərvirusxəstəlikl ərindənmühafizəkompleksinədaxildi
r. Əkinmüddəti, bitkilərinsıxlığınınvəziyyətikompleksədaxilolanəsasvasitələrdən-
dir. 

Optimalsəpinmüddətinidaşıyıcıhəşəratlarınmiqra-
siyasıvəyakütləviuçuşmüddətindənasılıolaraqtəyinedirlər. 
Əgərdaşıyıcıerkənmiqrasiyaedirsə, imkandaxi-
lindəsəpinidahagecmüddətəkeçirirlər; buhaldabitkidaşıyıcıhəşə-
ratlakontaktdaolabilmirvəyoluxmaehtimalıaşağıdüşür. Əgərdaşıyıcıhəşə-
ratlarınmiqrasiyasıgecbaşverirsə, ondasəpinindahatezkeçirilməsiməqsədəuyğun-
dur, onunüçünki, daşıyıcılarınəmələgəlmədövrübitkiləryaşlıolsunlar. 
Beləhaldamüvafiqolaraqdavamlılıqyüksəlirvəondayoluxmanınnəticələridəazzərərl
iolabilir. Lakinbütünbuhallardabitkilərinbiolojiinkişafxüsusiyyətlə-
rinəzərəalınmalıdır. 
Çoxillikmüşahidələrvəədəbiyyatməlumatlarınıntəhliligöstərirki, 
sıxəkinlərdəbitkilərinvirusxəstəlikl əriil əyoluxmasıfaiziazalır. La-
kinçoxsıxlıqeynizamandaməhsuldarlığınaşağıdüşməsinəsəbəbolur. 
Onagörədəoptimalsıxlıq, normalsəpin, səpinmüddətivəs. 
kimiaqrotexnikitədbirlərkompleksielmiəsaslarlahəyatakeçirilməlidir. 
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Terapiyatədbirl əri. Kəndtəsərrüfatıbitkilərininvirusxəstəlikl ərindənmühafi
zəsindəterapiyatədbirləridəönəmliroloynayır. Termoterapiya, kimyate-rapiya, 
viruslarıningibitorlarıvəs. terapiyatədbirlərinintərkibhissəsidir. 

Termoterapiya. Birçoxhallardabitkidəolanvirusinfek-
siyasınıyüksəktemperaturuntəsiriiləyənitermoterapiyailəözünətabeetməkmümkün
dür. 
Buqaydailəvegetativyollaçoxalanbitkiləriçoxlusaydaviruslardanazadetməkmümkü
ndür. Đstiliktəsirikimiqaynarsu (50-550C) vəyaqaynarhavadanistifadəedirlər. 
Temperaturvəekspozisiyanı (işləməmüddəti) 
virusvəyoluxanbitkininbiolojixüsusiyyətlərindənasılıolaraqvariasiyaedirlər. 
Đşləmərejiminielənizam-layırlarki, viruslarinaktivasiyaolunsunlar, 
bitkitoxumalarıisəhəyatilikqabiliy-yətlərinisaxlasınlar. Buzamaneləşəraityaradır-
larki, bitkininvəvirusuntempe-raturahəssaslığımaksimumtəşkiletsin. Beləki, 
eyniyüksəktemperaturzamanısuhavayanisbətənbitkinidahagüclüzədələyir. 
Məsələn, çiyələk şitill əri 350Ctemperatursudahəyatilikqabiliyyətini 7 
saat,havadaisə 7 sutkayasaxlayır. 

Kartofyumurularınauzunmüddət 37-400Ctemper-
turilətəsiretdikdəonlarölürlər. Əgərbelətemperaturişləmə-
siniadişəraitlənövbələşdirsək, misalüçün, günərzində 4 saatmüddətindəqızdırsaq, 
onlarzədələnmir, yarpaqqıvrılmasıvirusununinaktivasiyasıisə 6 
həftədənsonrabaşverir. 

Termoterapiyadantoxum, əkin, 
çalaqmateriallarınıvirusxəstəlikl ərindənazadetməküçünistifadəedirlər. 
Yüksəktemperaturuntəsiriilətoxumlardaolanvirusinfeksiyasınısəmərəliformadaləğ
vetməkmümkündür. Məsələn, pomidortoxumlarını 1-2 günmüddətində 
700Ctemperaturdasaxlamaqla tütünmozaikavirusununtamməhvinəsəbəbolur, 
eynizamandabitkinintoxumalarınınkeyfiy-yətiaşağıdüşmür. 
Termoterapiyayoluiləviruslarıtamləğvetməkmümkünol-masada, yük-
səktemperaturşəraitindəonlarbitkilərdəyavaşyayılırvəçoxalırlar. Nəticədə, 
bitkiyəyüksəktemperaturlutəsirdövründəəmələgələnzoğlardavirusolmayabilir. 
Bunagörədətermoterapiyanıadətənapikalmeristemkulturame-
toduiləbirgəistifadəedirlər. Bitkiləriəvvəlcədənyüksəktemperaturadasaxlayır, 
yalnızsonraonlardantəpəmeristemlərikəsirlər. 
Buzamanvirusinfeksiyasındanazadbitkilərinçıxımıgüclənir. 

Kimyaterapiya.Virusinfeksiyasıiləmübarizədəkimyəviüsulməhdudəhə-
miyyətkəsbedir. Viruslarhüceyrədaxiliparazitlərolduğunakimyəvimaddə-
ləreynizamandavirusvəbitkihüceyrəsinətəsiredirlər. 
Bunagörədəvirusuməhvedənkimyəvimaddələr, 
bitkihüceyrələriüçüntoksikiolmamalıdır. Buistiqa-
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mətdədünyaölkələrindəçoxsaylıtədqiqatlaraparılsada, nəticələryoxdur. Beləlikl ə, 
müasirkimyəvipreparatlarlavirusxəstəlikl ərinəqarşıdərmanlamalaraparılmır. 

Viruslarıningibitorları . Bəzibirləşmələr (purinvəpirimidonlarınanaloqları) 
viruslarınçoxalmasınıləngidir, lakinonlarıməhvetmir. 
Beləmaddələriviruslarıningibitorlarıadlandırırlar. 
Bubirləşmələrkimyəvitərkibinəgörəçoxmüxtəlifdirl ər. 
Viruslarıningibitorlarıarasındaproteidlər, qlikoproteidlər, polisa-xaridlər, 
nukleinturşuları (RNT) vəaşağımolekullubirləşmələraşkaredilmişdir. 
Təsirmexanizminəgörəonları 2 qrupabölürlər: yoluxmavəçoxalmaingibitor-ları. 
Yoluxmaingibitorlarıviruszərrəcikləriniblokadaedir, 
nəticədəviruslarinfeksiyalılığınıitirirl ər. Çoxalmaingibitorlarısahibbitkininhü-
ceyrələrindəmad- 
dələr mübadiləsini dəyişirlər, bununda da bitkinin virusa qarşı davamlılığı yük-
səlir. 

Cədvəl 4.2 
Bəzibitkilərinvirusxəstəlikl əriil əmübarizəzamanıtermoterapiya 

rejimi (Nyland, Gobesn, 1969) 
 

Xəstəlik Sahibbitki 
Đşləmərejimləri 

Temperatur, 
0C 

Vaxt Qayda 

Gavalıdanekrozluhəlqəviləkəlik  
gavalı 38 

17 
sutka 

hava 

albalı 35 36 saat su 

Armudqabığındanekroz armud 37 
28 

sutka 
hava 

Almadaxlorozluhəlqəviləkəlik alma 38 7 sutka hava 

Çiyələyinkompleksxəstəlikl əri çiyələk 43 
30 

dəqiqə 
su 

Kartofyarpaqlarındaqıvrılma kartof 50 
17 

dəqiqə 
su 

KartofunX, M, Svəs. 
viruslarıilətörədilənxəstəlikl ər 

kartof 38 7 sutka hava 

 
Đngibitorların bəzilərindən praktikada istifadə edirlər. Belə ki, ali bitkilərin 

antibiotikləri olan imanin və areparin tütün və pomidorda tütün mozaika virusu 
ilə mübarizədə səmərəlidirl ər. 
 

4.8. VĐROĐDLƏR 
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Viroidlərqrupunavirusaoxşarparazitagentlər (orqan, cism) aidedilirlər. 
Viruslardanfərqliolaraq, virionlarınxarakteriknukleoproteidhissəcikləriyox-dur. 
ViroidləraşağımolekullubirzəncirliRNT-dənibarətdir. 
Onlarsahibbitkininhüceyrələrininbiosintetiksisteminədaxilolur, 
buzamanonlarınsonrakıreplika-siyalarıtəminolunur. 

K.V.Popkovaya (2005) görəviroidlərinkəşfiTeodorO.Dinerə (1971) məx-
susdur. Alimkartofyumrularınıtədqiqedərkən, xüsusiyyətlərinəgörəviruslar-
danfərqlənənhissəcikləraşkaretmişdir. O.Dinerkartofyumrularındaiynəşəkil-
liliktör ədicisiniöyrənənzamanvirusolojiüsullarlamüəyyənedilməsimümkünolmaya
nvirusaoxşarhissəciklərintədqiqatınabaşlanğıcvermişdir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şək. 4.2. Viroidlərlə kartof yumrularının yoluxması zamanı 

                        miləbənzərlik:  a- sağlam yumrular; b – xəstə yumrular 
 
Y.M.ŞeludkovəV.Q.Reyfman 1978-ciildə «Viroidlər - 

patogenlərinyenisinfidir» adlıişlərindəonlaratamxarakteristikavermişlər. 
Viroidinbaşlıcavətəbiikomponentinukleinturşusudur: onlarvirionəmələgətirmirlər, 
antigenfəal-lığamalikdeyil, kiçikmolekullukütləyəmalikdir, termo-
düzümlüdürvəyüksəkparazitliyiiləfərqlənirlər. Sitruslardaekzokortis, 
payızgülündəcırtdanlılıq, xiyar-
daxlorotikçillikvədigərfitopatogentörədicilərviroidlərəaidedilir. 

a                            b 
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Əvvəlləryuxarıdaadıçəkilənxəstəlikl əriviruslaraaidedirdilər. 
Viroidlərintörətdiklərixəstəlikl ərinsimptomlarıaşağıdakılardanibarətdir: 
böyüməningecik-məsi, bitkininvəyaonunorqanlarınınölçülərininazalması, 
rəngintensivliyininzəifl əməsi, yarpaqlardaxloroz.Viroidlərəkinmaterialı, 
toxumlayayılır, bitkidənbitkiyəmexanikiyollaötürülür. Beləki, sitruslardaekzo-
kortisxəstəliyinitörədənviroidcalaqzamanıyayılır. Vi-
roidlərinəsasdiaqnostikaüsullarıbitki - indikator, elektronmikroskopuhesabedilir. 

Bitkil ərinviroidlərdənmühafizəsivirusxəstəlikl ərindənmühafizəiləox-şardır. 
Sağlaməkinmaterialı, meristemkultura, termoterapiya, calaqzamanıbıçaqlarınvə 
ya kəsici alətlərin dezinfeksiyaedilməsimühafizətədbirlərisistemi-
ninəsasınıtəşkiledir. 
 

 
 
 

FəsilV 
 

Bitkixəstəlikl ərivəmübarizə 
 

5.1. KƏNDTƏSƏRRÜFATIB ĐTK ĐLƏRĐNĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 
ĐLƏMÜBAR ĐZƏÜSULLARI 
 

Bitkil ərəmələgəlməxarakterivətəbiətinəgörəçoxlusaydaxəstəliktörə-
diciləriil əsirayətlənirlər. 
Xəstəliyinəmələgəlməsivəinkişafıməhsuldarlığınaşağıduşməsi, 
məhsulunkeyfiyyətininpisləşməsi, daşınma, 
satılmavəyararlılıqgöstəriciləriil əxarakterizəolunmaqla, 
təsərrüfatformasındanasılıolmayaraq, istehsalmüəssisəsinəböyükitkilərvurur. 

Mədənibitkilərbecərilənzamanonlarınnormalbö-
yüməvəinkişaflarınıtəminetməküçünkompleksaqrotədbirlərsistemihəyatakeçirilir. 
Đntensivtex-
nologiyazamanıaparılantədbirləradətənxəstəliktörədicilərintoplanmasınavəyayılm
asınasəbəbolur (məsələn, birtərəfliqaydadaazotlugübrələrdənistifadə). 
Əsaskəndtəsərrüfatıbitkilərininbecərilməsininmüasirtexnologiyasın-
dabaşlıcadiqqətgübrədozalarınınyüksəldilməsinəyönəlir. Buzamanaqrobiosenoz-
lardayarananşəraitxəstəliktörədicilərinzərərliyininartmasınasəbəbolur. 

Kəndtəsərrüfatıbitkilərininetibarlımüdafiəsiozamantəminedilirki, be-
cərməzamanımüxtəlifmühafizəüsullarıbir-birinitamamlayır, 
aparılantədbirlərbitkilərinnormalböyüməvəinkişafınaköməketməklə, 
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torpaqdainfeksiyaehti-yatınınazalmasıiləxarakterizəolunur. Dənli-
taxılbitkilərindəsürmə, pas, üzüm-dəmildyuvəoidium, 
almadaunluşehvədəmgilləmübarizədəaparılantədbirlərkompleksxarakterdaşımalıd
ır. Başlıcaxəstəlikl ərəqarşımübarizəməsələlərinəbaxılarkən, 
konkretzonanınmeteorolojişəraitininəzərdənqaçırmaqolmaz. 

Sonillərbirtəsərrüfatsistemindəndigərinəkeçirilməsi, respublikanınmən-
furermənilərləmüharibəşəraitindəolması, bəzən fermerlərdəmaliyyəçatışmaz-lığı, 
ölkəyəyararsız, vaxtıötmüşvəkeyfiyyətsizpestisidləringətirilməsiəkinlər-
dəinfeksiyaehtiyatınınhəddənartıqtoplanmasınasəbəbolmuşdur. 
Bunagörəbecərməzamanıxəstəlikl ərləbağlıqarşıyaçıxançətinlikl əraşağıdagöstərilə
nmübarizdəüsullarınınbir-birinitamamlamasınəticəsindəaradanqaldırılabilər: 
aqrotexniki, bioloji, kimyəvi, fiziki- mexaniki, bitkikarantini, seleksiya- toxum-
çuluqüsulları. Xəstəlikl ərlə mübarizə üsulları müxtəlif olsa da onların bir-birini 
tamamlaması bütövlükdə kənd təsərrüfatı bitkilərini yoluxduran göbələk, bakteri-
ya, virus, ali çiçəkli parazitlər və s. kimi mikroorqanizmlərdən qorumada etibarlı 
zəmin yaradır.  

5.2. AQROTEXNĐKĐMÜBAR ĐZƏÜSULU 
 

Aqrotexnikimübarizəüsulununmahiyyətibitkil ərinnormalböyüməvəinkişafın
ıtəminedən, müxtəlift ədbirlərihəyatakeçirməkləekolojişəraityarat-maq, 
eynizamandaxəstəliktörədicilərinyayılmasıvəinkişafınınqarşısınıalmaq-
danibarətdir (torpağınşumlanması, toxum, səpinqaydası, gübrələmə, 
suvarmavəs.). 

Torpağınbecərilməsxemi. Torpaqmüxtəliforqanizm-
lərinnormalinkişafetdiyitəbiimühitdir, onagörədəo, 
küllimiqdardamikroorqanizmlərləəhatəolunmuşdur. 
Birçoxkəndtəsərrüfatıbitkilərininxəstəliktörədiciləriqış-
lamaqüçünməhztorpaqdanistifadəedirlər. Dənlilərdəkökçürümələri, fuzarioz, 
pam-bıqdasoluxmavəs. xəstəlikl ərintörədiciləriməhztorpaqdaqışlayır.Torpaqbe-
cərildikcəondaolanmikroorqanizmlərin, 
habeləxəstəliktörədicilərinindətərkibidəyişir.Torpağınbecərilməsixüsusiyyəti, 
müddətivəşumundərinliyionunstruk-turunuvəfizikixassələrini, 
habelərütubətvətemperaturudəyişir. Buxəstəliktö-
rədicilərinindəhəyatşəraitinətəsiredir, 
birsırapatogenorqanizmləriməhvedirvəyainkişafınıməhdudlaşdırır.Torpağınbecəri
lməsipasxəstəlikl əriil əmübari-zədəmühüməhəmiyyətkəsbedir. 
Tökülmüşdənlərdəbuğdadaqonurpas, çov-dardapasxəstəliktörədicilərininuredino-
sporlarısaxlanılır, oradanisəpayızlıq-larıncücərtilərinəyoluxur. 
Buğdanıngövdəpasıxəstəliyininteleytosporlarısa-mançöplərindəqalır. 
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Torpaqerkənüzlənərkənbitkiqalıqları, 
onunlabirlikdəisəgöbələklərinuredonosporlarıməhvolur. 

Dənli-taxılbitkilərininməhsultoplanışındandərhalsonra torpağınüzlən-məsi, 
dərinşumunaparılmasıbuğdadakökçürümələriil əmübarizədəəhəmiyyət-
litədbirlərdəndir. 
Şəkərçuğunduruplantasiyalarındatorpağınmüntəzəmolaraqkətmənlənsivəyayumşa
ldılmasıkökyeyənxəstəliyiil əmübarizəninəsasınıtəş-kiledir. 

Gübrələmə. Gübrələrintətbiqibitkininquruluşuvəfiziolojixassələrinidə-yişir, 
buisəxəstəlikl ərəqarşıdavamlılıqvəyahəssaslıq 
kimiməsələlərətəsiredir.Azotlugübrələrbitkilərdəkutikulaqatınınqalınlığınıazaldır, 
assimilyasiyaorqanlarınınböyüməsinigücləndirir, 
birsıraxəstəliktörədicilərinəqarşıdavam-lılığıaşağısalır. 
Fosforgübrələrikutikulaqatınıqalınlaşdırır, mexanikitoxuma-
larındahagüclüinkişafınasəbəbolur. Çuğundurunerkəninkişaffazasındafos-
forlaqidalanmasıköksistemininböyüməsinisürətləndirir, 
cücərtilərinkökyeyənxəstəliyinəqarşıdavamlılığınıyüksəldir.Fosforvəkaliumgübrə
ləribuğdanınbö-yüməenerjisiniyüksəldir, pasvəfuzariozxəstəlikl ərinəqarşıdavam-
lılıqamilininizamlayır. Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, 
fosforvəkaliumgübrələriqarğıdalınınqovuqlusürmə, 
kələmşitill ərininqaraayaqxəstəlikl əriil əyoluxma-
sınınaşağıdüşməsinədətəsiredirlər. 

Gübrələrtorpağınkimyəvitərkibinidəyişir, torpaqreaksiyasınımədənibit-
kilərinxəstəliktörədiciləriil əazyoluxmasıistiqamətinəyönəldir, yənigübrə-
ləmədənsonratorpaqdayarananşəraitgöbələklərinböyüməvəinkişafınamənfitəsirgö
stərir. Torpağafosforvəkaliumgübrələrininverilməsiiləkartofunfitof-
torozlayoluxmadərəcəsiazalır. Buonunlaizaholunurki, torpaqpH 4,8 
olduqdaxəstəliktamamiləinkişafetmir.Mikroelementlərbitkilərdəgedənmaddələrm
ü-badiləsiproseslərinigücləndirir, bununladaxəstəlikl ərəqarşıdavamlıqyüksəlir. 
Misinmikrodozalarıkartofunfitoftorozlayoluxmasınıaşağısalır, 
bortərkibligübrələrçuğundurunözəkçürüməsiiləsirayətlənməsinidəfedir, 
molibdenduzlarıilətoxumlarındərmanlanmasıdənli-taxılbitkilərininpas, 
sürməvəbaşqaxəstəlikl ərəqarşıyoluxmafaiziniaşağısalır. 

Beləlikl ə, gübrələrbitkilərinxəstəlikl ərdənmühafizəüsuludeyil, lakinon-
larınxəstəliktörədicilərinəqarşıdavamlılığınıyüksəldənbaşlıcaamillərdəndir. 

Növbəliəkin. Xəstəlikl ərinəmələgəlməsininqarşısınıalmaqdaənəhəmiy-
yətliaqrotexnikitədbirlərdənbirinövbəliəkindir. Onunböyükfitopatolojiəhə-
miyyətivardır. Đllərüzrəbitkilərinnövbələşdirilməsipatogenlərintoplan-
masınınqarşısınıalır. Növbəliəkinsayəsindətorpaq-
dayaşayanmikroorqanizmlərinsayıodərəcədəaşağıdüşürki, 
artıqəkinlərəiqtisadizərərvurabilmirlər. 
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Kələmdəkilaxəstəliyitörədicisininsistalarıtorpaqda 5-6 ilsaxlanılır, 
müvafiqolaraqkə-
ləmvəhəminfəsiləyədaxilolandigərbitkiləryalnızhəminmüddətbaşaçatdıq-
dansonraəvvəlkiəkinyerinəqaytarılmalıdır. 

Növbəliəkindəbitkilərinövbələşdirərkənxəstəliktörədicilərinixtisaslaş-
masıdanəzərəalınmalıdır. Beləki, sahədəkələmdənsonrakartofəkinləriniplan-
laşdırmaqolmaz, onagörəki, Erviniyacinsinədaxilolanbakteriyakələmdəse-
liklibakterioz, kartofdaqaraayaqxəstəlikl ərinintörədicisidir.Eynixəstəliktörə-
diciləriolanbitkiləribir-birindənizoləedilmiş, müəyyənməsafədəbecərməkolar. 
Phytophthorainfestanshəmkartof, 
həmdəpomidorbitkilərindəfitoftorozxəstəliyinintörədicisidir. Adətən, 
xəstəliyininki şafıkartofdabaşlayır, sonraisətörədicipomidorakeçir. O, 
havayoluiləyayılır, 
onagörədəmüəyyənməsafəizolyasiyasıolmadıqdapomidormeyvələrininkütləvisurə
tdəfitoftorozlayolux-masıbaşverir. 
Bunöqteyinəzərdənəmtəəlikvətoxumalmaqməqsədiləbecəri-lənplantasiyalardabir-
birindənmüəyyənməsafədəyerləşdirilməlidir, 
əkshaldahərikisininqarşılıqlıyoluxmasıbaşverir. Yazlıqdənli-
taxılbitkiləriüçünyazdavirusvəfitoplazmaxəstəlik-
lərininmənbəyionunlayanaşıyerləşdirilmişpayızlıqlardır. 
Çünkiburadaxəstəlikl ərinkişafahələpayızdabaşlayırlar. Torpaqpato-
genləriil əmübarizədənövbəliəkinintətbiqionuninfeksiyamənbələrindənazadolunm
asınaxidmətedir. 

Sağlamtoxumvəəkinmaterialı. 
Birçoxxəstəliktörədiciləritoxumvəəkinmaterialıvasitəsiləötürülür. Yal-
nıztoxumvasitəsiləbuğdavəarpanıntozsürməsi, helminthosporoz, 
kələmvəpomidorunbirsıraxəstəlikl əriyayılır. Əkinmaterialıiləkartofunfitoftoroz, 
qaraayaqvəbaşqaxəstəlikl əriötürülür. Sira-
yətlənmiştoxumvəəkinmaterialıbitkixəstəlikl ərininəsasmənbələrindənbiridir. 
Eynizamandatoxumlarınsirayətlənməsinəvəəkinkeyfiyyətlə-
rinəsəpinvəəkinmateriallarınınbecərməşəraiti, habelətoxumunsəpinəhazırlanması 
– seçmə, tə-mizləmə, sortirov-
kavəbaşqaaqrotexnikitədbirlərəhəmiyyətlitəsirgöstərirlər. 
Buaqrotexnikitədbirlərməhsuldarlığınyüksəldilməsiiləyanaşı, 
xəstəlikl ərləmübarizəyə, onlarınxəstəliyəda-
vamlılığınıartırmağaistiqamətləndirilməlidir. Toxumsahə-
lərindəməhsuldarlığavəxəstəlikl ərədavamlılığınagörəgüclüsort-
larınyetişdirilməsinaminəbütünaqrotexnikitədbirlərhəyatakeçirilməlidir. Qar-
ğıdalıbitkisininfuzarioz, niqrosporioz, diplodioz, 
bakteriozxəstəlikl ərinəqarşıdavamlı, 
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düzgünseçilmişkalibrlitoxumlardanistifadəedil-məlidir. 
Bununüçüntoxumseçimitarladabaşlayır, yənisağlam, 
normalinkişafetmişbitkilərinsira-
yətlənməmişqıcalarıseçilirvətoxumüçüntədarükedilir. 
Toxumlarınmütləqçəkisivəölçüləriəhəmiyyətkəsbedir. 
Ədəbiyyatməlumatlarınagörə, payızlıqbuğdanınsəpininiiritoxumlarlaapardıqda, 
kiçiktoxumlaranisbətənbərksürməiləyoluxmadərəcəsikəskinazalır. 
Bunagörədəbitkininsort-
larınındavamlılığınıbərksürməyəqarşıyüksəltməküçüntoxumlarınkiçikqarışığında
n, sürməkisə-ciklərindən (soruslarından) 
cidditəmizlənməsiməsləhətgörülür.Toxumlarınka-librləşdirilməsi, 
kiçiktoxumlarınkənarlaşdırılması, 
yüksəkcücərməvəböyüməenerjilitoxumlasəpinşəkərçuğundurundakökyeyənxəstəl
iyiil əmübarizədəböyükəhəmiyyətkəsbedir. Məlumdurki, 
buğdadafuzariozyalnıztorpaqiləyox, toxumilədəkeçir, onlarıtəmiz-
ləməyoluiləxəstəlikl əsirayətlənmənimüəyyəndərəcədəaşağısalmaqolur. 

Beləlikl ə, aqrotexnikitədbirlərkompleksindətoxumvəəkinmaterialları-
nınsəpinəhazırlanmasımühüməhəmiyyətkəsbedir, toxumlarınseçilməsiimmuno-
lojiəhəmiyyətkəsbetməklə, bitkilərinxəstəlikl ərədavamlılığınıyüksəldir. 

Səpinmüddətivəyığım. Səpinmüddətidüzgüntəyinedildikdəbirçoxxəs-
təlikl ərinqarşısınıalmaqmümkünolur, 
buaqrotexnikitədbirçoxlusaydakəndtəsərrüfatıbitkiləriüçünhəllediciroloynayır. 
Səpininerkənkeçirilməsizamanıtorpaqdadavamlısurejimitəminolunur, 
bitkilərişıqdanyaxşıistifadəedir, vege-tasiyadahatezbaşaçatır. 
Erkənsəpinzamanıyazlıqbuğdafuzarioz, kökçürümə-ləri, pas, 
unluşehxəstəlikl əriil əzəif, ancaqbərksürməiləgüclüsirayətlənir. 
Aqrotexnikiqaydadavəsəpinmüddətindəaparılanəkmələrzamanıyulafsürmə, 
arpatozvədaşsürmə, dənli-paxlalıbitkilərfuzarioz, kartoffitoftorozlazəifyolu-
xurlar.Bitkixəstəlikl əriil əmübarizədəməhsulunqısamüddətdəitkisiztoplan-
masıböyükəhəmiyyətkəsbedir. Buxüsusilədənli-taxılbitkilərininpasxəstəlik-
lərinəaiddir, onagörəki, 
uredonosporlarkövşəndəqışlayırvəpayızlıqbitkilərincücərtilərininsirayətlənməsiüç
ünəsasinfeksiyamənbəyirolunuoynayır. 

Fitosanitartədbirlər. 
Bitkimühafizəsindəfitosanitartədbirlərinfeksiyamənbəyininməhvedilməsinəyönəl
mişdir. Gələcəkvegetasiyailindəbitkilərinyoluxma-
sındaəsasroloynayaninfeksiyamənbələriaşağıdakıkimiolabilər: 
məhsultoplanandansonrasahədəqalanyoluxmuşbitkiqalıqları, 
qışlayanxəstəbitkilər, öz-özünəbitənxəstəbitkilər, alaqlar, toxumvəəkinmaterialı, 
habeləbaşqarayonlardanhavacərəyanıvasitəsilədaxilolaninfeksiya. Fitosanitartəd-
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birlərbitkilərinmühafizəsinisəmərəlişəkildətəminedəbilir. 
Bitkiqalıqlarınınbasdırılması, torpaqdaolanmikrob-
antaqonistlərinhəyatfəaliyyətləriüçünəlverişlişəraityaradılması, mikroorqanizm-
lərinköməyiil əbitkiqalıqlarınınparça-lanmasınınsürətləndiril-
məsivəbaşqafitosanitartədbirlərpatogenlərintoplan-
masıvəyayılmasıproseslərininqarşısınıalır. 

Ayrı-ayrıbitkilər, xüsusiləağacvəkolluqlaramüna-
sibətdədəprofilaktikitədbirlərdənistifadəolunur. Xəstəbudaqlarvəzoğlarbudanır, 
bağdankənarlaş-dırılır, 
budanmayeriisəmüdafiəpreparatlarındanbiriilədərmanlanır. 
Meyvəağaclarındaənçoxrastgəlinənadixərçəngxəstəliyiil əmübarizədəbutədbirçoxə
həmiyyətlidir.Almavəarmuddadəmgilxəstəliyinintörədicilərisirayət-
lənəntökülmüşyarpaqlardaqışlayır, qışlamadanson-
radaxəstəliktörədicinininkişafıdavamedir, kisəmərhə-
ləsisayəsindəyetişənaskosporlaryenidənilkinsirayət-lənmətörədirlər. 
Bununqarşısınıalmaqüçünpayızdayarpaqlartöküləndənsonraağacaralarının 25-30 
smdərinlikdəşumlanıb, sirayətlənmişyarpaqlarınbasdırıl-
masınınböyükəhəmiyyətivar. 

Beləlikl ə, fitosanitartədbirlərxəstəlikl ərləmübarizəsisteminintərkibhis-
səsiolmaqla, aqrotexnikanınmühümelementlərindəndir. 
 

5.3. BĐOLOJĐMÜBAR ĐZƏÜSULU 
 

Xəstəlikl ərəqarşıbiolojimübarizəüsulununmahiy-
yətipatogenlərəqarşıbaşqamikroorqanizmlərdən, 
habeləonlarınhəyatfəaliyyətlərininməhsullarındanvəyapatogen, 
saprotroforqanizmlərinantaqonistqarşılıqlımünasibətlə-
rindənistifadəedilməsiiləsəciyyələnir. 

M.N.Rodiginə (1978) görə, aqronomA.T.Bolotov 1778-ciildəilkdəfə qo-  
yunpeyinindənbuğdanınbərksürməxəstəliyinəqarşıtətbiqməsələsiniqoy-
muşdur.1877-ciildəLuiPastertorpaqdayaşayanmikroorqanizm-
lərinantaqonistəlaqələribarədəfikirsöyləmişdir. Omüəyyənetmişdirki, 
birsırabakteriyalarbaşqamikroorqa-
nizmlərinantaqonisttəsirialtındatorpaqdanitmişdir.Canlımik-
robantaqonistlərinbitkipatogenləriil əmübarizəyəcəlbedilməsiasandeyildir. 
Antaqonizmmüxtəlifqrupmikroorqanizmlərarasındagenişyayılmış, bakteriya, 
aktinomisetlər, göbələklərvəs. arasındagenişanta-
qonizmmünasibətləriaşkaredilmişdir. Antaqonizminsəbəbləriçoxmüxtəlifdir. 
Onunəsassəbəblərindənbirimüxtəlifmikroorqanizmlərineyniqidamaddələrinəolant
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ələbatıdır. Buzamanyüksəkböyüməsürətinəmalikolanmikroorqanizm, 
onunlaeynisubstratdayaşa-yanınantaqonistinəçevrilir. Məsələn, eynisubst-
ratabakteriyavəaktinomisetəkdikdə, bakteriyatərəfindənaktinomisetlərinsıxış-
dırılmasımüşahidəedilir. 
Yüksəkçoxalmatempinəmalikolanbakteriyasubstratıtezəhatəedirvəqidamaddələrin
dəndahaintensivistifadəedir. 
Nəticədəaktinomisetlərböyümədənməhrumolurvətədricənsubstratdansıxışdırılır. 
Lakinaktinomisetbakteriyanıninkişafınamaneolanmaddələrmübadilə-
sininspesifikməhsullarınıburaxmaqxü-susiyyətinəmalikolarsa, 
onunböyüməsininsıxışdırılmasıbaşverməyədəbilər. 

K.V.Popkovaya (2005) görətorpağayaşılgübrə, xüsusilədoğranmışçov-
darbitkisiverildikdəkartofdaadidəmgilxəstəliyinininki şafıləngiyir. 
Buonunlaizaholunurki, torpaqdayaşılbitkikütləsininolmasımikroorqanizm – 
saprotrof-
larıntezliklətoplanmasınavəondanqidasubstratıkimiistifadəetməsinəşəraityaranır. 

Fitopatogenlərləmübarizədəmikroorqanizmlərarasıantaqonizmdənistifadəed
ilir. 
Kəndtəsərrüfatıbitkilərininxəstəliktörədicilərininməhvedilməsindəantaqonistlərdə
nistifadəninaşağıdakıistiqamətləriqəbuledilmişdir: 

-torpaqdamikrob-antaqonistlərintoplnmasıüçünəlverişlişəraitinyaradıl-ması; 
- antaqonistkulturalarıntətbiqi; 
-antibiotiklərintətbiqi. 
Aqrotexnikitədbirlərinköməyiil ətorpaqdatorpaq-antaqonistlərintoplan-

masınaşəraityaratmaqmümkündür. Torpaqdaonlarınmiqdarımüəyyəndərəcə-
dəonuntemperaturu, rütubətliyi, turşuluğu, tərkibindəkiüzvimaddələr, 
bitkilərinkökayırmalarındanvəs. asılıdır. Torpağaüzvigübrələrin (peyin, kompost, 
side-ratlar) verilməsi, növbəliəkinəəməledilməsitorpağınantaqonistlərləzənginləş-
məsinəxidmətedənaqrotexnikitədbirlərdəndir. 

Növbəliəkinəəməledilməsi, üzvigübrələrdənistifadəlobyanınkökçürü-
məsiiləyoluxmasınıaşağısalır. 
Eynizamandaüzvigübrələrtorpaqdafuzariumcinsigöbələklə-
rininhəyatfəaliyyətiniməhdudlaşdırır. Yaşılkütlənintorpağabas-
dırılmasıkimitədbirlərtorpağınmikrobiolojifəallığınıartırır, mikrob-antaqo-
nistlərinsayınınçoxalmasınıtəminedir. Paxlalıvədənli-
paxlalıbitkilərinqarışığıgeniştəsirdairəsinəmalikolanmikolitikbakteriya-
antaqonistlərintorpaqdatop-lanmasınıstimuləedir. 
Yoncanınrizosferindəolanmikolitikbatkeriyalarpam-
bıqdavertisilliozvəfuzariozxəstəliktörədicilərinininkişafınamaneolur. Belə-likl ə, 
torpaqdamikrob-
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antaqonistlərinfəallığıüçünşəraityaratmaqlaxəstəliktörədicilərinsürətliinki şafınınq
arşısınıalmaqolar.Bəziölkələrdətorpağıanto-
qonistmikroorqanizmlərləzənginləşdirməküçünsünisurətdəbecərilmişmikro-orqa-
nizmlərləzənginbiopreparatlardan, kompostdanvəyatəmizkultu-
ralardanistifadəedilir. Torpaqgöbələk-
antaqonistiTrichodermalignorumHarz.əsasındahazırlanmıştrixoder-
minpreparatındanistehsalatşəraitindəgenişistifadəedilir. 

Xəstəliktörədicilərləmübarizədəantibiotiklərdəsəmərəlidir. Bitki, 
heyvanvəinsanüçünzərərsiz, çoxkiçikdozalardatətbiqetməkmümkündür. Anti-
biotiklərəgöstəriləntələbləraşağıdakılardır: 
antibiotikxəstəliktörədiciyəqarşıfəalolmalıdır; 
bitkitoxumasınaasanlıqlakeçməlidir; 
bitkitoxumasıdaxilindəbiolojitəsirəmalikolmalıdır; 
tezbirzamandainaktivasiyauğramamalıdır; 
onunmüalicədozalarıbitkilərüçünzərərsizolmalıdır. 

Antibiotiklərintətbiqüsulunuxəstəliyintipi, bitkinininki şaffazası, texno-
logiyanınxüsusiyyətlərindənvəs. asılıolaraqseçirlər. 
Əngenişsurətdətoxumvəəkinmaterialınındərmanlanması, 
bitkilərəçilənməsivətorpağaverilməforma-sındanistifadəedilir. Antibiotiktoxum, 
yarpaq, budaq, gövdəsəthindəvədaxilin-dəfəaliyyətgöstərərəkfitopato-
genorqanizmləriöldürür. Onlarkök, yarpaq, gövdətərə-
findənudulurvəkifayətqədərtezbirzamandabitkiüzrəyayılır. Bitkitoxumalarında 
20-30 günqalabilir. 

K.V.Popkovaya (2005) görə, keçmişSSRĐ-dəbitkilərimühafizəüçünfito-
bakteriomitsinvətrixotetsinantibiotiklərindənistifadəedilmişdir. Fitobakte-
riomitsinantibiotikistreptomisescinsinədaxilolanaktinomisetinhəyatfəaliyyə-
tininməhsuludur. Preparatibitkilərinbakterioztiplixəstəlikl ərinəqarşıtətbiqedirlər. 
Onun 5%-lidustuilətoxumlarıdərmanlamalobyadabakterioz, 
pambıqdahommozxəstəli-
yinininkişafınınqarşısınıalır.TrixotetsinTrichotheciumroseumgöbələyininəsa-
sındasintezedilmişdir. Preparatfungisidlikxüsusiyyətlərinəma-likolmaqla, 
unluşehxəstəlikl ərinəqarşıtətbiqolunur.Biolojimübarizəzamanıbitkilərtərəfindənb
uraxılanantibiotikmaddələrin – fitonsidlərintətbiqisəmərəli-dir. 
Fitonsidlərinkimyəvitəbiətimüxtəlifolmaqla, efiryağları, aldehid, fenol, ketonvəs. 
ibarətdir. Ədəbiyyatlardagöstərilirki, ilkd əfəfitonsidləri 1928-
ciildəB.P.Tokinkəşfetmişdir. B.P.Tokinəgörə, fungisidlik – bütünbitkilərinuni-
versalxüsusiyyətidir. Fitonsidlər, antibiotikmaddələrkimihəmişəbitkitoxuma-
sınıntərkibindədir. Onlarseçicilikxüsusiyyətinəmalikdir:məsələn, birqrupmik-
roorqanizmiməhvedənantibiotik, digərlərinəqarşıqeyri-fəalolur. 
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Soğan, sarımsaq, qovaq, şam, qaraşam, sitruslar, meşəgilası, xardal, 
ardıcvəs. bitkiləryüksəkfitonsidlikləfərqlənirlər. Bitkilərinantibiotikmaddələrsin-
tezetməkxüsusiyyətindənbitkimənşəliantibiotiklərinalınmasındaistifadəedilir 
(imanin, arenarin).Đmaninantibiotikidazıotukolundanalınmışdır. Preparatyon-
cadakökçürümələri, tütünmozaikası, quşüzümüfəsiləsi bitkilərində stolburxəs-
təliktörədicilərinininkişafınınqarşısınıalır.Arenarin-solmazçiçəyindənalınmış-dır. 
Bupreparatlapomidortoxumlarınısəpindənəvvəldərmanlayırlar.Bundanbaşqatəbiət
dəeləmikroorqanizmlər (bakteriya, göbələklərvəs.) aşkaredilmişdirki, 
onlarfitopatogenorqanizmlərdəparazitlikedəbilir. 
Onlarahiperparazitlərvəyaikincisıraparazitlərideyilir. 
Hiperparazitlərintəsirmexanizmimüxtəlifdir. 
Onlarsahibbitkininhüceyrəsindəpatogeniməhvedənlizisvəyahəlletmətörədəbilir. 
Buzamanhiperparazitözünüantaqonistkimiaparır. Ümumiyyətlə, hiperpa-
razitlikləantaqonistlikarasındakəsginsərhədyoxdur. Beləki, Trichodermalig-
norumözündənbirsıraantibiotiklər (qlitoksin, viridin) ayırır, 
nəticədəgenişspektriantaqonistlikxüsusiyyətinəmalikolur, 
bundanəlavəhəmingöbələkbirsırapatogengöbələklərinsklerosiyalarındaparazitlike
dir, yənihiperparazitlikxassələriniaşkaraçıxarır. 

Đstixanaşəraitindəxiyardaunluşehxəstəliyiil əmübarizədəpiknidialgö-
bələkolanCicinnoboluzcesattiideyaxşısəmərəverir. Bugöbələkqarağat, 
xiyarvəbaşqabitkilərinunluşehxəstəliktörədicilərininmitselvəkonidiilərindəpara-
zitlikedir. Lakinonuninkişafıüçünyüksəkrütubətvətemperaturtələbolunur, 
bunagörədəhiperparazitinörtülüqruntşəraitindətətbiqisəmərəlidir. 
Qarağatvəqızılgülkollarını, qabaqfəsiləsibitkiləriniunluşehxəstə-
liyinəqarşıçürümüşpeyinşirəsiiləçiləyirlər. Beləşirədəbakteriyalartoplanır 
vəçiləməzamanısirayətlənmişbitkininsəthinədüşür, 
xəstəliktörədicininmitselininlizisinə – 
həllolmasınasəbəbolur.FuzariumorobanchesJacz. müxtəliforabanşnövlərindəpa-
razitlikedir. Qarpız, pomidor, kələmvəs. 
bitkilərinorabanşlarıiləmübarizədəbugöbələkdənistifadəolunur. 

Beləlikl ə, ətrafmühit, insanvəistiqanlıheyvanlarüçüntəhlükəsizolanbio-
lojimübarizəüsulunundahadainkişafetdirilməsimüasirdövrünzəruriməsələlə-
rindəndir. 
 

5.4. KĐMYƏVĐMÜBAR ĐZƏÜSULU 
 

Fitopatogenorqanizmlərəqarşıkimyəvimübarizəüsulunundaimkanla-
rındanistifadəedilir. Zərərverənorqanizm-
lərəqarşıkimyəvimübarizədətətbiqolunanpreparatlarabütövlükdəpestisidlərdeyilir. 
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Pestisidlərkimyəvitərkibinəgörə 3 qrupabölünür: 1) qeyri-üzvimənşəlil ər (misku-
porosu, dəmirkuporosu, misxloroksidivəs.); 2) bitki, bakteriya, göbələkmənşəlil ər 
(trixodermin, trixote-tin, fitobakteriomitsinvəs.); 3) üzvimənşəlil ər (ridomil, tilt, 
bayleton, polikar-batsinvəs.). 3-cüqrupadaxilolanlarmüasirpestisid-
lərinfiziolojicəhətdənənfəalqrupuolub, assortimentin 90%-nitəşkiledirlər. 
Tətbiqolunmaobyektinəgörəpestisidlərşərtiolaraq 16 qrupabölünürlər. Göbə-
ləkxəstəlikl ərinəqarşıtət-biqolunanpreparatlarafungisidlərdeyilir. Fungi – 
göbələk, cideo – öldürürəmdeməkdir. Pato-
genlərətəsirxarakterinəgörəpestisidlərkontaktvəsistemolmaqlaikiqrupabölünür. 
Kontaktfungisidlərbitkiyədaxilolmur, məhdudşəkildəyar-
pağınbirsəthindəndigərinəhərəkətedir, xəstəliktörədiciiləəlaqədəolduqdatəsiredir. 
Müasirdövrdətətbiqolunandərmanlarınəksəriyyəti- bordomayesi, 
kükürdpreparatları, sineb, polikarbatsinvəs. buqrupaaiddir. Kontaktfungisid-
lərintəsirmüddətibitkininsəthindəqalmasındanvəmeteorolojişəraitdənasılıdır. 

Sistemtəsirlifungisidlərvəonlarınparçalanmaməhsullarıbitkininbiror-
qanındandigərinəasanlıqlayerinidəyişir, köksistemindənbitkininböyüməko-
nusunaqədərhərəkətedir. Patogen bitkinindaxilinəsorulduğundantətbiqimete-o-
rolojişəraitdənasılıdeyildir. Ridomil, tilt, bayleton, topaz, skor, strobikimipre-
paratlarınsəmərəliliyin əçiləmədən 0,5 
saatsonradüşənleysanyağışlarıbelətəsirgöstərmir. 

Xəstəliktörədicilərinətəsirxarakterindənasılıolaraqmüdafiə (profilaktiki) 
vəmüalicəfungisidlərinifərqləndirirlər.Müdafiəfungisidləriəsasetibariləpato-
geninreproduktivorqanlarınatəsiredir, sirayətlənməbaşverənəqədərsəmərəli-dir, 
xəstəliyininki şafınınqarşısınıalır, lakinbitkitoxumasınadaxilolantörədi-
ciniməhvetməkxüsusiyyətinəmalikdeyil.Müalicəfungisidlərixəstəliktörədi-
cininvegetativ, reproduktiv, habeləonlarınqışlamafazalarınatəsiredir, 
bitkiyoluxandansonradaonutələfedir. 
Patogenbitkiyədaxilolandansonrapreparatnəqədərtezçilənərsə, səmərə-
lilikoqədərböyükolar. Đşçiməhluldakəsafətliyin-dənasılıolaraq, 
müdafiəvəmüalicətəsirigöstərəbilir. 

Đnfeksiyanınxüsusiyyətindənasılıolaraq, fungisidlərtətbiqolunmaobyek-
tinəgörəaşağıdakıqruplarabölünürlər. 

Toxumdərmanları - infeksiyamənbəyitorpaqdavətoxumdaolduqdaxəs-
təlikl ərdənqorumaqüçünistifadəolunanpreparatlardır. Toxumlarındüzgündər-
manlanmasıinfeksiyaehtiyatınınazalmasınavəvegetasiyadövrüçiləmələrinsa-
yınınazalmasınasəbəbolur. TMTD, vitavaks, dividendstar, maksimstar, sumi- 8 
fentiuramvəs. geniştətbiqolunanənənəvivəmüasirtoxumdərmanlarıdır. 

Torpağıdərmaqlamaqüçüntətbiqedilənpreparatlar - torpağızərərsizləşdir-
məməqsədiləistifadəolunur. Đstixanavəparniklərdəxüsusiləəhəmiyyətlidir. 
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Torpağaverilənpreparatlaryüksəkuçuculuğu,qaz və buxarformasındatəsiret-
mələriil əxarakterizəolunur. 

Çoxillikbitkil ərinistirahətdövrüdərmanlanmasındatətbiqedilənfungisid-lər – 
ağacvəkollarınnisbisükunətdövrüerkənyazdatumurcuqlaraçılmamışvəyapayızınso
nundaağaclaryarpaqlarınıtökdükdənsonrazərərvericivəxəstəlik-
lərinqışlamafazalarınaqarşıistifadəolunur. Məsələn, DNOK 
(dinitroortokrezolturşusu), nitrafenkimipreparatlarıgöstərəbilərik. 

Bitkil ərinvegetasiyadövrütətbiqolunanfungisidlər – 
bitkilərinböyüməvəinkişafızamanıistifadəedilir. 
Bitkil ərəinfeksiyadüşənəqədərvəyadərhalsonraxəstəliktörədiciniməhvetməkməqs
ədilətətbiqedirlər. Xəstəliyininki şafıvəmeteorolojişəraitdənasılıolaraq, 
beləçiləmələrvegetasiyadövrübirneçədəfətəkrarlanabilir. 

Müasirdövrdəkəndtəsərrüfatınıkimyasız, pestisid-
lərsiztəsəvvüretməkçətindir. 
Lakindigərmübarizəüsullarıiləmüqayisəetdikdəçatışmazlıqlarıdamövcuddur. 
Buçoxsaylıkimyəviçiləmələrinətrafmühitiçirkləndirməsi, 
bəzənisətərkibindəpestisidolançirkliməhsullarınistehsalıiləəlaqədardır. 
Onagörəxəstəliktörədicilərəqarşıpestisidlərintətbiqizamanısanitar-
gigiyenikqaydalara, habeləpreparatlarınreqlamentinəciddiəməledilməlidir.  
 

5.5. FĐZĐKĐ-MEXAN ĐKĐMÜBAR ĐZƏÜSULU 
 

Xəstəliktörədiciləriil əmübarizədəfiziki-mexanikimübarizəüsulununma-
hiyyətifizikimühitşəraitinindəyişdirilməsidir.Fiziki-
mexanikiüsulasəpinvəəkinmaterialınıntermikizərərsizləşdirilməsi, 
torpağınqızdırılması, dəninqurudulmasıvəs. kimitədbirlərdaxildir. 
Butədbirlərintəsirinəticəsindəfizikimühitşəraitidəyişirvəmikroorqanizm-
lərəöldürücüzərbəvurulur.Müasirdövrdəxəs-
təliktörədiciləriil əmübarizədəxüsusiləinkişafetmişölkələrdəyüksəkvəaşağıtempera
tur, radiasiyaşüalanması, ultrasəs, 
yüksəktezliklicərəyankimifizikitədbirlərdənistifadəolunur. 
Bunlardanəngenişyayılanıtermiküsuldur. Buüsul-lasəpinvəəkinmate-
rialınıpatogenlərdənazadedirlər. 
Xüsusiləxəstəliktörədicitoxumundaxilindəolduqdavəkontakttəsirlifungisidlərlətəsi
retdikdəqızdırmaüsuluözünüdoğruldur. 
Buğdavəarpadatozsürməxəstəliyinitörədəngöbələyiməhvetməküçüntermikizərərsi
zləşdirməaparılır. Əvvəlcətoxumları 470C-liksuda 2 saatmüddətindəsaxlayır, 
sonrasoyudurvəmüvafiqkondisiyayaqədərqurudulur.Termikiüsuldanbakteriyavəvi
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rusinfeksiyasızamanıdahaçoxisti-fadəolunur. Buüsullatərəvəzbitkilərinintoxum-
ları, soğanaqlar, tinglərinfeksi-yadanazadedilir. Lakinqeydetməklazımdırki, 
üsuluntətbiqiçoxluçətinlikl ərləbağlıdır: 
yüksəktemperaturmikroorqanizməməhvedicitəsirgöstərməklə, 
toxummaterialınızədələməməli, onuncücərməqabiliyyətiniaşağısalmamalıdır. 

Tingmaterialınıvirusmənşəliinfeksiyadanazadetməküçünxüsusihazır-
lanmıştermokameralardanistifadəedilir. K.V.Popkovaya (2005) 
görəmeyvəvəgiləmeyvəbit-
kilərininəkinmaterialınıvirusinfeksiyasındanazadetməküçün 
380Ctemperaturdatermokameradabitkininnövüvəpatogendənasılıolaraq 2 həftədən 
5 həftəyəqədərsaxlamaqolur. Đstixanavəparnikşəraitindətorpağınter-mikizərərsiz-
ləşdirilməsigenişyayılmışdır. Buməqsədlətorpağıtemperaturu 1000C-
dənaşağıolmayanqaynarbuxarlaişləyirlər. Qızdırmadan 45-60 
dəqiqəsonrapatogentorpaqdaməhvolur. 
Meyvəağaclarınınxəstəbudaqlarınınbudan-ması, əkinlərinxəstəbitkilər-
dəntəmizlənməsimexanikitədbirlərəaiddir. Dənli-taxılbitkilərindəpasxəstəlikl ə-
rininaralıqsahibbitkisiolanzirinckollarınıntop-lanıbkənarlaş-
dırılmasıdamexanikitədbirlərdəndir. Meyvə bağlarında məhsul toplanşından sonra 
xüsusilə baxımsız, buraxılmış ağaclarda müəyyən qədər mey-və məhsulları qalır. 
Bu gələcəkdə müxtəlif infeksiyalar üçün ehtiyat mənbə rolunu oynayır. Ona görə 
də məhsul toplanışından sonra yararsız meyvələrin belə ağacda qalmasına yol 
verilmir. 

5.6. SELEKSĐYA- TOXUMÇULUQÜSULU 
 

Bitkil ərinxəstəlikl ər-
dənqorunmasındaənsəmərəlimühafizəüsullarındanbiridəseleksiya-toxumçuluqdur. 
Digərüsullarlamüqayisədəbumüasirdirvəgünümüzüntələbləriəsasındayara-
dılmışdır. 
Bütündünyadavüsətalanekolojitəmizməhsulproblemininhəllindəkimyəvidərman-
larıntətbiqinəəsaslanmayanseleksiyaişlərinin, davamlısortlarınyaradılma-
sınınvətoxumçuluğuninkişafetdirilməsininmühüməhəmiyyətivardır. 
Təsadüfideyildirki, ölkəmizdətorpaqislahatlarıaparılarkəntoxumçuluqtəsərrüfat-
larınatoxunulmamış, 
əksinəhəmintəsərrüfatlarınmadditexnikibazasınınmöhkəmləndirilməsiüçündövləts
əviyyəsindəişlərgörülmüşdürvəgörülməkdədir. 

Seleksiyaişlərininaparılmasınəticəsindəmüəyyənkəndtəsərrüfatıbitkiləriüzrə
xəstəlikl ərəqarşıdavamlısortlaryaradılmışdır. AkademikC.Ə.Əliyevinrəh-
bərliyialtındayaradılmışyeniyumşaqvəbərkbuğdasortları (Mirbəşir-50, Bərə-kətli-
95, Əlincə, Nurlu-99, Qobustan, Azəri, Ruzi) 
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sürməvəpasxəstəlikl ərinəqarşıyüksəkdavamlılıqgöstərirlər. 
Belədavamlısortlarbirsıratərəvəz, meyvəvətexnikibitkilərüzrədəalınmışdır. 

SonillərdəAz.ETÜzümçülükĐnstitutundamərhum M.Amanovunrəh-
bərliyialtındaAzərbaycanınyabanıüzümününöyrənil-
məsivədavamlınövlərinseleksiyadatətbiqiiləəlaqədardəyərlii şləraparılmışdır. 

ADAU-nun“Meyvəçilik, tərəvəzçilik və üzümçülük” kafedrasınınəmək-
daşı, kəndtəsərrüfatıelmlərinamizədiF.ŞərifovunDövlətqeydiyyatın-
dankeçmişNailüzümsortudaəsasxəstəlikl ərəqarşınisbidavamlılığıiləseçilir. 

Ədəbiyyatməlumatlarındaqeydolunduğukimiinfek-
sionxəstəlikl ərəqarşıalibitkilərindavamlılığınagenlərvasitəsilənəzarətedilir. 1905-
ciildəilkdəfəBiffenbeləbirfikirsöyləmişdirki, 
buğdanınsarıpasxəstəliyinəqarşıgöstərdiyidavamlılıqMendelqanunlarınamüvafiqo
laraqirsiötürülür. 

Müasirbaxışlaragörədavamlılıqtiplərinəgörəsortlarımonogenvəyaoliqogen 
(vertikal), poligendavamlılığa (horizontal) ayrılırlar. 

Monovəyaoliqogendavamlılığaməxsussortlarbirvəyabirneçədavam-
lılıqgeninəmalikdir. Onlarınhərbiribitkininmüəyyənfiziolojirasaqeyrihəs-
saslığınıtəyinedir. Budavamlılığamaliksortlarmüvafiqrasamünasibətdəyük-
səkhəssasmüdafiəreaksiyalarınıəmələgətirirl ər. 

Əgərbitkininpatogenləristabilxassələrəmalikolsaydılar, monogenda-
vamlısortlarkəndtəsərrüfatıbitkilərininmühafizəsinietibarlısurətdətəminedərdilər. 
Lakinxəstəliktörədiciləridəyişkəndir, 
nəticədəisədaimyenifiziolojiraslarəmələgəlirl ər. 
Bunagörədəmonogendavamlısort, onundavamlı-
lığınıməhvedənpasəmələgəldikdənsonrayoluxmağabaşlayır. Onagörədəmonogen 
davamlısortlarınömürü 5-7 il, yəniçoxqısaolur. 

Monogendənfərqliolaraq, poligentiplidavamlılıqpatogeninbütünrasla-
rınaqarşısəmərəlidir. Budavamlılığamaliksortlardapatogeninyayılmasıgeci-kir, 
bunagörədəxəstəlikyavaşinkişafedir. Beləsortlarbecərilənəkinlərdəxəs-
təlikepifitopiyahəddinəçatmır. Poligendavamlılıqmüəyyəndərəcədəətrafmü-
hitamilləri- temperatur, rütubətvəs. asılıdır. Poligendavamlılı-
ğınmonogendənüstünlüyüondadırki, patogeninyeniraslarıəmələgələnzamanoitmir. 
Bunagörədəhorizontaltipdavamlılığamaliksortlarıuzunmüddətbecərməkmüm-
kündür. 
Poligendavamlısortlarınbecərilməsindəaparılanelmiəsaslandırılmışaqrotexnikitəd
birlərbütövlükdəkəndtəsərrüfatıbitkilərininetibarlımüdafiəsinitəminedir. 

Sağlamsəpinvəəkinmaterialınınalınmasınıtəminedəntoxumçuluğuntəş-
kilimühümvəzifədir.Onunvacibelementləriaşağıdakılardır: 

-yaxşıizoləedilmiş (1000 m-dənazolmayaraq) kompleksmüdafiətədbir-
lərihəyatakeçiriləntoxumluqvəyaanaclıqsahələrintəşkili; 
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-aşağıdakılarınəzərəalantoxumçuluqsistemi: toxumvəəkinmaterialla-
rınınyoluxmasınınqiymətləndirilməsi (fitopatolojiekspertiza), toxumluqsahə-
lərdəsəpinvəəkinmaterialınınikinciyoluxmadanmüdafiəsi, onlaranormalfi-
topatolojinəzarət, buzamanayrı-ayrısirayətlənmişbitkilərinəkindəntəmizlən-məsi, 
kəndtəsərrüfatıbitkilərinintoxumluqəkinlərimüəyyəndövlətstandartla-
rınaDÜĐSTƏüyğungəlməlidir. 

Beləlikl ə, kəndtəsərrüfatıbitkilərinintəhlükəlixəstəlikl ərdənmühafizəsin-
dəseleksiya-toxumüsulununəhəmiyyətişəksizdir. 

 

5.7. BĐTK ĐKARANT ĐNĐ 
 

Ölkəmizdəaqrarsahədəaparılanradikalislahatlarayrı-
ayrıkəndtəsərrüfatıbitkiləriüzrəməhsulistehsalınınstabilləşməsinəsəbəbolmuşdur. 
Bunagörədədövlətsəviy-
yəsindəkəndtəsərrüfatıistehsalınıntəkmilləşdirilməsiiləbağlıdaimmüvafiqqərarlarq
əbuledilir, bununüçünhüquqibazayaradılır. Bubaxımdan 12 may 2006-
cıiltarixliFitosanitarNəzarətiHaqqındaAzərbaycanRespublikasınınQa-
nunuönəmlidir. 
BuQanunAzərbaycanRespublikasınınərazisindəfitosanitarnəzarətintəş-
kilininvəhəyatakeçirilməsininhüquqiəsaslarınımüəyyənedir, 
bitkimühafizəsivəkarantinisahəsindəfəaliyyətgöstərənsubyektlərarasındakımüna-
sibətləritənzimləyir. HəminQanunun 1.0.2 maddəsindəgöstərilirki, bitkikaran-tini 
– bitkivəbitki-
çilikməhsullarındakarantintətbiqedilənzərərliorqanizmlərinölkəərazisinədaxilolm
asınınvəyayılmasınınqarşısınınalınmasınayönəldilmiştədbirlərinəzərdətutanhüquq
irejimdir. Onagörədəölkəninfitosanitarnəzarətibitkimühafizəsivəkaran-
tinsahəsindəbeynəlxalqstandartların, 
qaydalarınvətövsiyyələrintələblərinəuyğunqurulur. 
Fitosanitarnəzarətinəsasprinsipləriəlaqələndirmə, ekvivalentlik, şəffaflıq, 
riskinqiymətləndirilməsi, fitosanitarmühafi-zəninsəviyyəsininmüəyyənləşdi-
rilməsivəregionalşəraitəuyğunlaşmadır. Đstəni-
lənölkəüçünkarantinobyektlərininsayıkifayətqədərdir. 
Ölkəninərazisindəbitkilərinolmayanvəyaməhdudyayılanxəs-
təliktörədicilərikarantinobyektiad-lanır. Bunöqteyinəzərdəngöbələklərin, bakte-
riyaların, viruslarınvəs. bitkixəs-təliktörədicilərininkolleksiyaları, 
onlarınzərərvurduğubitkinümunələri, 
habeləbitkiherbarilərivəkolleksiyalarıdakarantinobyektləridir. 
Xaricivədaxilikaran-tinifərqləndirirlər. 
Xəstəliyinölkədaxilindəbirrayondandigərinə, birtəsərrü-
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fatdanbaşqasınakeçməsininqarşısınıalmağayönələntədbirlərdaxilikarantininvəzifəl
ərinədaxildir. 

Ölkəmizüçünbitkilərinxaricikarantinobyektlərihesabedilənxəstəlikl əri: 
Buğdadahindsürməsi (Neovossia indica Mundcur.), buğdadasarı (selikli) 

bakterioz (Corynebacterium tritici (Hutch) Burkh.),qarğıdalıdabakteriozsoluxma 
(Bacterium stewartii(Smith) Bergey), qarğıdalıdacənubhelminthosporiozu 
(Cochliobolus heterostrophus Drechsl.), pambıqdaantraknoz (Glomerella 
gossypii Edg.), kartofdaxərçəng (Synchytrium endobioticum (Schibb.) 
Pers.),meyvəağaclarındayanıq (Erwinia amylovora (Burill) Com. S.A.B.),sit-
ruslardaxərçəng (Xanthomonas citri (Hasse.) Dowson.), sün-
bülçiçəyibitkisindəsarılıq, qərənfildəbakterial (vilt) soluxma (Pseudomonas 
caryophylli Starr. and Burk-holder), payızgülübitkisindəaskoxitoz (Didymella 
chrysanthemi (Tossi.) Gar. et Gull.),payızgülündəağpas (Puccinia horiana 
Henn.).  

Ölkələrarasındatoxum, əkinmaterialınınvəbitkiçilikməhsullarınınmüba-
diləsixəstəliktörədicilərinyayılmatəhlükəsiniartırır. Patogenlərcanlıbitkilərin, 
toxumların, yumrularındaxilindəvəyasəthində, idxalolunandən, meyvə, tərə-
vəzvəs. bitkiməhsullarında, sənayedəistifadəolunanbitkimaterialında (pam-bıq), 
bitkimənşəliqablaşdırmamateriallarındavəs. daşınırlar. 

Birçoxpatogenləryenirayonlaradüşərək, oradaəlverişlişəraittapır, yayı-
lırlarvətəsərrüfatlaraböyükitkilərvururlar. 
Dünyakəndtəsərrüfatıtarixindəbelənümunələrçoxdur. 
Bəzənhansıbirmaterialiləyenişəraitədüşmüşxəstəliktörədicioradabütünməhsulumə
hvedir. Yenixəstəliktörədicilərinbizimölkə-mizinərazi-
sinəgətirilməehtimalıdaimqüvvədədir, bunabeynəlxalqticarətəla-qələrininge-
nişlənməsiamilidəköməkedir. Bunagörədəölkəninbütünsərhədməntəqələrində, 
havavədənizlimanlarında, beynəlxalqpoçtamplardavəs. gəti-
rilənyükdövlətfitosanitarnəzarətxidmətitərəfindənyoxlanılmalı, eksper-
tizadankeçməlivəmüvafiqsertifikatalmalıdır. Son illər ölkəmizdə aparılan işlər 
xarici ölkələrdən gələn turistlərin sayının xeyli artmasına səbəb olmuşdur. Indi 
hər il minlərlə xarici ölkə vətəndaşları respublikamıza gəlir. Onların özləri il ə 
götür-dükləri bitki mənşəli məhsullar da ciddi ekspertizadan keçməlidir. Bu 
baxımdan müasir dövrdə bitki karantini bir mübarizə üsulu kimi müasir və həyati 
vacib üsullardan biridir. 

5.8. ĐNTEQRĐR MÜBAR ĐZƏ ÜSULU 
 

Đnteqrir bitki mühafizəsi (inteqrated plant protection) anlayışı kimyəvi mü-
barizə üsulunun birtərəfli qaydada genişlənməsinə ilk cavab reaksiyasının ifadəsi 
kimi keçən əsrin 50-ci illərində baş vermişdir. Onun baş verməsi zamanı diqqət 
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mərkəzində istehsalçıların sağlamlığı və ya ətraf mühitin mühafizəsi dayanmırdı. 
Bu gün biz belə hesab edirik ki, təbiətdə qarşılıqlı bioloji əlaqələrin kifayət qədər 
hesabatının aparılmaması kimyəvi mühafizə vasitələrinin tətbiqini müvəffəqiy-
yətli edə bilməz. 1959-cu ildə ABŞ-da kimyəvi və bioloji tədbirlərin 
(inteqratedcontrolconcept) inteqrasiyası barədə ilk məqalə dərc edildi. 

1959-cu ildə zərərli heyvanlar və bitkilərlə beynəlxalq bioloji mübarizə təş-
kilatı (Đnternational organization for Biological Control of Noxious Animals and  
Plants) inteqrir bitki mühafizəsi üzrə ilk beynəlxalq işçi qrupunu holland alimi de 
Fluiterin rəhbərliyi altında yaratdı. Təsadüfi deyildir ki, inteqrir mühafizə üzrə ilk 
işlər meyvəçilik sahəsində aparıldı, belə ki, kimyəvi mübarizə zamanı ilkin prob-
lemlər, yəni zərərli və faydalı orqanizmlərin formasının dəyişməsi, insektisidlərə 
qarşı rezistentlik məhz burada yaranmışdır. 

“ Đnteqrir bitki mühafizəsi” anlayışı elə əvvəldən müxtəlif mənalarda işlənsə 
də onu iki qaydada başa salmağa çalışırdılar: 1.Bütöv, ekoloji oriyentasiyalı, 
keyfiyyətcə yeni bitki mühafizəsi; 2.Zərərli orqanizmlərlə mübarizədə kimyəvi və 
qeyri kimyəvi metodların sadə kombinasiyası. Müvafiq olaraq ekoloji qarış-lıqlı 
əlaqələr müxtəlif cür hesablanırdı. Müxtəlif nüanslar “inteqrir bitki müha-fizəsi” 
anlayışından seçilirdi: “Đnteqrir mübarizə” ( inteqratedcontrol- ĐC; zərərverici-
lərin inteqrir menecmenti (inteqrated pest management - ĐPM)). 

ĐBM-nin ilk definitsiyası FAO-nun işçi qrupu tərəfindən 1964-cü ildə belə 
formalaşmışdır: “iqtisadi, ekoloji və toksikoloji yol verilən üsulların çoxşəkilli 
sistemi olub, zərərli orqanizmlərin sayını iqtisadi zərərlilik h əddindən aşağı saxla-
mağa imkan verir, əsasında və ilk planda düşüncəli surətdə təbii məhdudlaşdırıcı 
amillərin istifadəsi və nizamlama mexanizmləri durur”. 

Rusiyada keçən əsrin 70-ci illərində “inteqrir bitki mühafizəsi” bioloji, aq-
rotexniki, kimyəvi, fiziki v ə bitki mühafizəsində tətbiq edilən digər metodların 
optimal kombinasiyası kimi qəbul edilir və bununla da konkret ekoloji-coğrafi 
zonada müəyyən bitkidə zərərli növlərin sayının nizamlanması ilə həyata keçi-
rilir. Đnteqrir mübarizə üsuluna Azərbaycanda da yanaşma təxminən yuxarıdakı 
kimidir. 

Đnteqrir mübarizəsi AFR-da qəbul olunan “Bitki mühafizəsi haqqında” qa-
nununda aşağıdakı şəkildə əksini tapmışdır: “Davamlı sortların becərilməsi və 
bitkiçilik texnologiyalarının istifadəsi bioloji və biotexnoloji tədbirlərin 
tətbiqininüstünlüyü  və  kombinasiyası ilə həyatakeçirilir, kimyəvi 
mühafizəvasitələrinin 
istifadəsi imkan daxilində aşağı salınır”. 

1991-ci ildə Avropa Đttifaqının definitsiyasında inteqrir bitki mühafizəsinin 
tərifi belə səslənir: bioloji, biotexnoloji, kimyəvi, fiziki, aqrotexniki və seleksiya 
xarakterli tədbirlərin tətbiqi ona yönəldilir ki, zərərli orqanizmlərlə yoluxma aşağı 
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olsun ki, təsərrüfata ziyan dəyməsin  və bu zaman kimyəvi vasitələrin istifadəsi 
ən sonuncu həddə  qədər məhdudlaşsın. 

Đngilis dilli ədəbiyyatda ĐBM-nin 70 müxtəlif variantı səsləndirilir və tərif-
lərin hamısı identik deyildir, lakin bütün hallarda, ĐBM sistemli yanaşma kimi 
başa düşülür və onun daim inkişafda olması bildirilir. 1992-ci ildə Rio de Joney-
rada BMT-nin ətraf mühit və inkişaf üzrə keçirilən konfransında elan edilmişdir 
ki, inteqrir bitki mühafizəsi ümumi bitki mühafizəsinin sonrakı inkişafını istiqa-
mətləndirən ümumdünya xəttidir. 

ĐBM-nin bütün definitsiyaları özündə 3 əsas yekunu birləşdirir və onun 
məqamlarını xarakterizə edir: 

-inteqrir bitki mühafizəsi razılaşdırılmış kompleks yanaşma olub, bitkilərin 
becərilməsi zamanı davamlılıq məsələlərinin xüsusi diqqətdə saxlanmasını təmin 
edir; 

-təbii nizamlama mexanizminə kömək edən ekoloji tələblərin və hərəkət-
lərin yerinə yetirilməsini təmin edir; 

-bütün profilaktiki tədbirlərin yerinə yetirilməsi zamanı bitkilərin kimyəvi 
mühafizə vasitələrinin tətbiqini məqsədyönlü və iqtisadi səmərəli edir. 

ĐBM kimyəvi mühafizə vasitələrinin tətbiqini inkar etmir, lakin həmin tət-
biqi tələb olunan minimuma qədər məhdudlaşdırır. ĐBM –nin mahiyyəti  yeni sis-
tem yanaşmadır. Hələlik demək olmaz ki, praktikada ĐBM tamamilə realizə edil-
mişdir. 

ĐBM – nin əsas yeri və prinsipləri: 
1.ĐBM sistem xarakter daşıyır və kompleks  yanaşma tələb edir; 
2.ĐBM iqtisadi və sosial aspektlərin tarazlığı nəzərə alınmaqla ekoloji tə-

ləbləri özündə birləşdirir. Bu zaman ekoloji təhlükəsizlik və davamlı inkişaf 
çərçivəsində təsir təmin edilir; 

3.ĐBM konseptində profilaktiki mübarizə tədbirləri düzünə və terapevtik 
tədbirlərdən üstünlük təşkil edir; 

4.ĐBM bütün qərarların qəbulu zamanı dərin elmi əsaslandırma tələb edir; 
5.ĐBM elmi əsaslandırılmış sistem kimi texniki tərəqqi və yeni elmi dəyər-

lərdən istifadə edir, habelə yeni informasiyanın realizə edilməsi və təqdimatına 
yüksək tələbkarlıq nümayiş etdirir. 

Đnteqrir bitki mühafizəsinin elementləri: 
-ĐBM-nin elementləri bitki mühafizəsi üzrə görülən bütün tədbirlərdir; 

abiotik və biotik stress amillərindən dəyən zərər və itkil ər; alaq otları, zərərveri-
cilər və xəstəlikl ərlə mübarizədə düzünə itkil ər. 

ĐBM-nin profilaktiki t ədbirlərinə aşağıdakı elementlər aiddir:  
-zərərli orqanizmlərin gətirilməsinin və yayılmasının qarşısının alınması  

(daxili və  xarici karantin); 
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-aqrosenozlarda, landşaftlarda faydalı həşəratların çoxalması və inkişafını 
özünizamlayan mexanizmlərin gücləndirilməsi (növbəli əkin, aralıq bitkilər, tor-
pağın becərilməsi); 

-becərilmə yerlərində mədəni bitki növlərinin torpaq iqlim şəraitinə olan 
tələbatına əməl edilməsi; 

-növbəli əkinə və aralıq bitkilərin becərilməsinə əməl edilməsi; 
-torpağın əsas və əkinqabağı işlənməsi, bu zaman torpaq-iqlim şəraiti, onun 

zərərli orqanizmlərə təsiri; 
-balanslaşdırılmış mineral gübrələrin verilməsi; 
-xəstəlik, zərərverici və başqa stress amillərinə qarşı, yalnız həmin regionda 

becərilən yararlı sortların seçilməsi, sağlam səpin və əkin materialından istifadə 
edilməsi; 

-optimal əkin müddəti, səpin norması, basdırılma dərinliyi, bitkil ərin tarlada 
optimal yerləşdirilməsi; 

-ümumi fitogigiyenanın bütün tələblərinə əməl edilməsi. 
Đnteqrir bitki mühafizəsinin düzünə tədbirlərinə aşağıdakılar aiddir: 
-bioloji mübarizə tədbirləri: yırtıcı və parazitoidlərin gətirilməsi, yırtıcı və 

parazitoidlərin kütləvi çoxalması və yayılması, virus, bakteriya və göbələk mən-
şəli preparatların tətbiqi, özünü məhv etmə üsulu və başqaları; 

-mexaniki və fiziki mübarizə tədbirləri: mexaniki, texniki, elektromaqnit 
şüaları ilə işləmələri; 

-kimyəvi mübarizə tədbirləri; 
-əkin və materiallarının kimyəvi dərmanlanması; 
-bioloji fəal maddələrin tətbiqi: böyümə maddələri, atraktantlar, repellent-

lər, feromonlar. 
Bütün adları çəkilən ĐBM elementləri texnoloji reqlamentlərə uyğun olaraq 

dəqiq yerinə yetirilməlidir. 
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FəsilVI 
 

Dənli və dənli-paxlalı bitkil ərin xəstəlikl əri 
 

6.1. BUĞDABĐTK ĐSĐNĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 
 

Buğdanın bərk və ya iylənən sürməsi – Tilletia caries (DC.) Tul., 
TilletialaevisKuehn. 

 

Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Tilletiaceae fəsiləsi, Tilletia cinsi 
Sinonimləri: 
Tilletia cariesüçün = T.tritici  (Bjerk.) Ç.Winter; Tilletia laevisüçün = 

T.foetida (Wallr.) Ziro. 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 
 
Buğdanın bərk və ya iylənən sürməsi dünyanın taxılçılıqla məşğul olan 

bütün ölkələrində –ABŞ, Çin, Hindistan, Kanada, Argentina, Fransada  geniş ya-
yılmışdır. RusiyanınQaratorpaq, Belarus, Ukraynanınqərbvilayətlərində, 
ŞimaliQazaxıstanda, SibirvəUzaqŞərqdə, OrtaAsiya, 
Zaqafqaziyarespublikalarındabuxəstəliyinyayılmasıhaqqındakifayətqədərədəbiyy
atməlumatlarımövcud-dur. Ukraynanınmeşə-
səhrahissəsindəvəMərkəziQaratorpaqrayonlarındahərikinövəbirlikdərastgəlinir. 
SonillərAzərbaycanınəksərrayonlarında(xüsu-siləTər-tər, Goranboy,Samux, Göy-
göl) xəstəlikyayılmaarealınıgenişləndirir. 

T.cariesvəT.laevis həyattsiklivəəmələgətirdiklərisimptomlaragörəox-
şardırlar. Növlərteliosporlarınmorfologiyasına (T.cariesnövündəteliosporlartozlu, 
T.laevis-dəhamar) vəyayılmazonalarınagörəfərqlənirlər. Törədicilərte-
liosporşəklindətoxumlardavəyaquraqlıqzonalardatorpaqdasaxlanılır. Səpin-
dənsonrateliosporlarcücərirvəhaploidbazidiosporlarla (sporidi) bazidilərfor-
malaşırlar. 
Bazidisporlarınmayalanmasındansonradikariotikinfeksionhiflərəmələgəlir. 
Beləhiflərbuğdanıncücərtisinədaxilolur. Tö-
rədicibitkininböyüməkonusunaçatırvəsonrakımüddətlərdəonunlabirlikdəinkişafed
ir. 
Đnkişafedənpatogençiçəktoxumluğunadüşənzamangöbələyinmitselitoxumalardaya
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yılır. Sirayətlənənbitkilərinbuğumaralarıqısaldığın-
danadətənsağlamlardankiçikdir, onlarınsünbülləriisəboruyaçıxmafazasındagöy-
yaşılrəngliolurlar. Đnfeksiyayauğramışsünbülləryaşılrəngdəuzunmüddətqalır, 
eynizamandaonlarsağlamlaranisbətəndahanazikdirlər. 
Törədicininmitseliinkişafetdikcətündkipləşmişfraq-mentlərətransforma-
siyaolunur, onlardanisəgələcəkdəteliosporlarformalaşırvə «sürməkisələri» 
əmələgəlirl ər. Xəstəliksünbüllərəmələgələnzamanmüşahidəedilir. T.cariesgöbə-
ləyiil əyoluxmuşdənisüdyetişməfazasındasıxanzamanon-
danüçmetilaminiyiverənboztəhərmayeayrılır. 
Eləbunagörədəbuğdanınbərksürməsinəeynizamandaiylənənsürmədədeyilir. 
Buğdabiçilənzamansürməsoruslarıdağılır, 
sporlarsağlamdənlərinsəthinəvətorpağatökülürlər. Sələfbit-
kisibuğdaolduqdaonlartorpağatökülənteliosporlarvasitəsiləsirayətlənirlər. 
Lakinbiçiniləəkinarasımüddət 1,5-2 aytəşkiletdikdətorpağatöküləntelio-
sporlarmikroorqanizmlərtərəfindənməhvedildiyindəninfeksiyamənbəyiolabilmirlə
r. 
Onagörədəxəstəliyinbaşlıcainfeksiyamənbəyibuğdatoxumlarınıntükcüklərinəili şib
qalanteliosporlardır. 

T.cariesgöbələyininteliosporlarışaraoxşar, açıqvəyatündqəhvəyirəngli, 
ölçüləri 14-25 x 12,6-21 mkm-dir. Örtüyütorlu, adətən 5 künclüdür. 

T.laevis göbələyininteliosporlarıellipsoidalvəyauzunsov, tündqəhvəyirəngli, 
ölçüləri 13,5-22,5 x 12,6-18 mkm-dir. Örtüyühamardır. 

Torpaqda teliosporların maksimum cücərməsi 40-60%-lik nisbi rütubətdə 
qeydə alınmışdır, buğda cücərtilərinin ən güclü yoluxması isə 5-100C tempera-
turda baş verir. Nəticədəpayızlıqbuğdagecikmişəkinmüddət-
lərindəvəyazlıqlardahaerkənsəpindəgüclüsurətdəyoluxurlar. 

Xəstəlik törədici buğda növlərinin əksəriyyətində yaşaya bilir, eyni zaman-
da o tritikale, arpa, çovdar və başqa ot bitkilərində qeydə alınmışdır. Müha-
fizətədbirlərininrəngarəngolmasınabaxmayaraq, xəstə-
likbuğdaüçünzərərliliyinisaxlayır. Xüsusiləfermertəsərrüfat-
larındatoxumlarınkimyəvidərmanlanmasıaparılmayandazərərlilikdahadagüclənir. 
Bərksürməiləsirayətlənmənəticəsin-dəməhsuldarlıqvədəninkeyfiyyətiaşağıdüşür. 
Xəstəlikl əyoluxmuşbitkilərqış-dadonurvəbaşqaxəstəlikl ərəqarşıhəssaslaşırlar. 
Onlardadəninkütləsiaşağıdüşür, gövdələrinuzunluğuqısalır, 
sünbülünölçüləridəyişir, köksistemizəifinki şafedir. 
Bununlaəlaqədarbərksürmənəticəsindədolayıitkilərdüzünəitki-l ərdən 5-6 
dəfəçoxdur. 

Mübariz ətədbirl əri. Buğdabitkisinibərkvəyaiylənənsürməxəstəliyin-
dənqorumaqüçünelətədbirlərhəyatakeçirilməlidirki, xəstəliyinkütləviinkişa-
fınınqarşısıalınsın. Tədbirlərsistemiölkəninhərbirregionuüçünxəstəliyinin-
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kişafqanunauyğunluqları, 
bitkininbecərilməşəraitivəintensivtexnologiyanıntələblərinəzərəalınmaqlaişlənməl
idir. Toxummaterialınınhazırlanmasınaciddifikirverilməlidir. 
Toxumçuluğunelmiəsaslarlainkişafetdirilməsielit, 
superelittoxummateriallarınınyetişdirilməsinəzəminyaradır. 
Buğdanıntoxummaterialıhindsürməsivəsarıbakteriozkimikarantinmənşəlixəstəlik 
törədicilərdənazadolmalıdır. Təmizləmə, kalibirləşdirmə, toxum-
larınistihavailəqızdırılmasısür-mələrəqarşıənəhəmiyyətlitədbirlərdəndir. 
Toxumlarınsürməiləyoluxmasınınfitoekspertizasınınaparılması, 
kimyəvitoxumdərmannormalarınındifferen-
sasiyaedilməsinəimkanyaradır.Onagörədəaqrotexnikitədbirlərkompleksinəəməled
ilməklə, xəstəliyəqarşıdavamlısortlardanistifadəedil-
məsiekolojitəmizməhsulalınmasınaistiqamətlənir. Xü-
susilənövbəliəkinsisteminəciddiəməledilməli, eynisahə-
dətəkrarsəpinlərəyolverilməməlidir. 

Müasirdövrdəçoxsaylıtoxumdərmanlarısintezedilmişvəistehsalatdatət-
biqəburaxılmışdırki, nəticədəbuğdaəkinlərininkütləvisurətdəbərkvəyaiylə-
nənsürməiləsirayətlənməsininqarşısınıalmaqmümkündür. 
Toxummaterialınındərmanlanmasısəpindən 1,5-2 
ayqabaqvəyasəpinqabağıdaaparılabilər. Bugünölkəninpestisidbaza-
rındatətbiqüçünyararlıtoxumfungisidləriçoxsaylıdır. 

TMTD (1,5-2,0 kq/ton); vitavaks (3 l/ton); divident (2 kq/ton); premis (1,0-
1,2 kq/t); raksil (0,4-0,5 l/t); skarletME (0,5 l/ton). 
Dərmanlamazamanıbirtontoxum 10 
lsuiləisladıldıqdansonragöstərilənpreparatlardanbiriiləverilənməsarifdədərmanlanı
r. Qeydedilməlidirki, 
respublikamızınpestisidbazarınınçeşididaimtəzələnirvəsiyahıyayenidərmanlardaxi
ledilir. Gələcəkdəyenito-xumfungisidləri-
nintətbiqəburaxılmasıtəbiihesabedilməlidir. 

 
Buğdanıngövdəsürməsi – Urocystis tritici Koehn. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Tilletiaceae fəsiləsi, Urocystis cinsi 
Müasiradı:  
Urocystis agropyri (Preuss) J.Schroet. 
Biolojiqrupu:  
Biotrof 

 



158 
 

XəstəlikOrtaAsiyaTürkRespublikalarının, 
AzərbaycanvəGürcüstanınbuğdaəkinlərindəyayılmışdır. 
ƏdəbiyyatməlumatlarınagörəxəstəliyəmənbəxarakterliStavropol, 
KrasnodarölkəsivəKrımınbuğdasahələrindədərastgəli-nir.Bitkil ərcücərtifazasın-
dayoluxmağabaşlayırlar. Mitselbitkiüzrəyayılır, əv-vəlcəyarpaqlarda, 
sonrayarpaqqınlarında, azhallardagövdədətelilərxəttşəklində (uzunluğu 2 mm-
dənbirneçəsm-əqədər) əmələgəlir. Beləteliləriniçərisiqararəngliteliosporküt-
ləsiilədoludur. Epidermispartlayanzamantelilərüzəçıxır, çılpaqlaşırlar. 
Teliosporlarqaraqəhvəyi, həlqəvi, 20-45 x12-38 mkmdiametrlidir. 
Biraylıqistirahətdövründənsonrateliosporlarıntəpəsində 2-4 silindrikbazidi-
sporlardanibarətbazidiinkişafedir. Xəstəliktörədicininteliosporlarıtor-
paqdabirildənçoxolmayanmüddətdəhəyatilikqabiliyyətinisaxlayır. 
Herbarimaterialındavətoxumlarınsəthindəbumüddət 4-5 ildir. Buğdanıngövdəsür-
məsiyazdavəyaydayarpaqlarüzərindəəmələgəlir. Xəs-
tələnmişbitkiləradətənböyümədənqalır, bəzənyarpaqlarqıvrılır, 
sünbüləmələgəlmir. Həttaformalaşansünbülbeləgüclüşəkildəəyilir.  

Torpağınaşağırütubəti (10-15%) və 10-200Ctemperaturinfeksiyaprosesi-
nəəlverişlişəraityaradır. Sporlarıncücərməsiüçünoptimalşərait 18-240Ctem-pe-
raturvə 60% nisbirütubətdir. 

Buğdanıngövdəsürməsiiqtisadiəhəmiyyətkəsbedənxəstəlikl ərqrupunaaidde-
yildir. Xəstəliyinzərəribuğdabitkilərininboyununqısaolması, azmiq-
dardayarpaqəmələgəlməsivəonlarınölçülərininkiçikliyiil əxarakterizəolunur. 
Xəstəbitkilərsağlamlaranisbətən 5 dəfəazməhsulverirlər. 

Mübariz ətədbirl əri. Buğdanınbərkvəyaiylənənsürməsindəolduğukimidir.  
 

Buğdanıntozsürməsi –  Ustilago tritici (Pers.) Rostr.  
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Ustilaginaceae fəsiləsi, Ustilago cinsi 
Sinonimləri: 
Ustilago tritici (Pers.) Đens., U.vavilovii Jacz. 
Biolojiqrupu: 

Biotrof 
 

Tozsürməxəstəliyidünyanınbuğdabecərilənbütünölkələrindəgenişya-
yılmışdır. 
Ölkəmizintaxılçılıqlaməşğulolanfermertəsərrüfatlarındavədigəraqrarqurumlarınsa
hələrindədətozsürməkifayətqədəryayılmaarealınamalik-dir. 
XəstəlikRusiyaFederasiyasındabütünərazidəəsasənyazlıqyumşaqbuğdasortlarıüçü
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ntəhlükəmənbəyidir. 
Đsticənubrayonlarındapatogenhəmdəpayızlıqbuğdalaraciddizərərvurur.Tozsürməs
ünbüllərinəmələgəlməsidövrüzühüredir. 
Xəstəliyinnəticəsindəsünbülünbütünhissələridağılır (miloxuistisnaol-maqla), 
yoluxan sünbülcüklərqarasporkütləsinəçevrilir. 

Buğdanıntozsürməxəstəliyinintörədicisimitselformasındatoxumun rü-
şeymindəsaxlanılır. Toxumuncü-
cərməsiiləeynizamandamitselinfəallaşmasıbaşverirvəo, 
bitkininböyümənöqtəsinədoğruyayılmağabaşlayır. Sün-
bülünəmələgəlməsidövrüpatogenonunbütünformalaşmışhissələrindəoturur. Son-
rakımüddətdəmitseldənteliosporlarəmələgəlirvəsirayətlənmişsünbüldənəvə-
zinəyalnızqarasporkütləsisaxlayır. 
Küləyinköməyiil əsporlarqonşusağlambitkilərədaşınırvəçiçəkləməzamanıonlarıyol
uxurlar. Çiçəyindişiciyinədüşənteliosporlarcücərirlər. Te-
liosporlarcücərənzamanhaploidbazidiformalaşdırır, 
ancaqonunüzərindəbazidisporlar (sporidilər) əmələgəlmir. Mayalanmamüxtə-
liftipikihaploidhüceyrəarasındabaşverir. 
Mayalanmışhüceyrələrinfeksiondikariotikhiflərəbaşlanğıcverirki, 
onlardaçiçəyinyumurtalığınaçatırlar. Usti-lagotritici 
göbələyininteliosporlarıdiyircəkli, zeytuni-qəhvəyirəngli, tikanlı, 5-9 
mkmdiametrlidir.Teliosporlarıncücərməsivəmitselinböyüməsiüçünoptimaltemper
atur 23-250Cvənisbirütubət 60-95% -dir. 7-80Ctemperaturzamanıbitkitoxumala-
rındamitselinböyüməsidayanır, 
buamildəsürməninpayızlıqbuğdadazəifəmələgəlməsiiləizahedilir. 

XəstəliktörədiciTriticum, Hordeum, Secale, Aegilops, Elimus, Agropiron, 
Elytrigia, Haynaldiacinsləriniyoluxur. Mühafizətədbirlərinielmiəsaslarlaapar-
madıqdazərərdahayüksəkolur. 
Məhsulitkisitozsürməiləyoluxansünbüllərinmiqdarınaproporsionaldır. 
Tozsürməsiçoxzərərlixəstəlikdir. Sirayətlənmişbit-
kilərdədənçıxımıkəskinformadaaşağıdüşür. 
Xəstəliyinümumiyayılmasıortahesabla 0,1-1% təşkiledir. A.E.Drujimin, 
B.A.Krupnov (2000), V.A.Zaxarenko-ya (2000) görəmüha-
fizətədbirlərihəyatakeçirilməyəndəxəstəlikl əyoluxmariskimüəyyənqədərartır.  

Mübariz ətədbirl əri. Buğdanıncırtdansürməsindəolduğukimidir.  
 

Buğdanınunluşehi - Blumeria graminis (DC.) Speer 
f. sp. triticiMarchal. 

 
Təsnifatdayeri: 



160 
 

Fungi vəya Mycota aləmi, Ascomycota şöbəsi, Euascomycetes sinfi, Ery-
siphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Blumeria cinsi 

Sinonimləri: 
 Acrosporium monilioides Nees, Erysiphe graminis DC., Oidium monilioi-

des (Nees) Link. 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 

 
Avropa, Asiya, Afrika, AmerikavəAvstraliyaqitələrindəyayılmışdır. Xəs-

təlikRusiyadada, xüsusiləŞimaliQafqazdavəMərkəziQaratorpaqrayonların-da, 
Ukrayna, Belorus, Baltikaölkələri, Gürcüstanınbuğdaəkinlərindətəhlükəli-dir. 
Azərbaycanındabuğdaəkinlərindərastgəlinirvəgetdikcəyayılmaarealıge-nişlənir. 

Unluşehənçoxyarpaqlardaəmələgəlir, lakinbitkininbütünyerüstühissə-
ləriniyoluxabilir. Gövdə, yarpaq, yarpaqqınlarıvəsünbülxəstəlikl əsirayətlənirlər. 
Ağunlutozluörtükformasındazühüredir, azsonraunlugörkəmalır, təd-
ricənçirklibozrəngdən, qonurvəpasvari-
qəhvəyirəngəqədərdəyişənkipmitselyastıcıqlarınaçevrilir. Mitselsəhti, 
budaqlanandır. Böyüyənhiflərinucunda 3,5-7 mkmdia-
metrliəmziyəoxşarapressoriyalarəmələgəlir. Apressoriyalardanqaus-
toriyalarçıxırlarvəonlarbitkitoxumasınınhüceyrələrinədaxilolurlar. Konidida-
şıyanlardüz, birhüceyrəli, yüngülcədartılmışdır. Konidilərzəncirdəbirhüceyrəli, 
rəngsiz, ellipsoidal, limonaoxşardır. Kleystotesişarşəkilli, 110-280 mkmdiametr-
li, çıxıntılarıbirneçədənçoxsaylıyaqədərdir. Çıxıntılarkleystotesininaltyarısın-
dayerləşirlər, adətənzəifinki şafedən, mitselli, nazikdivarlı, sadə, nadirbudaqla-
nan, adətənkleystotesinindiametrindənqısadır. Asklar (kisələr) 6-30 ədəd, 4-8 
sporludur. Askosporlarellipsoidal, oval 20-24 x 10-14 mkmölçülü, zəifrəngli, 
sarıtəhər, nadirhaldainkişafedirlər. Göbələkmitselvəkonidilərləpayızlıqbuğ-
danıncücərtilərindəvəyerətöküləndənlərdə, kleystotesilərləisəbitkiqalıqların-da 
(yazlıqbuğdabecərilənrayonlarda) qışlayırlar. Yazdavəyaydagöbələkəvvəl-
cəpayızlıqbuğdadakonidialmərhələdəinkişafedir, oradanisəyazlıqbuğdayakeçirlər. 
Boruyaçıxmafazasındanbaşlayaraqpatogenkisəmərhələsiniforma-
laşdırmağabaşlayır. 
Avqustdanoktyabrakimiyetişməvəaskosporlarınuçuşubaşverir. Eləonlardapayız-
lıqlarıncücərtilərivəyerətöküləndənlərüçüninfeksiyamənbəyirolunuoynayırlar. 

Havanın +300C-dənyüksəktemperaturuunluşehininkişafınıləngidir. Bit-
kilərbirqaydaolaraq 0-200Ctemperaturadavə 50-100%-liknisbirütubətdəyolu-
xabilirlər. Konidilərhavanınnisbirütubəti 95-100% olduqdavə 3-310Ctempe-
raturda (optimal 14-17) cücərirlər. Rütubətlihavayetişmənivəaskosporlarınuçu-
şunusürətləndirir, quruhavaisəbuprosesləriləngidir. 
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Xəstəlikyarpaqsəthininassimilyasiyasınınazalmasınavəxrolofilindağıl-
masınasəbəbolur. Güclüyoluxmazamanıgövdələrinmiqdarıazalır, 
sünbülləməgecikir, lakinyetişməsürətlənir. S.S.Saninvəbaşqalarının (2002) 
məlumatlarınaəsasənxəstəliyintəsirindənməhsulitkisi 10-15%, bəzən 30-35%-
əçatır. 

Mübariz ətədbirl əri. Kompleksaqrotexnikitədbirlər, 
davamlısortlardanistifadə, növbəliəkinsisteminədönmə-
dənəməledilməsisəmərəlidir. Vegetasiyadövrüxəstə-
liyinilkinsimptomlarıgörünəndəməhlulunməsarifi 400-500 l/haol-maqla, tilt (0,5 
l/ha), bayleton (0,2-0,3 kq/ha), skor (0,1 l/ha) preparatlarındanistifadəedilir. 
Sonillərunluşehxəstəliyinəqarşıyaxınvəuzaqxariciölkələrdətriazolqrupunadaxilola
nfolikurBT 2 komponentlisistemfungisidindənistifadəedilir. 
Bupreparathəmprofilaktiki, həmdəmüalicəvitəsirəmalikdir. 
Fungisidintəsiredicimaddəsitebukonazol 125 qr/lvətriadimefondan 100 qr/liba-
rətdir. Pre-paratformasıkonsentratemulsiyadır. Təsirmexanizmiingibirləşdirmə, 
biosin-tez, erqosteroldanibarətdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan şəraitində buğdanın unlu şeh xəstəliyi-
nə qarşı kimyəvi preparatlarla xüsusi mübarizə tədbirləri aparılmır, lakin son illər 
istehsala buraxılan sistem təsirli fungisidlərin əksəriyyəti sahələrdə baş verən 
kompleks xəstəlikl ərə təsir etdiyindən həmin xəstəliyin də kütləvi inkişafı üçün 
zəmin yaranmır.   

Buğda yarpaqlarının septoriozu-Septoria tritici 
 Berk. &M.A.Curtis 

 
Təsnifatda yeri: 
Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Ceolomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi 
Müasiradı: 
Septoria curtisiana Sacc., S.graminum Desm., Sphaerella graminicola 

Fuckel. 
Biolojiqrupu:          
Nekrotrof 

 
Septoriozuntörədicisihəryerdəgenişyayılmışdır, lakinRusiyanıncənubəyalət-

lərində,Ukraynanıncənub-şərqində, Moldovadadominantlıqedir. Ölkəmi-
zindəbuğdaəkinlərindəbuxəstəliyərastgəlinir. 

Xəstəliktörədicibütünvegetasiyamüddətindəəsasənyarpaqları (nadirhal-
lardayarpaqqınlarıvəgövdə) yoluxur. Yarpağınhərikitərəfindələkələrxətli, 
sarıtəhər-qəhvəyi, pasabənzər-qonurvəyaşıltəhərqonurolmaqla, mərkəzdəbə-
zənağaran, haşiyəsizvəyasarı, tünd-məxmərihaşiyəli, ölçüləri 5-10x 2-5 mm-dir. 
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Bəzənləkələrqovuşurlar. Ləkəninmərkəzindəkiçik, şarşəkilli, tünd-
qonurpiknidlərəmələgəlirl ər. Törədicibitkiqalıqlarındavəcücərtilərdəpiknidvəmit-
selhalındasaxlanılır. Piknidlərqışlayanyarpaqlardaformalaşırlar. Pikno-
sporlarvəaskosporlarbuğdacücərtiləriniyoluxanilkininfeksiyamənbələridir. 
Piknidləraçıq-qəhvəyi, qonurvəyasarı, şaraoxşar, yarımyüklənmişdiametri 75-270 
mkm-dir, ağızcığıhəlqəvidir. Piknosporlardarsilindrik, düzvəyaəyridirlər, yaşıltə-
hər, 3-5, bəzən 5-7 arakəsməlidir. Xəstəliktörədicibuğdadanəlavəarpa, çovdar, və-
ləmirvədənliotlarıdasirayətləndirir. 

Piknosporlaryağışdamcılarıvəhavaaxınıiləyayılır. Onlardamcısumühi-
tindəoptimaltemperatur 20-220Colmaqlaintensivcücərirlər. Xəstəliyininkuba-
siyamüddəti 6-9 gündür. Vegetasiyamüddətindətörədicibirneçəinkubasiya ve-rir. 
Xəstəliktez-tezyağışyağanbölgə-
lərdədahaintensivinkişafedir.Xəstəlikgenişyayılmışvəzərərlidir. 
Buğdabitkisiseptoriozlayoluxanzamanassimilya-siyasəthiaşağıdüşür, 
sünbüllərinkişafdanqalır. B.A.Saninin (2000) məlumatla-
rınaəsasənxəstəlikmülayiminkişafedənzamanməhsulitkisi 10-15%, epifito-tiyada 
30-35%-əçatır. 

Mübariz ətədbirl əri. Səpininoptimalmüddətlərdəaparılması, balanslaşdı-
rılmışgübrənormaları, davamlısortlardanistifadəməsləhətgörülür. 
Xəstəliyinyayılmasıvəinkişafınəzərəalınaraqtələbolunduqdavegetasiyadövründəfu
n-gisidlərintətbiqisəmərəlinəticələrverir. 2008-ciildənbaşlayaraqdünyanınbaş-
lıcataxılçılıqölkələrindəvegetasiyadövründəseptoriozxəstəliyinəqarşıfolukurBTpr
eparatı 1 l/haməsariflətətbiqolunur. 
Septoriozaqarşıhələlikölkəmizdəxüsusimübarizətədbirləriaparılmır. 

 
Buğdasünbüllərininqaralması- Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 
Cladosporium herbarum (Pers.) Link., Epicoccum purpurascens Ehrenb., 

Botrytis cinerea Pers. 
göbələkləridəbuğdasünbüllərininqaralmasıxəstəliyinintörədiciləridirlər.  

Biolojiqrupu: 
Saprotrof 
 
Buğdanınbecərildiyibütünzonalardagenişyayılmışdır. Dahayüksəkyo-

luxmaŞimaliQafqazda, ölkə-
mizinisədağlıqvədağətəyirayonlarındaqeydəalınmışdır. 
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Xəstəlikbuğdanınyetişməyəqədərkidövründəbaşlayır. Sünbülpulcuqla-rında, 
sünbüldəvədəndəgöbələyinspormərhələsindənibarətörtükinkişafedir. 
A.alternatagöbələyisünbülpulcuqlarındavədəndə (çoxzamanrüşeymhissəsin-də) 
zeytunikonidialörtüyünəmələgəlməsinəsəbəbolur. Konididaşıyanlarsolğun-
qəhvəyi, hamar, uzunluğu 50 mkm, qalınlığı 3-6 mkm-dir. Konidilərçoxza-
manuzun, budaqlızəncirlərdəəmələgəlir, əkssancaqşəkilli, 
yumurtavarivəyaelliptik, bəzənsilindrikboğazlı, solğundan-
mülayimqızılıqəhvəyirəngədəkdə-yişən, hamar, eninəvəuzununaarakəsməlidir.  

C.herbarumsünbülpulcuqlarındazeytuni-qəhvəyirəngli, məxməriçimfor-
malıdır. Konididaşıyanlarrabitəli, solğun, zeytuni-qəhvəyi, hamar, uzunluğu 250 
mkm, qalınlığı 3-6 mkm-dir. Konidiləruzun, adətənbudaqlananzəncirlərdə, 
elliptik, uzunsov, solğun, zeytuniqəhvəyirəngli, birhüceyrəli, bəzənarakəsmə-
lidir. 

B.cinereasünbülpulcuqlarındabozörtükəmələgətirir. Hifl ərrəngsizvəya 
boz-zeytunirəngli, qalınlığı 4-10 mkm-dir. Konididaşıyanlarqalınörtüklü, bu-
daqlanandır. Konidiləryumurtaşəkilli, ellipsvarihəlqəvi, ölçüləri 9-17,5 x 6,5-10 
mkm-dir. Sklerosiyalarbozumtulağ, sonraqara, kələ-kötürsəthli 2-7 mkmdia-
metrlidir. Patogenyoluxmuşbitkiqalıqlarındavədəndəmitsel, eləcədəkonidiforma-
sındasaxlanılır. 
Məhsulunyetişməsidövrürütubətlihavaxəstəliyinsürətliinki şafınıvəyayılmasınısti
mullaşdıranamillərdəndir. 

Xəstəliktörədicilərimüxtəliff əsilələrdənolanbitkilərdəqeydəalınmışdır. 
Toxumlarınyoluxmasıcücərtilərinsağlamlığınıaşağısalanbaşlıcaamillərdəndir. 

Mübariz ətədbirl əri. Xəstəliyitörədəngöbələklərtaksonomikbaxımdan 
müxtəliftaksonlardabirləşirlər. Hərbirxəstəliktörədiciözünəməxsussimptom-
larəmələgətirir, məhsuldarlığabuvəyadigərdərəcədəzərərvururlar. 
Onagörədəbuxəstəliktörədicilərinbuğdabitkisinəvurduğuzərəriminimumaendirmə
küçünsahədəyüksəkaqrofonyaradılmalıdır. Növbəliəkin, düzgünsələfbitkisi, 
torpağınaqrokimyəvianalizinəuyğunbalanslaşdırılmışmineralgübrələrveril-məsi, 
alaqlaraqarşıelmiəsaslarlamübarizəvəs. xəstəlikfaiziniminimumasal-
mağazəminyaradır. Sahələrdəxüsusiolaraqpasxəstəlikl ərinəqarşıtilt, bayle-ton, 
topsin-Mkimipreparatlarlaaparılankimyəviçiləmələrbuxəstəliktörədi-
cilərindəsporlarınaöldürücütəsirgöstərir. 
 

Buğdanın askoxitozu - Ascochyta hordei Hara. 
 

Təsnifatda yeri: 
Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Ascochyta cinsi 
Bioloji qrupu: 
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Nekrotrof 
 
Askoxitozxəstəliyibuğdanınpatogenmikobiotasındaxüsusiyertutur. 

Xəstəliyinyayılmasızonaxarakteridaşımır, törədiciüçünəlverişliill ərdəoyük-
səksürətləinkişafedir. Yazlıqbuğdayanisbətənpayızlıqbuğdalarıdahaçoxsira-
yətlənir. Xəstəlikölkəninbuğdasahələrindəqeydəalınmışdır. 

Xəstəliktörədicibuğdayarpaqlarındaaskoxitozləkəliyi əmələgətirir. Lə-
kələrilkinmərhələdəhəlqəvivəyaqeyri-düzgünformalı, dahaaçıqmərkəzli, tünd-
qəhvəyihaşiyəliolur. Sonnəticədələkələrqovuşur. Yarpaqlarçirkli-
bozrəngalırvəquruyur. Ləkəninmərkəzindəpatogeninpiknidləriəmələgəlir. Gö-
bələkbitkiqalıqlarındapiknidvəmitselləqışlayır. 
Ləkələrerkənyazdaəvvəlcəpayızlıqbuğdada əmələ gəlir, sonraisəyaz-
lıqbuğdayakeçir. Piknidlərşarşəkilli, tünd-qonur, substratayüklənmişvə 165 mkm-
əqədərdiametrlidir. Konidilərge-nişuzunsov(1 nadirhalda 2) arakəsməli, ölçüləri 
15-23 x 4,5-6 mkm-dir. 

Payızlıqbuğdabitkilərindəaskoxitozunməhvolmasıovaxt başverirki, pa-yız-
lıqlarpayızdakifayətqədərinkişafedəbilmirlər. Yüksəkqarörtüyünəticə-
sindədəbitkilərzəifl əyirvəməhv olurlar. Xəstəlikvegetasiyadövrükifayətqə-
dərrütubətlivəistiyayşəraitindəinkişafedir. 

Törədiciyəbuğdada, arpadavəçovdardarastgəlinir. Əsasəniqtisadiəhə-
miyyətkəsbetmir, başqaləkəlikxəstəlikl əriil əkompleksdərastgəlinir.  

Mübariz ətədbirl əri. Torpaqdadərinşumaparılmalı, 
sirayətlənmişbitkiqalıqlarıtorpağınprofilinədoğruyönəldilməli, 
yazlıqvəpayızlıqbuğdaəkinləribir-birindən 1000-1500 
mməsafədəyerləşdirilməklətəcridedilməlidir. Zonanınxüsusiyyət-
lərinəuyğunolaraqsəpinmüddətinəvəsəpinnormasınaəməledilməli, aqro-
kimyəvitorpaqanalizlərinəuyğunyemləmələrtəminedilməlidir. 
Növbəliəkinsisteminəriayətedilməlivəənyaxşısələfkimiyoncabitkisihesabedilmə-
lidir. Xəstəliyəqarşıdavamlısortlardanistifadəməsləhətgörülür. 

 
Buğdanın tünd-qonur (helminthosporioz) ləkəliyi - Bipolaris  

sorokiniana (Sacc.) Shoemaker. 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Bipolaris cinsi 
Sinonimləri: 
Bipolaris californica (Mackie & G.E. Paxton.) Gornostai, Ophiobolus sati-

vus S. Ito & Kurib. 
Biolojiqrupu: 
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Nekrotrof 
 

Göbələkkosmopolitdir, yabanıvəmədənidənli-taxıllarınhamısınıyoluxur. 
Dənli-taxıllarbecərilənbütünölkələrdərastgəlinir.  

Göbələkbirbaşaağızcıqdanvəyaepidermisdəncavanyarpaqlaradaxilol-
maqlabitkiləriyoluxdurur. Sağlamvəxəstətoxumalarısərhədlənən, aydın, uzun-
sovtünd-qəhvəyi, bəzənuzunluğu 1 sm-əqədərolanləkələrəmələgətirir. 
Ləkəyarpağınyaşıltoxumasıilətəzadtəşkiledir. 
Đlkininfeksiyayaəsasköklərdərastgəlinir. 
Đkinciinfeksiyainkişafgetdikcəbitkinintorpağınsəthindənazcayuxarıolanhissələrind
əbaşverir. Konidilərküləkləyayılırlar. 
Yarpaqlardasimptomlaradətənsünbülbağlamafazasındansonraəmələgəlir. 
Bitkitoxumasınadaxilolanmitselhüceyrəaralarındayayılır. Mitseltündzeytuni-
qəhvəyibuğumludur. Koni-didaşıyanlarağızcıqvasitəsiləçıxır, 
onlarındarəngitündqəhvəyi, tək-təkvəyatopahalında, dikdurandır. Konidilərtünd-
zeytunuvəyazeytuni-qəhvəyi, uzunsov-oval, düzvəyaazcaəyri, 2-13 arakəsməlidir. 
Onlarikipolyarhüceyrələrləcücərirlər. 
Həyattsiklindətammərhələnadirhallardaolur. Psevdotesilərtünd-qəhvəyi, butulka-
şəkilliv əyahəlqəvi, 300-400 mkmdiametrlidir. Asklarçoxsaylı, 
oxşəkilliv əqısaayaqcıqlısilindrik, 1-8 askosporludur. Askosporlarşarşəkilli, 
spiralkimiqıvrılmışdır. Asklarındaxilindəisəaskosporlar 6-14 arakəsməli, 
parıltılıvəyasarıtəhərdir. Göbə-
ləkmitselvəkonidiformasındabitkiqalıqlarındasaxlanılır. 
Torpaqvədəndədəqışlamamümkündür. Yaydövrüxəstəliktörədici-
ninkonidimərhələsiinkişafedir. 

Buğdayarpaqlarınıntünd-
qonurləkəlikxəstəliyiistiv ərütubətlihavaşəraitinəmalikyerlərdəadətəndahaçoxyayıl
abilir. Göbələyinböyüməsiüçünoptimaltemperatur 27-280C, konidilərinəmələgəl-
məsiüçünoptimal 16-250C, minimal 100C, maksimaltemperatur 290Chesabedilir. 
Đşıqlanmasporəmələgəl-məsinisürətləndirir. 
Göbələyinmitselvəkonidiləritemperaturun 32-330C-yəqə-
dəraşağıdüşməsinədözürlər. Yerüstüorqanlarınmaksimumyoluxmasıhavanın 95-
97%-liknisbirütubətindəvə 150C-dənyuxarıtemperaturdabaşverir. 

ABŞ, QərbiAvropaölkələrininbuğdaəkinlə-
rindəbitkininsüdyetişmədövrüxəstəliyininki şafıbəzən 20%-əçatır. Bhandart etal-
ın (2003) məlumatla-rınaəsasənxəstəliyəqarşıhəssassortlardayoluxma 24-27%-
əçatır. ŞimaliQaza-xıstandatünd-qonurləkə-
likxəstəliyiningüclüzərərverməzonalarınaaiddir. Ölkə-
mizdəbuxəstəliyinyayılmasıvəinkişafıhaqqındaməlumatlarepizodikxarakterlidir. 
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Mübariz ətədbirl əri. Yüksəkaqrotexnika, davamlısortlardanistifadə, dən-
lialaqlarınməhvedilməsi, 
optimalsəpinnormasıvəsəpinmüddətlərixəstəlikl əmübarizədəönəmlidir. 
Sahələrdəpasxəstəlikl ərinəqarşıfungisidlərləaparılançiləmələrbuxəstəliyindəinkişa
fınıləngidir. Lakinxəstəlikl əyoluxmasahədə 30%-dənçoxolarsa, 
sistemtəsirəmalikolanbayleton (0,5 kq/ha), tilt (0,5 l/ha) preparatla-
rındanbiriiləçiləməaparılmalıdır. 

 
Buğdasünbüllərininfuzariozu- Fusarium spp.- Fusarium  

graminearum Schwabe, F. avenaceum Sacc. 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Fusarium cinsi 
Biolojiqrupu:  
Nekrotroflar. 
 
Son 10-15 illikmüddətdədənlilərinsünbüllərininfuzariozugenişyayıl-mışdır. 

Xəstəlikbuğdabecərilənregionlarınəksəriyyətindəmüşahidəedilir. Ədə-
biyyatməlumatlarınagörəpatogenmüntəzəmolaraqŞimaliQafqazda, UzaqŞərqdə, 
Ukraynanıncənubqərbindəvəs. ölkə-
lərdəbuğdabitkisinəəsaslızərərvurabilir.Bitkininsünbülbağlamafazasındahavaşərai
tiistivərütubətliolduqdaxəstəliyinyayılmasıdahadasürətlənir. 

Fusariumcinsinəda-
xilolannövlərümumitaksonomikxarakteristikayamalikdirlər.Aydıngörünənəyrimik
rokonidilər (20-70 mkmölçülü) vəmakrokonidilərmüxtəlifsaydaarakəsməlidirl ər. 
Bəzinövlər 10 mkmölçüyəqədərmikro-konidilər, 20 mkm-
əqədərdiametrlixlamidosporlarverirlər. Onlarqalınörtüklü-dürlər. 
Morfolojiəlamətlərinkompleksinövlərinidentifikasiyasındaəsaskimigötürülür. 
Bütünsünbülverəndənlilərsünbülfuzariozuiləsirayətlənirlər. Yolux-madan 7-10 
günsonrasirayətlənmişsünbüllərdənarıncı-
çəhrayırənglikonidilərkütləviformalaşırlar. Göbələyinmitseli, xlamidosporu, peri-
tesiləriinfeksiyayauğramışbitkiqalıqlarında, toxumlardaqışlayabilərlər. 
Həmaskosporlar, həmdəkonidilərçiçəklə-
mədəndərhalsonrabuğdasünbüllərinədüşəbilirl ərsə, xəstəliyitörədirlər. 
Sporlarcücərirlərvətezbirzamandapulcuqlaravəsünbülünbaşqahissələrinəyayılırlar
. Konidilərküləkləkifayətqədərböyükməsafələrəyayılır, 
başqadənlilərinsünbülünədüşürvəyenidənonlarıyoluxurlar. Sünbüllərhəssas-
lığınıitirənəqədəryoluxmaprosesitəkrarlanır. 
Beləsirayətlənmələrxəstəliyinyayılmasınıtəminedir. 
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Xəstəliktörədiciləriolangöbələklərhavanıngündəlikortatemperaturu 20-
240Colduqdavə 80-90%-əyaxınnisbirütubətdəoptimalinkişafedirlər. 
Havasıquraqkeçənrayonlarüçüniqtisadivəfitopatolojimaraqkəsbetmir. 

Fusariumnövləridənliləriyoluxaraqinfeksiyanıninkişafetdiyizaman 20-50%-
əqədərməhsulitkisinəsəbəbolabilir. 1000 ədəddəninkütləsi 15-20% aşa-ğıdüşür. 
Fuzariozludənləryüngüldür, keyfiyyətipisdir, 
həyatilikqabiliyyətiniitirirv əyacücərtilərinçürüməsinəsəbəbolur. 
Yoluxmuşdənlərdətoksikimeta-
bolitlərintoplanmasıinsanvəheyvanlarınsağlamlığıüçüntəhlükəlidir. Mikotok-
sinləruzunillərərzindədəndəsaxlanılır.Bumitotoksinlərhəttaqızdırıldıqdabeləisti-
qanlılarüçüntəhlükətörədir. Dioksivalenol, nivalenol, zearalenon, monilifor-
menkimimitotoksinlərbunabariznümunədir. 

Mübariz ətədbirl əri. Növbəliəkindədənli-taxıllarınvəqarğıdalınınfasi-
lələrlə (1 ildənazolmayaraq) yerləşdirilməsi, rayonlaşdırılmışsortlarlasəpinapa-
rılması, xəstəliyəqarşıtolerantsortlardanistifadəedilməsi, çürü-
mələrinqarşısınıalmaqüçüntoxummaterialınındərmanlanması, 
vegetasiyadövründəfungisidlə-rintətbiqivəs. 
məsləhətgörüləntədbirlərkompleksinədaxildir. 
BuğdaəkinlərinifuzariozdankompleksqorumaqüçünəkinlərinfolikurBTpreparatıilə 
1 l/hamə-sarifləçilənməsiönəmlidir. Çiləməbuğdanınçi-
çəkləmədövründəişçiməhlulunməsarifi 400-500 l/haolmaqlaaparılır. 
Buxəstəlikl əbağlımübarizədəvinner,fe-razim, 
straykfungisidləridəyüksəkbiolojisəmərəlikl əfərqlənirlər.  

 
Buğdanın pitioz kök çürüməsi - Pythium aristosporu Vanterp., 

P.arrhenomanes Drechsler, P.graminicolaSubraman.,  
P.ultimum Trow 

 
Təsnifatdayeri: 
Chromista aləmi, Oomycota şöbəsi, Oomycetes sinfi, Pythiales sırası, 

Pythiaceae fəsiləsi, Pythium cinsi 
Biolojiqrupu: 
Saprotrof 
 
Buğdanınpitiozkökçürüməsixəstəliyidünyanınbirçoxtaxıləkinlərindəqeydəal

ınmışdır. Təəssüfki, bupatogenlərinölkəmizdəmövcudluğuhaqqındaməlu-
matlaryoxdur. 

P.aristosporum, P.arrhenomanes, P.graminicola, P.ultimum göbələklərica-
vanbuğdabitkilərininvəcücərtilərinköksisteminiyoluxurlar. 
Kökçürüməxəstəliyinintörədicilərinazik, tozlu, rəngsiz, 7 mkm-
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əqədərdiametrlimitseləvəxlamidosporlaramalikdirlər. 
Anamorfmərhələdəonlarikiqamçılısporlarolanzoosporangilərəmələgətirirl ər. 
Telemorfmərhələdəpatogenlərdəuzunsovanteri-
dilərləşarşəkilliooqonilərgörüşürlər. Mayalanmanəticəsindətək-tək, hamarör-
tüklüoosporlarformalaşırlar. Buğdanınyoluxmuşköklərindəaçıq-qəhvəyiləkə-
lərəmələgəlir. Gövdəninkökboğazıhissəsindətünd-qonurnekroz (qaraayaq) 
əmələgəlir, budarəngsizmitselləörtülür. 
Đnfeksiyamənbəyizoosporlarvəoosporlardır. Oosporlartorpaqda 10 
iləqədərhəyatilikqabiliyyətinisaxlayırlar. 

Pythium sp.cinsindənolanxəstəliktörədiciləritorpaqpatogenləridir. On-
larınyayılmasıvəzərəri 60Cyaxıntemperaturdavətorpağınmaksimumnəmli-
yindədəhəddindənartıqgüclənir. 

Buğdanıncücərtilərinivəcücərməkdəolandənləriyoluxduğundansahələr-
dəseyrəklikəmələgəlir. Çoxzamanxəstəlikmənbəxarakterliolur. 

Mübariz ətədbirl əri. Növbəliəkin, toxumlarınsəpindənəvvəldərmanlan-
masıməsləhətgörülür. 

 
Buğdadənlərininkifl ənməsi - Aspergillus Link spp., Penicillium Link. spp., 

Trichothecium roseum Link, Mucor mucedo Fresen.,  
Rhizopus nigricans Ehrenb. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Moniliaceae fəsiləsi, Aspergillus, Penicillum, Trichothe-
ciumcinsləri 

Fungi vəya Mycota aləmi, Zygomycota şöbəsi, Zygomycetes sinfi, Muco-
rales sırası, Mucoraceae fəsiləsi, Mucor, Rhizopuscinsləri 

Biolojiqrupu: 
Saprotrof 

 
Xəstəlikhəryerdəgenişyayılmışdır. 

Ölkəanbarlarındasaxlanandənlərinbirqismisaxlamareji-
minəciddiəməledilmədikdəkifgöbələkləriil əsirayətlənirlər. 

Saprotrofkifgöbələkləritoxumlarınsəthimikobiotasınıtəşkiledirlər. 
Dənyetişmədövrüyüksəkrütubətvəaşağıtemperaturlardayoluxmabaşverir. 
Lakinənçoxusaxlamarejimipozulduqdaxəstəlikinik şafedir. A.fumigatusaçıqrəng-
lənmişvəyaqonurlaşanmitseləmələgətirir. Konididaşıyanlartəpəhissədəqovu-
ğabənzərşişkindir, 20-30 mkmdiametrlidir. Steriqmalarbircərgəlidir, armuda-
bənzərqovuğuntəpəhissəsindəyerləşir.Konidilərbirhüceyrəli, ellipsoidal, şarşə- 
killi, hamarvəyatikanlı, 2,5-3,0 mkmölçülüdür. 
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A.glaucumgöbələyiyumşaq, sarı-yaşılmitseləmələgətirir, konididaşıyan-
larbudaqlanandeyil, təpədəşişkindir, steriqmalardaşıyırlar. 
Beləsteriqmalarradikalolaraqaralanır, ucundazəncirşəklindədüzülmüşdür. 
Konidilərşarşəkilli, qılçıqlı, yaşıl, diametri 7-15 mkm-dir.  

P.cyclopiumaçıq-göydən, yaşıldan-tündəmitseləmələgətirir. Konididaşı-
yanlartək-təkdir, nisbətənhamar, birvəyaçoxlusaydabudaqlıdır. Konidilərşa-
rabənzərdir. 3,3- 4 mkmdiametrlivəelliptikdir.  

P.glaucumyaşılseliklimitselverir, konididaşıyanlarfırçayabənzər, 
təpədənbudaqlarabölünən, rəngsizsporlaramalikdir.  

T.roseumsıxtorluörtükəmələgətirir, konididaşıyanlarbudaqlanandeyil, 
ucundabaşcıqlı, armudabənzərikihüceyrəli 12-18 x 8-10 mkmölçülüsporlarda-
şıyırlar.  

M.mucedoqaranöqtəlitünd-qırmızıörtükəmələgətirir. Sporangi-
daşıyanlarqəhvəyi, topahalındayığılmış, hündürlüyü 4 mm-əqədərdir. 
Sporangilərşarşə-killi, diametrləri 100-200 mkm, sporlarbirhüceyrəli, 
həlqəvivəyaelliptik, bozbüzüşüklüörtüklüdür. 

Kifgöbələklərininsporlarıdənsaxlanananbarlardasaxlanılır, əlverişlişə-
raitdəonlarkütləvisurətdədənləriyoluxabilirlər. 

Xəstəliktarladanadirhallardainkişafedir. Məhsulyığımı 
dövründəyalnızyüksəkrütubətonlarıninkişafınıstimullaşdırır. 
Kifgöbələklərininfəalinkişafınınqarşısınıalmaqüçündəninsaxlanmarejiminəciddiə
məledilməlidir.  

Kifl ərəhəmiyyətlidərəcədətoxumlarınkeyfiyyətinətəsiredir. 
Buzamantoxumlarıncücərməqabiliyyətiaşağıdüşür, 
belədənlərdənalınanbitkilərzəifl ə-yirlər. 

Mübariz ətədbirl əri. Saxlamarejiminəciddiəməletməklətoxumlarsəpin-
qabağıdərmanlanmalıdır. 
Sonillərbuxəstəlikl ərləmübarizədəyenisintezediləntoxumdər-
manlarındanvinsitekstraadlı 50%-lisuspenziyakonsentratısəmərə-lidir. 
Preparattriazolbirləşmələrindənolub, sistemtəsirlidir. 
Xaricigörkəmcəqırmızırənglimayedir. Məsarifnorması 0,7 l/t. 
Birtonbuğdatoxumunudərman-lamaqüçünverilənməsarifnorması 9 
lsuiləqarışdırılırvədərmanlamaaparılır. 
MüasirtoxumçuluqtəsərrüfatlarındatoxumluqdənləriPS-10, PSŞ-5, Mobitoks, 
habeləstasionarKPS-10 maşınavadanlıqlarıiləişləyirlər. 

 
Buğdanınqonurpası -Puccinia recondita Rob.  

ex Desm. f. tritici  
 
Təsnifatdayeri: 
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Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 
Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 

Biolojiqrupu: 
Biotrof 
 
Dünyanınbuğdabecərilənbütünölkələrindəgenişyayılmışdır. 

Xəstəliyəölkəmizinbuğdaəkinlə-
rindərastgəlinirvəbəziill ərdətaxılçılığagüclüziyanvurur. Həmpayızlıq, 
həmdəyazlıqbuğdaəkinlərindəinki-
şafıhaqqındakifayətqədərməlumatlarmövcuddur. 

Xəstəliyintörədicisiikisahibli, taminkişaftsiklinəma-
likolanvəbeştipspormərhələsiəmələgətirənobliqatparazitdir. Həyattsik-
lininvegetativfazasındadikariotikmitselşəklindəetsispor, 
teliosporvəuredinospormövcuddur. 
Buğdabitkilərindəvəbirsırayabanıdənlilərdəgedənuredinomər-
hələdəbirneçəgenerasiyanövbələşir. 
Onlarınmiqdarıilinhavaşəraitindənvəbitkilərinvegetasiyadövrününuzun-
luğundanasılıdır. Uredinalarbirhüceyrəlidir, iki-ikihaploidnüvə-lərivardır. 
Bitkil ərinvegetasiyasınınsonunayaxınepidermisləörtülənqararəngliteleytosporlarte
lil ərləəmələgəlirl ər. Sonuncularikihüceyrəlidir, hərhüceyrədəiki-
ikihaploidnüvəvardır. Uredovəteleytosporlarqışlamayauyğunlaşmışlar. Yaz-
dateleytosporlarcücərirlər, buzamanhaploidnüvələrindiploidnüvələrə, 
meyozaqovuşmasımüşahidəolunurvəböyüməboruları 4 ədədbirnüvəlihap-
loidbazidilərformalaşırlar. Bazidisporlarcütləşmə (birləşmə) tipinəgörəfərqlə-
nirlər. Bazidisporlararalıqsahibbitkilərini- kiçikvəsarıpeyğəmbərçiçəyi(Tha-
lictrsem nimus, T.flavum)yoluxur, 
nəticədəaralıqsahibbitkilərininyarpaqlarınınüsttərəfindəsarı- 
narıncıspermasiyalarlaspermaqonilərəmələgəlirl ər. Sperma-siyanıbirspermaqoni-
dəndigərinəköçürəndəqarışıqmitselformalaşır, 
nəticədəanastomozlarınbaşverməsindəndikariotikhüceyrələr- 
etsisporlarəmələgəlirl ər. Beləetsisporlarbuğdanıyoluxurlar. 
Göbələkadətənnatamaminkişaftsiklinəmalikolur, əsasənvegetativçoxalır. 
PatogenvegetativhəyattsiklindəbuğdadanəlavəAegilops, Cesale, Hordeum, 
Elymus, Agropirum, Bromuscinslərinəaidolanbitkinövlərinidəsirayətlənir. 

Buğdabitkisindəqonurpasxəstəliyinitörədənfitopatogengöbələkəsasənpayızlı
qbuğdanınyarpaqlarındavəyabanıdənlilərdəmitselformasındaqışlayır. 
Sporlarıncücərməsiüçündamcısutələbolunur, bunagörədəgüclüşehdamcı-
larıinfeksiyanıninkişafınaəlverişlizəminyaradır. Əlverişlitemperaturşəraitində 
(15-250C) infeksiya 6-8 saatmüddətindəhəyatakeçir, növbətiuredinosporge-
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nerasiyası 7-10 gündənsonrabaşverir. Xəstəliyinəngüclüinkişafıbuğdanınçi-
çəkləməsidövrümüşahidəolunur. Uredinosporlarküləkləyayılırlar. 

Buğdanınqonurpasıdənistehsalınaəhəmiyyətlidərəcədəzərərvurur. Bə-
zənoepifitotiyaşəklindəinkişafedir. Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, 
ölkəmizəqonşuŞimaliQafqazregionunda 10 ildə 2-3 
dəfəxəstəliyinyayılmasıvəinkişafıepifitotiyaxarakterliolur. 

Mübariz ətədbirl əri. Yüksəkaqrotexnika, 
aralıqsahibbitkilərininməhvedilməsi, davamlısortlardanistifadə, 
növbəliəkinəəməledilməsivacibdir. Xəs-təliyinilkinsim-
ptomlarıgöründükdəekolojifungisidlərdənbiriiləçiləməapar-maqmümkündür. 
Sonillər 25% tiltk.e., 0,5 l/haməsarifləxəstəliyininki şafınıtamamilədayandırabilir. 
Müasirdövrüntələbinəuyğunikikomponentlisistemxüsusiyyət-
lərəmalikFolukurBTfungisididəvegetasiyadövrü 1l/haməsarifləbuğdabit-
kisininpasmənşəlixəstəlikl ərinəqarşıöldürücütəsirgöstərir.   

 
Buğdanınzolaqlıvəyagövdəpası-Puccinia graminis Pers. f.  

tritici  Eriks. et Nenn. 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 
 
Xəstəlikdeməkolarki, buğdabecərilənbütünölkələrdəgenişyayılmışdır. 

Əsasəndağlıqvədağətəyibölgələrdəböyükzərərvurur. BuxəstəlikAzərbay-
candadagenişyayılmışdır. 

BuğdanınzolaqlıvəyagövdəpasıxəstəliyinintörədicisiPuccinia graminis  
f.tritici göbələyiikievlidir. Spermaqonialvəetsialspormərhələlərizirincbitkisi-nin, 
uredinovəteleytospormərhələləribuğda, arpavəçoxlusaydabaşqanövlər-dəin-
kişafedir. 

Zirincyarpaqlarınınüsttərəfindəgöbələktək-təkvəyakiçikqruplarlayer-
ləşənşaraoxşarspermaqonilərəmələgətirir. Onlarındiametri 120-130 mkm, rən-
gitünd-sarıdır. Spermaqonilərdəküllümiqdardaaçıq, birhüceyrəlisperma-
siyalarformalaşır. Spermaqonilərinəmələgəlməsindən 2-5 günsonrazirincyar-
paqları-nınalttərəfindəetsilərinkişafedir. Etsisporlarçoxvaxtşarşəkilli, 
möhtəviyyatısarıdır. Onlarınörtüyürəngsiz, təpəhissədəqalındır. Onlaruçuşaraqcü-
cərirlər, buğdadənlərinədüşürvətaxılbitkilərinisirayətləndirir. Et-
sisporlardamcısuvə 5-240Ctemperaturdacücərirlər. Sahibbitki-
ninüzərindəbundansonrauredinosporlarlauredinalarformalaşırlar. 
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Uredinalarpasabənzərqonur, uzunsov, zolaqlıolaraq, gövdələrdə, yarpaqqınların-
da, yarpaqlarda, miloxlarındavəsünbülpul-cuqlarındaəmələgəlirl ər. Uredinomər-
hələdəxəstəliyininki şafıüçünoptimaltemperatur 18-280C-dir. 
Bitkil ərinvegetasiyasıdövrümeteo-
rolojişəraitdənasılıolaraqbirnecəgenerasiyabaşverir. 

Buğdanınvegetasiyasınınsonunayaxınyarpaqlarda, xüsusiləyarpaqqınla-
rındateleytosporlarlatelioyastıcıqlarinkişafedirlər. Uredinalarformalaşanyer-
lərdəinkişafedənteliosporlarqarauzun 22 mm-əqədərzolaqlarəmələgətirir. Telio-
sporlaruzunayaqcıqlarüzərində, ikihüceyrəli, uzunsov-sancaqşəkilli, 
təpəhissədəqalınörtüklü, qəhvəyivəhamardır. 

Teliosporlarbitkiqalıqlarındaqışlayır, 
yazdaistirahətmərhələsindənsonracücərirlər. Teliosporhüceyrəsindənbazidispor-
larlabazidilərəmələgəlirl ər, onlaruçuşaraqzirinciyoluxur-
vəilkininfeksiyanıtörədirlər. 

BuğdabitkisininzolaqlıvəyagövdəpasıxəstəliyinintörədicisiPuccinia 
graminis f. tritici göbələyiekolojiamillərəqarşıçoxhəssasdır. Qışlayantelio-
sporlaristirahətdövrünükeçdikdənsonra 9-290Ctemperatur (optimal 18-220C), 95-
100% nisbirütubətdəcücərirlər. Onlarıncücərməsiüçüntələbolunanvaxtte-liospor-
larınyetişmədərəcəsindənasılıdır. Yetkinteliosporlarırütubətlikamera-yayerləşdir-
dikdən 3-4 saatsonracücərəbilirl ər. 

Xəstəlikçoxzərərlidir. Yoluxmanəticəsindəgövdəninepider-
misindəküllümiqdardakəsiklər (1,5 mindənçox) əmələgəlir. Güclüyoluxmaza-
manıbuğdabitkiləriyatırlar. Patogenləsünbülaltıgövdəninsirayətlən-
məsinəticəsindədənməhsulukəskinazalır, dəncılızlaşır, onunçörəkkeyfiyyət-
ləriaşağıdüşür, bəziill ərdəxəstəliyintəsirindənməhsulitkisi 60-70%-əçatır. 

Mübariz ətədbirl əri. 
Buğdanınqonurpasındaolduğukimidir.Lakinbuxəstəliyitörədəngöbələkinkişaftsik-
lindəaralıqsahibbitkisindənistifadəetdiyiüçünprofilak-
tikaolaraqzirincbitkilərininbuğdaəkinləriətrafındaməhvedilməsiməcburixarakterd
aşıyır.  

 
Buğdanınsarıpası – Puccinia striiformis West. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 
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Xəstəlikdağlıqvədağətəyirayonlarıüçündahaxarakterikdir. M.Seyidov, 
C.Ağayev (2005) göstərirlərki, 1998-1999-cuvegetasiyaillərindəsarıpasxəs-
təliyiAb şeronvəCənubiMuğanbölgələrindəbütünqışuzunuinkişafdaolmuş-dur. 
AzərbaycanETƏkinçilik Đnstitutundabuxəstəliyəqarşıyüksəkdavamlı, 
məhsuldaryumşaqbuğdasortları (Tərəqqi, Azəri, Mirbəşir-128, Əkinçi-84) yara-
dılmışdır. 

Xəstəlikdənlibitkil ərinəksəriyyətindəmüşahidəolunsadabuğdaüçünda-
hatəhlükəlidir. Patogenyarpaqlarda, yarpaqqınlarında, bəzəngövdə, miloxu, 
sünbülpulcuqlarındameydanaçıxır. 

Yoluxmanınxarakterikxüsusiyyətiuredinoyastıcıqlardanibarətolanlimo-
nusarı, uzunsovzolaqların, ləkələrinəmələgəlməsidir. Adətənuredinalaryığıl-
mışqrupşəklindəyerləşirlərvəxlorozlamüşayətolunanləkəyəoxşayırlar. 
Müəyyənmüddətkeçdikdənsonrayoluxmayerlərindətünd-qonurvəyademəkolarki, 
epidermisipartlamayanqaratelioyastıcıqlarəmələgəlirl ər. 

Göbələyinuredinosporlarıbirhüceyrəli, açıq-sarırəngli, şarşəkilli, 
rəngsiztikanlıörtüklü, diametri 15- 20 mkm- dir. Teliosporlaruzunsov-
sancaqşəkilli, ikihüceyrəli, qonur, rəngsizqısaayaqcıqlı, ölçüləri 30 -57 x 57-24 
mkm-dir. Buxəs-tə-
liktörədicininspermaqonialvəetsialməhələlərihələlikmüəyyənedilməmiş-dir. 
Göbələyininkişafıvəonunqışlamasıuredinomərhələiləhəyatakeçirilir. 

Yazdaxəstəlikəvvəlcədənlilərinalt, sonraisəüstyarpaqlarındaəmələgə-lir. 
Çiçəkləməanıvəyasüdyetişmədövründəyarpaqlarınəhəmiyyətlibirhissə-sisaralır, 
quruyurvətökülürlər. Müəyyənyoluxmafaizindətarlatamamilərəngi-nidəyişir. 

Sarı  pasın törədicisinin  böyümə və inkişafıüçün 10-130Ctemperaturopti-
malhesabolunur. Uredinosporlar 00Ctemperaturdabeləcücərəbilirl ər. 200C-
dənyuxarıtemperaturdagöbələyininkişafızəifl əyir. Qeydetməklazımdırki, Azər-
baycandaaprelvəmayaylarında, temperaturgündüzlər 20-250Colmasınabax-
mayaraq, gecələr 150-yə, yaxudondandaaşağıdüşməsigöbələyininkişafınızəif-
lədəbilmir. Respublikamızıntəbii-iqlimşəraitisarıpasınerkənyazdan, həttapa-
yızdaninkişafetməsiüçünəlverişlihesabolunur. 

Xəstəlikxüsusiləsünbüllərüçüntəhlükəlidir: dəndolmur, cılızolur, 
kütləcəyüngülləşir. Elmdəsarıpasxəstəliyinin 60-dançoxrasınınmövcud-
luğuhaqqındaməlumatlarvardır. 
Ölkəmizdəsarıpasınrastərkibihaqqındabilgiləryoxdur. 

Mübariz ətədbirl əri. Buğdanınqonurpasındaolduğukimidir. 
 

Buğdanınqaraləkəlibakteriozu-Xanthomonas campestris  
pv. undulosa Young. et al. 

 
Təsnifatdayeri: 
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Qrammənfiaerobçubuqlarvəkokklarbölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 
Xanthomonas cinsi 

Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
 
Buğdabecərilənbirçoxölkələrdəyayılmasıhaqqındaməlumatlarmövcud-

dur.QaraləkəlibakteriozxəstəliyinəAzərbaycandaçoxazhallarda (SeyidovM., 
AğayevC., 2005) dağətəyivədağlıqbölgələrdə (Şəki-Zaqatala, Quba-Qusar, Şa-
maxı) təsadüfolunur. 

Qaraləkəlikbakteriozuyarpaq, gövdə, sünbüllərdəzühuredir. Yar-
paqlardaəvvəlcəkiçiksululəkələrformalaşır, tədricənləkələriril əşir, qəhvəyiləşir, 
həttaqararəngalır. Gövdələryoluxanzamanbuğumunaltındaqəhvəyivəyaqarazo-
laqlarəmələgəlir, sünbülünaltındasamanqonurlaşır. Xəstəliyinxarakterikəla-
mətixüsusilətəpəhissədəsünbülpulcuqlarınınqaralmasıdır. 
Miloxlarınadirhallardaqaralırlar. Xəstəlikgüclüinkişafedənzamanbü-
tünsünbülqonurlaşır, bunagörədəxəstəliyiçoxzamanbuğ-
danınqarabakteriozuadlandırırlar. Bakte-riyagünəşşüalarına, donmayavəquru-
mağaçoxhəssasdır. Bakteriyabitkidənbitkiyəyağış, sudamcısı, həşəratlarla, 
bəzənküləkləyayılırlar. Bitkiyəağızcıqvəyarayerlərindəndaxilolur. 
Pulcuqvədənlərdəhüceyrəarasılövhənihəlledirvəhücey-
rəaralarındaselikəmələgətirir.X əstəlikdəninformalaşmasımərhələsindəyüksəkrütu
bətşəraitindəgüclüinkişafedir. 

Bitkiqalıqlarıçürüyənzamanbakteriyalardaölürlər. 
Yoluxmuşdənlərləsəpinaparandacücərtilərinbirhissəsiməhvolsada, digərhis-
səsiinkişafınıda-vametdirir, 
eynizamandaborusistemindəyerləşənpatogenbitkilərindiffuzyo-luxma-
sınasəbəbolur. 

Xəstəliktörədənbakteriyahərəkətli, kiçik, Qrammənfivəbirpolyarqamçı-lıdır. 
Bakteriyanınoptimalinkişafı 25-300Ctemperaturdabaşverirvə 500C-
dəonlarməhvolurlar. 

Qaraləkəlikbakteriozununzərərliliyicücərtilərinseyrəlməsi, 
yarpaqlarınassimilyasiyasəthininaşağıdüşməsi, 
bitkilərintənəffüsününgüclənməsiiləsə-ciyyəedilir. 
Xəstəlikgüclüinkişafetdiyiillərdəməhsulitkisi 60%-əqədər ola bilir. 

Mübariz ətədbirl əri . Alaqotlarıvəbakteriyanındaşıyıcılarıolanhəşərat-
larlamübarizəelmiəsaslarlaaparılmalı, aqrotexnikitədbirlərkom-
pleksinəəməledilməlidir. Toxumlarınsəpinqabağıdərmanlanmasıməsləhətgörülür. 

 
Buğdanın bazal bakteriozu- Pseudomonas syringae 
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 pv. atrofaciens Young et al. 
 
Təsnifatdayeri: 
Qrammənfi aerob çubuqlar və kokklar bölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Pseudomonas cinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 

 
Xəstəlikbirçoxtaxılçılıqregionlarındayayılmışdır.  
Buğdadanbaşqadigərdənliləridəyoluxabilir. Yarpaq, 

sünbülvədənləryoluxurlar. Yarpaqlardaəvvəlcəsulu, 
sonraqəhvəyiləkələrəmələgəlir. Sünbülpulcuqlarıəsasındaqonurlaşır. 
Dənyoluxanzamanrüşeymhissəsiqaralır. Xəstə-
likgüclüinikşafedənzamangövdələrdəcırtdanlılıq, örtücüyarpaqlar-
daquruçürüməvəsünbülpulcuqlarınıntamamiləqaralmasımüşahidəolunur. 

XəstəliyitörədənPseudomonas syringae pv. atrofaciens bakteriyasıhərə-
kətli, polimorf, Qrammənfipolyarqamçılıdır (lofotrix). Bakteriya 2-370Ctempe-
raturdacücərir (25-300Coptimal), 480Ctemperaturdaisə 10 
dəqiqəmüddətindəməhvolur. 

Yaydövrüaşağıtemperaturvəyüksəkrütubətzərərliliyit əminedir. 
Onungüclüinkişafızamanıbuğdabitkisivaxtındanəvvəlyarpaqlarınınbirhissəsiniitiri
r, dənlərcılızolur, onlarıncücərməsiazalır. 

Mübariz ətədbirl əri. Qaraləkəlikdəolduğukimidir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUĞDABĐTK ĐSĐNĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 
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Buğdanın bərk və ya iylənən sürməsi 
Tilletia caries (DC.) Tul. 

agro.se-ua.net 

Tilletia caries (DC.) Tul.- 
teliosporlar 

Buğdanıncırtdansürməsi 
Tilletia controversa Kuehn.- 

ipmimages.org 

Tilletia controversa Kuehn.- 
teliosporlar 
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Buğdanıngövdəsürməsi 
Urocystis tritici Koehn. 

aqroatlas.ru 

Urocystis tritici Koehn.- 
teliosporlar 

Buğdanıntozsürməsi 
Ustilago tritici (Pers.) Rostr. 

ipmimages.org 

Ustilago tritici (Pers.) Rostr.- 
teliosporlar 
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Buğdanınzolaqlıvəyagövdəpası 
Puccinia graminis Pers. f. tritici 
Eriks. et Nenn.- ipmimages.org 

Zirinc  – aralıq sahib bitkisi 

Puccinia graminis f. sp. tritici-
spermaqoni spermasiyalarla 

Zirinc yarpağının hüceyrələrində 
göbələyin etsisporları 
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Puccinia graminis f. sp. tritici- 
uredinosporlar 

Puccinia graminis f. sp. tritici- 
teliosporlar 

Buğdanınqonurpası 
Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. tritici  

fotolar Đ.Cəfərov 
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Puccinia reconditaRob. ex  
Desm. f. tritici 
- teliosporlar 

Puccinia reconditaRob. ex  
Desm. f. tritici-  
uredinosporlar 

Buğdanınsarıpası 
Puccinia striiformis West. 

foto Đ.Cəfərov 

Puccinia striiformis West.- 
uredinosporlar 
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6.2. ARPABĐTK ĐSĐNĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 

 

Arpanın unlu şehi- Blumeria graminis (DC.) Speer f. hordei 
 

Buğdanınunluşehi 
Blumeria graminis (DC.) Speer 

f. sp. tritici Marchal. 
foto Đ.Cəfərov 

Blumeria graminis(DC.) Speer 
f. sp. tritici Marchal.- 

konidi sporlar 

Septoria tritici Berk. &M.A.Curtis 
piknid və piknosporlar 

BuğdayarpaqlarınınseptoriozuSeptor
ia tritici Berk. &M.A.Curtis 

ohioline.osu.edu 
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Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Ascomycota şöbəsi, Euascomycetes sinfi, Ery-

siphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Blumeria cinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 

 
Dünyanınbütünarpabecərilənrayonlarındagenişyayılmışdır. MDBölkə-

lərindəhəmyazlıq, həmdəpayızlıqarpalardarastgəlinir. 
RusiyanınMərkəziQaratorpaq, QərbiSibirvilayətlərində, habeləBelorus, Moldova, 
Ukrayna, Qaza-xıstan, Qırğızıstanüçündahazərərlidir. 
Buxəstəliksonillərölkəmizindəarpaəkinlərindədahatez-tezrastgəlinir. 
AzərbaycanMEA-nınQarabağElmi-Təd-qiqatbazasındayaradılanpayızlıqPallidum 
596 sortuxəstəliyəqarşınisbida-vamlılıqgöstərir. 

UnluşeharpanıvəHordeumcinsinədaxilolanbaşqanövləriyoluxur. Xəs-
təlikbitkininbütünyerüstüorqanlarındaəmələgəlir. Səthimitselvəkonidispor-
mərhələsiunluşehinsimptomlarınınbaşverməsinəsəbəbolur. 
Konidilərtəpəhüceyrələrindəqısabudaqlanmayantək-
təkvəyacütkonididaşıyanlarüzərindəformalaşırlar. Rəngsiz, birhüceyrəli, 
ellipsoidal- limonikonidilərzəncirformasın-daəmələgəlirl ər. Konidilərinölçüləri 8-
10 x 25-30 mkm-dir. Konidialmərhələ-ninadıOidium monilioides-dir. 
Barmağaoxşarçıxıntılı, uzunluğu 20 mkm-əqə-
dərolanqaustoriyalarağızcıqvasitəsiləepidermalhüceyrələrədaxilolur, 
bundansonrasəthimitselvəkonidispormərhələsibaşverir. 

Göbələk – heterotallikdir, təbiipopulyasiyalardarastgəlinir. 
Kleystotesiləraçıqmitselhörüklərindənibarətdir. Yetişdikdənsonrarəngitündləşir, 
ölçüləri 135-280 mkm-dir. Çıxıntılarkleystotesininaşağıyarısındayerləşir, 
nazikdivarlı, rəngsiz, sadəvəyaqeyri-nizamlıbudaqlanandır. Kleystotesidə 6-30 
ədədəqədərkisəyerləşir, yetkinkisələrsilindrikdir, ölçüləri 25-40 x 70-110 mkm-
dir. Hərbirkisədə 8 rəngsiz, ölçüləri 10-13 x 20-23 mkmolanaskosporvar. 
Unluşehxəstəli-yinintörədicisiiqlimiyumşaqolanrayon-
lardamitselvəkonidiformalarındapa-yızlıqarpadaqışlayır. 
Göbələyincinsimərhələsiqışlamadaəhəmiyyətliroloyna-mır. 
Kleystotesilərdəninyetişməsiərəfəsindəyaşlıyarpaqlardaəmələgəlir. 

Aşağıtemperaturvərütubətlənmə (72 saatdanazolmayaraq) 
askosporlarınyetişməsinəəlverişlizəminyaradır. 
Cinsirekombinasiyalarvəmutasiyalarpato-
geninpopulyasiyalarınıngenetikişaxəliliyinidahadayüksəldir. Buisəyeniviru-
lentformalarınəmələgəlməsinəsəbəbolur. 
Đlkininfeksiyamənbəyikonidilərvəaskosporlardır. 
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Aerogeninfeksiyauzaqməsafələrəyayılır. Konidilərgeniştem-peraturdiapozonunda 
(1-300C), damcısuolmadancücərirlər. Onlarıncücərməsiüçün 100% 
nisbirütubəttələbolunur. Kollanmafazasındayüksəkdərəcəliyolux-
mayüksəkzərərliliyit əminedir. 

Xəstəliknəticəsindəyaşılyarpağınfunksionalsahəsikiçilir, 
nəticədədəninkütləsiazalır, dəndəzülalınmiqdarıdəyişir, 
məhsuldargövdələrinmiqdarıaşağıdüşür. Köklərinböyüməsigecikir. 10 ilərzin-
dəepifitotiyanıntezliyi 2-3 dəfədir. 
Məhsulitkisibitkilərinyoluxmadərəcəsindənasılıolaraq, 10-36% təşkiledir. 

Mübariz ətədbirl əri. Arpabitkisininunluşehxəstəliyiil əmübarizədəəhə-
miyyətliməsələrayonlaşdırılmışyüksəkməhsuldar, müxtəlifx əstə-
likl ərəqarşıqrupdavamlılığınamaliksortlarınyaradılmasıvəgenişistehsalatabura-
xılması-dır. Bununlayanaşısəpinmaterialınaciddidiqqətyetirilməli, 
toxumlaryüksəkreproduksiyalıolmalıvəistəniləninfeksiyadanazadedilməlidir. 
Elitvəsuper-elittoxumlardatəmizlik 99,7%-dənazolmamalıdır. 
Əkinlərinfitosanitarvəziyyətinədaimnəzarətedilməlidir. Yüksəkaq-
rotexnikiqulluqişlərifonundaxəstəliyinil-kinsimptomlarıgörünənzaman 25% 
tiltk.e. (0,5 l/ha), 90% kumulusi.t. (4 kq/ha), 22,5% folikurBT (1 l/ha) 
preparatlarındanbiriiləişçiməhsulunməsarifi 400 l/haolmaqlaçiləməaparılır. 
Qeydedilməlidirki, 
ölkəmizinarpaəkinlərindəunluşehxəstəliyininyayılmasıminimuminkişafhəddindəo
lduğundanhələlikonaqarşıxüsusikimyəvimübarizətədbirləriaparılmır. 

 
Arpanınqarasürməsi- Ustilago nigra Tapke. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Ustilaginaceae fəsiləsi, Ustilago cinsi 
Müasiradı:  
U.avenae (Pers.) Rostr. 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 

 
Xəstəlikbütündünyadagenişyayılmışdır. 

MDBməkanındaxəstəliyinəsasyayılmayerləriQafqaz, QərbiSibir, 
QazaxıstanvəUkraynadır. BuxəstəliyinAzərbaycandayayılmasıvəməhsuldarlığa 8-
12% ziyanvurmasıhaqqındaədə-biyyatməlumatlarımövcuddur. 

Ustilago nigra göbələyininteliosporlarızeytuni- qəhvəyirəngli, 
həlqəvivəyaoval, 5,5-7,5 x 6-8 mkmdiametrli, qılçıqlarlaörtülüdür. 
Cücərənzamanteliosporlar 4 ovalbazidisporlarlabazidilərəmələgətirirl ər. 
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Hifl ərinqovuşması, sonrasporidilərinmayalanmasıilədikariotikmitselformalaşır.  
Belədikariotikmitselpatogenininfeksionstrukturudur. GöbələkasanlıqlaUstilago 
hordei iləçarpazla-nır. Patogentoxumlarınsəthindətelio-
sporlarlavəyaarpanıntoxumlarınınpərdəsialtındamitselləqışlayır. 
Cücərənteliosporlardançıxanhiflərtoxumunpərdəsialtındaistirahətstrukturudur. 
Onlartoxumlarcücərənzamanböyüməyəbaşlayır-lar. 
Đnfeksionhiflərbitkiyədaxilolur, 
hüceyrəarasıvəhüceyrələrdəbitkiil əbirgəinkişafedirvəböyümənöqtəsinəçatır. 
Sünbüllərəmələgələnzamanmitselsün-
bülünbütünhissələrinəsoxulurvətezlikləoradabudaqlanır. 
Sünbülünyoluxmuşhissələritündşokalad-
qəhvəyirənglitozkimisporkütləsinəçevrilir. Xəstəsün-büllərdeməkolarki, 
sağlamlarlaeynivaxtdaformalaşırlar. Teliosporlarküləkləyayılırlar.Qurutorpaqvə 
15-210Ctemperaturinfeksiyanıninkişafıüçünənəlve-rişliamillərdəndir. 

Aqrotexnikitədbirlərkompleksinəəməledilmədikdə, dərmanlanmamışto-
xumlarlasəpinapardıqdalokalepifitotiyalarcoğrafiərazininyerləş-
diyiiqlimqurşağındanasılıolmayaraqinkişafedəbilir. 
Xəstəliyəqarşıdavamlısortlarol-
madığındandigərkimyəvitədbirlərinhəyatakeçirilməsizəruridir. 

Mübariz ətədbirl əri. Arpabitkisininqaraçürüməsiiləmübarizədəyüksəkaqrof
onyaradılmasıiləyanaşıtoxumlarındərmanlanmasıəhəmiyyətlitədbirlər-dəndir. 
Birçoxölkələrdəbuxəstəliyəqarşıtoxumlarıyarımquruüsullaformalinməhluluilədər
manlayırlar. Bununüçüntoxumlarsuiləyaxşıisladılırvə 4 saatmüddətində su 
keçirməyən parça(brezent)altındasaxlanılır. Formalinlədərman-
lanmıştoxumlarınsonsaxlamahəddi 5 gündür, 
həttabuhaldatoxumlarhərgünqarışdırılır. 
Belədərmanlamaaparılmıştoxumlaruzunmüddətsaxlandıqdacücər-
məqabiliyyətiniitirirl ər. 
Bununlayanaşıdigərtoxumdərmanlarındandaistifadəetməkolar: tərki-
bindəikitəsiredicimaddətebukonazol 60 qr/l + tiabendazol 80 qr/lolanvialTT (0,4; 
0,5 l/t), bunker 0,5 l/t, vitaras 2-3 l/tvəs. müasirtoxumdərmanlarıdır. 

 
Arpanın bərk və ya daş sürməsi-Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Ustilaginaceae fəsiləsi, Ustilago cinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 
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Arpanınbuxəstəliyinədünyanınbütüntaxılçılıqrayonlarındarastgəlinir. 
MDBməkanındadagenişyayılmışdır. Bərkvəyadaşsürməninepifitotiyasılo-kalxa-
rakterdaşıyırvəistənilənaqroklimatikzonadameydanaçıxabilir. 
Bununüçünaqrotexnikinormalarınpozulmasıkifayətdir. M.Seyidov, C.Ağayev 
(2005) məlumatlarınaəsasənhazırdaAzərbaycandaxəstəliyinayrı-ayrıekoloji-
coğrafizonalardamüəyyənsortlarauyğunlaşmışbirçoxfiziolojiraslarımövcuddur. 

Bərkvəyadaşsürməxəstəliyinintörədicisininxarakterikxüsusiyyətisün-
bülünmiloxundanbaşqabütünhissələrininnazikparıltılıpərdəiləörtülənqa-
raqonursporkütləsinəçevirməkdir. Xəstəsünbüllərsağlamlardansonraəmələgə-
lirl ər. 
Sporkütləsibəzənarpanınyuxarıyarpaqlarındauzunsovzolaqlarşəklindəinkişafedirlə
r. Xəstəsünbülləryetişmədövründədahayaxşıseçilirlər. Telio-sporlarşarşəkilli, 
bəzənuzunsov, 3,6-7,2 mkmdiametrli, hamarörtüklüvəzey-tuni-qəhvəyirənglidir. 
Teliosporlarcücərənzamandördhüceyrəlibazidilərfor-malaşdırır. 
Bazidilərdəisəovaldanuzunsovaqədərmüxtəlifformalıdördbazi-disporlarvardır. 
Teliosporlarıncücərməsizamanıəmələgələnferomonlaranas-
tomozlarınformalaşmasınıstimullaşdırır. Anastomozlarsporidilərinarasındaəmə-
ləgəlir. Mayalanmadansonrainfeksiondikariotikmitselinəmələgəlməsibaşverir. 
Sürməsünbülləribiçinzamanıdağılırvədənlərizibill əyirlər. Teliosporlardəninsəthin-
dəqışlayırlar. 
Onlartorpaqdamüvafiqnəmlikolduqdaarpatoxumlarıiləbirgəcücərirlər. 
Đnfeksiyahifibitkitoxumasınadaxilolurvəoradainkişafedir. 
Kollanmafazasındamitselinböyümənöqtəsinədaxilolmasıbaşverir. Çiçə-
yinformalaşmasıdövrünəyaxınmitselsünbülünbütünhissələrinəsoxulur, 
onlarıqarateliosporkütləsinəçevirir. Teliosporlarparıltılınazikpərdəiləörtüldüyün-
dənyalnızbiçinzamanımexanikizədələnmələrdəndağılırlar. 

Đnfeksiyatorpağınyüksəkrütubətinəzərəalınmaqla 14-
250Ctemperaturdiapazonunda (optimal 20-240C) inkişafedəbilir. Teliosporlar 25-
300Ctempera-turda 16 saat, 200C-də 24 saat, 5-100Cisə 3 günsonracücərirlər. 

Məhsulitkisixəstəliyinyayılmasındanasılıdır. 0,7-4,7%-
likyayılmadaməhsulitkisi 22,3-31,6%-əçatır. 
Azərbaycanlıtədqiqatçılargöstərirlərki, xəs-
təliyəqarşımübarizətədbirlərigörülməsə, onunvurduğuziyan 8-20%, 
bəzəndəartıqolabilər. 

Mübariz ətədbirl əri. Buğdanınqarasürməsindəolduğukimidir.  
 

Arpanıntozsürməsi - Ustilago nuda (C.N.Jensen) Rostr. 
 
Təsnifatdayeri: 



186 
 

Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 
Ustilaginales sırası, Ustilaginaceae fəsiləsi, Ustilago cinsi 

Sinonimləri: 
Ustilago nuda var. hordei C.N. Jensen, Ustilago tritici f.sp. hordei Boerema 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 
 
Xəstəliyəarpabecərilənbütünregionlardarastgəlinir. PatogenMDBməka-

nındagenişyayıldığından, deməkolarki, hərilməhsuldarlıqüçünrealtəhlükələryara-
nır. Bəziill ərdəRusiyaFederasiyası, Belorus, Qazaxıstan, Ukraynakimiöl-
kələrdəlokalepifitotiyalarformasındainkişafedir. 
Buxəstəlikhazırdaölkəmizdədəgenişyayılmışdır. 

Tozsürməxəstəliyininsimptomlarısünbülləmədövrüasangörünür. Arpa-
nınsünbülüteliosporlardanibarətolantünd-qəhvəyiqaratozkütləsinəçevrilir. 
Bəzixəstəsünbüllər, həttasağlamlardanhündürolabilirlər. Yoluxmuşsünbüllə-
rinəksəriyyətisağlamlardanerkənəmələgəlirl ərvəəvvəlcəteliosporunqaratozkütlə-
sinazikmembranlaörtülüdür. 
Sünbülbağlamadandərhalsonramembrandakəsiklərəmələgəlir, sporlarkü-
ləklədağılırlar. Birneçəgünmüddətindəsünbülünmiloxuçılpaqlaşır, 
bəzənisəonlarsaxlanılır. Đnfeksiyayauğramıştoxumlarcü-
cərməqabiliyyətiniitirirv əxaricigörkəmcəsağlamkimigörünürlər. Ustilago nuda 
göbələyininmitselisahibintoxumasındainkişafedir, əvvəlcəorəngsizdir. 
Sünbülbağlamadövrünəyaxınmitselhifləriqalınlaşırvəteliosporaçevrilirlər. 
Teliosporlartünd-qəhvəyi, oval, tikanlarlaörtülü, 3,6-9,0 mkmdiametrlidir. On-
larcücərənzamanbazidiləriformalaşdırır. Mayalanmadansonraəmələgələnin-
feksiondikariotikmitselistirahətmitseliformasındaarpa-
nıninfeksiyayauğramıştoxumlarınınrüşeymindəsaxlanılır. 
Đnfeksiyauğramıştoxumlarcücərənzamangöbələyinhiflərihüceyrəaralarındainkişaf
edir, bitkiiləbirgəyaşayırvəsünbülədüşür. Adətənmitselsünbülünbütünhissələrinə, 
miloxuistisnaolmaqlakeçirvəsünbülbağlamanınbaşlan-
ğıcınayaxınyoluxanorqanıqaratozkütləsinəçevrilir. Teliosporlarküləkləyayılırlar. 

Xəstəliyininki şafınarütubətlisoyuqhavavəmülayimtemperatur (16-200C) 
əlverişlişəraityaradır. Beləşəraitarpanınçiçəkləməsinidahauzunmüddətliedir. 
Çiçəkləmədövrüyağangüclüyağıştoxumlarınsirayətlənməsini 10 dəfəyük-
səldir.Xəstəliyintəsirindənməhsulitkisipatogeninyayılmaxarakterindənvəfaizindən
asılıdır. Ortaməhsulitkisi 20% vədahaçoxolabilir. Ukraynadaortaitkilər 14%-
əqədərkimihesablanmışdır. 

Mübariz ətədbirl əri . Arpanınqarasürməsindəolduğukimidir. 
 

Arpanıncırtdanpası- Puccinia hordei G.H. Otth. 
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Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 
 
Dünyanınarpabecərilənbütünregionlarındaqeydəalınmışdır. MDBməka-

nındahəmyazlıq, həmdəpayızlıqarpadatəsadüfedilir. M.Seyidov, C.Ağayevin 
(2005) məlumatlarınagörəAzərbaycanınAbşeronvəCə-
nubiMuğanbölgəsindəgenişyayılmışxəstəlikl ərdəndir. 

Puccinia hordei göbələyitaminkişaftsiklinəmalikdir. Beştipspormərhə-
ləsiəmələgətirir: teliosporlar, bazi-bazidiosporlar, spermasiyalar, 
etsisporlarvəuredinosporlar. Teliosporlarikihüceyrəli, 
ellipsoidalvəyasancaqşəkilli, 16-23 x 35-50 mkmölçülü, azcadartılıarakəsməlidir. 
Telilərçoxzamanarpayarpaqları-nınaltsəthindəəmələgəlirl ər. 
Teliosporlarpatogeninqışlamamərhələsidir. Yaz-dateliosporlarcücərirlər, 
buzamanhaploidnüvələrindiploidəkeçməsimüşahidəolunur. 
Bununardıncameyozbarverir, böyüməborularıəmələgəlir. Bazidio-
sporlararalıqsahibbitkini- qaranquşotunu (Ornithogalum umbellatum L.) yolu-
xurvəhaploidspermaqonilər, etsilərəmələgəlirl ər. Sperma-
siyalarbitkiniyoluxabilmirlər. Spermasiyanıbirsperma-
qonidəndigərinəköçürəndəqarışıqmitselbaşverir, nəti-
cədəanastomozlarəmələgəlirvədikariotikhüceyrələr- etsisporlarmeydanaçıxır. 
Eləetsisporlardaarpanıyoluxurlar. Uredinalaradətənyarpaqlarınüstsəthində, 
bəzənyarpaqqınlarındasəliqəsizyerləşir, tək-tək, həlqəvi, tozlanan, 
açıqsarıvəyaqəhvəyi-qonurdur. Uredinosporlarbirhüceyrəli, şarabənzər (21-30 x 
18-22 mkm) simkariontəşkiledənikihaploidnüvəlidir. Xəstəliktörədiciəsa-
sənmitselformasındapayızlıqarpanınyarpaqlarında, bəzənisəyabanıdənlilər-
dəqışlayır. 

Sporlarıncücərməsiüçündamcısutələbolunur, 
bunagörədəinfeksiyanıninkişafınaşehinmövcudluğuəlverişlişəraityaradır. 
Əlverişlimühitamillərişə-raitində- temperatur 15-250Cinfeksiya 6-8 
saatmüddətindəhəyatakeçirilir. Növ-bətiuredinosporgenerasiyası 7-10 
gündənsonraəmələgəlir. Uredinosporlarkü-
ləkləyayılırlar.Epifitotiyaillərindəməhsuldarlığakəskinzərbəvurulur. 
Məhsulitkisibelərayonlarda 10-20% vədahaçoxolur. 

Mübariz ətədbirl əri. Sahələrdəyüksəkaqrofonyaradılmalıdır. Aralıqsa-
hibbitkiləriməhvedilməli, 
bitkilərinnormalböyüməsivəinkişafınıtəminedəntədbirlərkom-
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pleksihəyatakeçirilməlidir. Xəstəliyinkütləviinki şafetdiyiillərdətilt (0,5 l/ha) 
məsarifləçiləməaparılır. 

 
Arpanın zolaqlı və ya gövdə pası-Puccinia graminisPers. f. secalis 

Erikss et Henn.f. tritici  Erikss et Henn. 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Puccinia cinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 
 
Xəstəliyəarpabecərilənbölgələrinəksəriyyətindərastgəlinir. 

Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, 
bəziill ərdəxəstəliyinepifitotiyaşəklindəinkişafıməhsuldarlıqüçündərealtəhlükətörə
dir. 

Xəstəliyintörədicisibəziill ərdəgövdə, yarpaqqınları, 
yarpaqvəsünbülpulcuqlarındamüvafiqsimptomlarəmələgətirir. Əv-
vəlcəpasaoxşarqonuruzun-sovtozlananyastıcıqlar- uredinalarformalaşır. 
Sonraonlarqovuşurvəuzunzo-laqlarəmələgətirir. 
Epidermisindağılmasınəticəsindəzolaqlarınətrafındahaşiyəqeydəalınır. Vegeta-
siyanınsonundauredinoformalaşanorqanlardavəonlaraya-
xıntoxumasahələrindəqara, qabarıq, ölçüləri 22 mm-əqədərolanteliləryerlə-şir. 
Xəstəliktörədicininbiolojiinkişafxüsusiyyətlərivəmorfolojiəlamətləribuğ-
danınzolaqlıvəyagövdəpasındaolduğukimidir. 

Xəstəliyinteliosporlarıbitkiqalıqlarındaqışlayır. Qışlayanteliosporlaryaz-
dacücərirlər. Cücərməüçüngeniştemperaturhəddigöstərilir 9-290C (optimal 18-
220C). Havanınyüksəknisbirütubəti 95-100% ekolojiamilləriçərisindəhəl-
ledicidir. Teliosporlarıncücərməsibuğdadaolduğukimionlarınyetişmədərəcə-
sindənasılıdır. 

Xəstəlikgüclüinkişafedənzamanbitkilərinquraqlığadavamlılığıkəskinazalır, 
fotosintezprosesipozulur, cılızdənlərformalaşır. Bəzənməhsulitkisi 20-25%-əçatır. 

Mübariz ətədbirl əri. Buğdanıncırtdanpasındaolduğukimidir. 
 

Arpanınseptoriozu- Septoria nodorum (Berk.) Berk. 
 

Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Ceolomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi 
Biolojiqrupu: 
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Nekrotrof 
 

Dünyanınbütünölkələrindəgenişyayılmışdır. 
Ölkəmizinarpaəkinlərindədərastgəlinir. 

Đlkininfeksiyamənbəyibitkiqalıqları, toxumlarvəpayızlıqarpadır. Xəstə-
liyinilkin əlamətləriyazdayarpaqayasında, yarpaqqınlarındaqəhvə-
yiləkələrşəklindəzühuredir. 
Müəyyənzamandansonrayarpaqdamarlarıboyuncaxloroz-luhaşiyəli, 1-2 smuzun-
luqdaovalqırmızı-qəhvəyiləkələrşəklindəəmələgəlir-l ər. Ləkəninsəthindətünd-
qəhvəyipiknidlərdağınıqvəziyyətdədir. Sirayətlənmişgövdəbuğumlarıqəhvəyiolur, 
quruyurlarvətündpiknidlərləörtülürlər. 
Piknidləreynizamandatoxumlarınsəthindədəinkişafedəbilirl ər. Onlarqəhvəyi, 
şarşə-killi, 66-150 mkmdiametrli, yoluxmuştoxumanınepidermi-
sinəyarımyüklənmişvəziyyətdədir. Piknosporlarəngsiz, 1-3 arakəsməli, 
uclarındahəlqələnmişdir. Piknosporlarrütubətlidövrdəəmələgəlir. 
Damcısuiləyayılırvəbütünvegeta-siyamüddətindəyoluxmalarasəbəbolur. Möv-
sümünaxırındayoluxmuşyarpaq-lardapiknidlərinardıncakisəmərhələsi- 
psevdotesilərmeydanaçıxırlar. Psevdo-tesilərtünd-qəhvəyi, 
qaraolmaqlasahibintoxumasınayüklənmişdir. Onlarşarşə-killi (160-300 
mkmdiametrli) və qısakonikağızcıqlıdır. Asklarsilindrik- san-caqşəkilli, 8 asko-
sporludur. Askosporlarküləkləyayılırlar. Böyüməboruları (həmpiknosporlar, 
həmdəaskospor) yarpaqtoxumasınaağızcıqlakeçirvəsahi-bintoxumasınıdağıdır. 
S.nodorumgöbələyininarpadanayrılmışizolyatlarıyalnızarpanıyoluxur. 

Arpanınyoluxmasıüçün 6 saatlıqnəmliktələbolunur. 
Sporlarıncücərməsivəbitkiləriyoluxmasıüçünoptimaltemperatur 15-250C-dir. 
Lakinxəstəlikgeniştemperaturdiapazonunda 5-350Cinkişafedir. 
Đnkubasiyadövrühavaşəraitindənasılıdırvə 10-20 güntəşkiledir. Rütu-
bətlivəküləklihavaepifitotiyanınəmələgəlməsinəsəbəbolur. 

Septoriozlayoluxmayarpaqlarınvaxtındanəvvəlqurumasınasəbəbolur, 
bunöqteyi- nəzərdənarpabitkisindəgedənbirçoxfiziolojiproseslərpozulur. 

Mübariz ətədbirl əri. Xəstəlikl əmübarizədəmüxtəlift ədbirlərkomplek-
sininhəyatakeçirilməsivacibdir. Davamlısort, qidalıtorpaq, 
yaxşıaqrotexnikifondabecərilmişbitki, 
eləcədəmüxtəlifx əstəlikl ərəqarşıtoxummaterialınınsə-
pindənəvvəldərmanlanmasıseptoriozaqarşıprofilaktikiəhəmiyyətdaşıyır. Bü-
tünbunlarlayanaşıunluşeh, pas, sünbüllərdəfuzariozkimixəstəlikl ərləmüba-
rizədətətbiqedilənbəzifungisidlər (folikurBT, 1 l/ha; tilt 0,5 l/ha; skor 0,2 l/ha) 
septoriozadaöldürücütəsirgöstərir.  
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Qeydetməklazımdırki, ölkəmizindənli-taxıləkinlərindəocümlədən, 
arpasahələrindəseptoriozxəstəliyininepifitotiya, yənikütləvişəkildəinkişafımüşahi-
dəedilməmişdir. 

 
Arpanıntünd-qonurləkəliyi  - Bipolaris sorokiniana 

(Sacc.) Shoemaker 
 
Təsnifatdayeri:  
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Bipolaris cinsi 
Biolojiqrupu:  
Nekrotrof 
 
Dünyanınarpabecərilənbütünrayonlarındarastgəlinir. XəstəlikMDBmə-

kanındadagenişyayılmışdır. Buxəstəlikölkəmizinarpaəkinlərindəepizodikxa-rak-
terdaşıyır. 

Đnfeksiyamənbəyibitkiqalıqları, toxumlar, torpaq, 
payızlıqarpavədənliotlardır. Yarpaqlardanəlavəkökləri, 
sünbülvədənləridəsirayətlənir. Tünd-qo-nurləkəli-
yinsimptomlarısahibbitkiningenotipindən, bitkinininkişaffazasın-dan, 
ətrafmühitşəraitindənasılıdır. Xəstəliyinilkin əlamətləriyazdacücər-
tilərdəovalqəhvəyiləkələrformasındaəmələgəlir. Ləkələrxlorotikhaşiyəlidir, 
onlaryarpaqvəyarpaqqınlarındabitkinininkişafınınbütünmərhələlərindəinki-
şafedirlər. Yaşlıbitkil ərdələkələrhəlqəvi, uzunsov, damarlarlaməhdudlaşantünd-
qəhvəyidir. Xəstəlikgüclüinkişafedənzamanləkələrqovuşurvəbütünyar-
pağıəhatəedirlər. Yarpaqlarınşiddətliyoluxmasızamanıvəgöbələküçünəlve-
rişlişəraitdə, sünbülvədənlərdəsirayətlənir. Patogeninmitselitündzeytunidənqəh-
vəyiyəqədərrənglidir. Konididaşıyanlar (50-150 x 6,0 -8,5 mkm) tək-
təkvəyaqruphalındadır. Konidilər (30-134 x 12-30) zeytuniqəhvəyi, uzunsov-
yumurta-yaoxşar, 3-10 eninəarakəsməlivəuclarındadiyircəklidir. 
Göbələktoksinlərəmələgətirir. Əsastoksiniisəhelmintosporoladlanır. 

Təbiətdəcinsimərhələsinəçoxnadirhallardarastgəlinir. Hordeum, Triti-cum, 
Secale, Avenae, Panicum, Sorghum, Zeacinslərininnövləriniyoluxur. 

Uzunmüddətli (16 saatdançox) isti (200C-dənyuxarı) 
vərütubətlihavaepifitotiyanıninkişafınasəbəbolur. 
Xəstəliyininkubasiyamüddətiətrafmühitşəraitindənasılıdırvə 3-6 güntəşkiledir.  

Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, B.sorokinianaŞimaliQafqazregio-
nuüçünxüsusilətəhlükəlidir. Qazaxıstandaxəstəliyingüclüinkişafızamanıməh-
sulitkisi 25-45%, Rusiyada 41,4%-dir. 
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Mübariz ətədbirl əri. Toxumlarınkontaktvəsistemfungisidlərlədərman-
lanması (vitaros 2-3 l/ha; bunkerl/ha) vacibdir, çünkiilkininfeksiyamənbəyisi-
rayətlənmiştoxumlardır. Aqrotexnikitədbirlərəəməledilməsi, bitkiqalıq-
larınınməhvedilməsi, növbəliəkinvəs. səmərəlidir. Da-
vamlısortlardanistifadəekolojitəmizməhsulalmağayönəlir. 

 
Arpanın alternariozu- Alternaria spp., A.alternata Fr. Keissler,  

A. tenuissima Simmonsvəbaşqaları 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
 
Arpanınalternariozunahəryerdəyüksəktezliklərastgəlinir. MDBölkələ-

rininarpaəkinlərindəəsasənA.alternatagenişyayılmışdır. 
Alternariacinsininnövləriarpanınqararuşeymxəstəliyinintörədicilərihesabedi

lirvərüşeymzonasındaepidermisinörtüyününqaralmasışəklindəzü-huredir. 
Cinsinnövlərindəzeytunisadə, bəzənbudaqlananilkinkonididaşıyan-lararastgəlinir. 
Konidilərsadəvəyabudaqlananzəncirlərdəaçıq-qəhvə-
yidəntündqəhvəyiyədəkrəngli, əksyumurtaşəkillidir. Konidil ər 3-10 eninə, 1-5 
uzunu- 
naarakəsməlidir. 

Törədiciyarpaqvətoxumların, nadirhallardaisəmüxtəliff əsilə-
lərədaxilolanbitkiləringövdə,köksistemininparazitidir. 
Patogenininkişafıüçünəlverişlişəraithavanınyüksəknisbirütubətivə 20-
250Ctemperaturunmövcudolmasıdır.  

Tədqiqatçılarınəksəriyyətiocümlədən  F.B.Hannibal (2004) hesabedirlərki, 
dənlitaxıllarıntoxumlarınınAlternariacinsininnövləriil əyolux-
masıməhsulitkisinəsəbəbolmur, səpinkeyfiyyətlərinəəhəmiyyətlitəsirgöstərmir. 
LakinAlternarianövlərininçoxukəndtəsərrüfatıməhsullarını,ocümlədənarpadən-
lərinimetabolitləriil əçirkləndirir. Bumetabolitlərbitkilər, 
heyvanlarvəinsanlarüçüntoksikidir. ƏnböyüktəhlükəniA.alternata, 
A.tenuissimatörədir, beləki, bunövləralternarial, tenyazonturşusuvəs. 
metabolitləriburaxırlar. 

Mübariz ətədbirl əri. Ölkəmizinarpaəkinlərindəalternariozxəstəliyiküt-
ləvişəkildəqeydəalınmamışdır. 
Onagörədəxəstəliyəqarşıxüsusimübarizətədbirləriaparılmır. 
Xəstəliyəqarşıdavamlısortlardanistifadə, növbəliəkinsiste-minəəmələedilməsi, 
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torpağınaqrokimyəvianalizinəuyğunbalanslaşdırılmışgübrənorma-
larıvədigəraqrotexnikitədbirlərkompleksibitkilərinalternariozaqarşıdavam-
lılığınıyüksəldir. 

 
 
 

ARPABĐTK ĐSĐNĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arpanınqarasürməsi 
Ustilago nigra Tapke. 

tightrope.it (solda), mkk.szie.hu (sağda) 
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Arpanınbərkvəyadaşsürməsi 
Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. 

superstock.com 

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.- 
teliosporlar 

Arpanın cırtdan pası  
Puccinia hordei G.H. Otth. 

ipmimages.org 

Puccinia hordei G.H.Otth.- 
uredino və teleytosporlar 



194 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arpanın septoriozu 
Septoria nodorum (Berk.) Berk. 

agroteh-garant.ru 

Septoria nodorum (Berk.) Berk.- 
sporlar 

Arpanınunluşehi 
Blumeria graminis (DC.) Speer  f. hordei 

agroteh-garant.ru 

Blumeria graminis (DC.) Speer  
f. hordei- konidi sporlar 



195 
 

 
 
 
 
 
 

6.3. QARĞIDALIB ĐTK ĐSĐNĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 
 

Qarğıdalı qıcalarının fuzariozu-Fusarium  
verticillioides (Sacc.) 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Moniliaceae fəsiləsi, Fusarium cinsi 
Sinonimləri: 
F.moniliforme J.Sheld., Gibberella moniliformis Wineland. 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 

 
Qıcalarınfuzariozuqarğıdalınınəngenişyayılmışxəstəlikl ərindənbiridir. 

Rütubətçoxolanrayonlardaxüsusilətəhlükəlidir. V.Q.Đvaşenko, N.P.Şipilova, 
E.F.Sotçenko (2000) məlumatlarınaəsasənbeləərazilərdəqarğıdalıəkinlərinin 50-
60%-əqədərixəstəlikl əyoluxurlar. ŞimaliQafqaz, RusiyanınAvropahissə-
sininMərkəzivilayətlərində, habeləUkrayna, Gürcüstanvəs. ölkələrdəxəstəli-
yingenişyayılmasıqeydolunur. AzərbaycanınŞəki-Zaqatala, Quba-
XaçmazvəLənkəran-Astarazonala-
rındabecərilənqarğıdalıəkinləridəxəstəlikl əmülayimdərəcədəyoluxurlar. 

Qarğıdalınınsüdyetişməfazasınınsonu, mumyetişməninəvvəllərindəqı-cala-
rınsəthindəsolğunçəhrayıörtükəmələgəlir. Beləörtüksıxolduqdadənlərdağılırlar. 
Qıcada 15-30 yarımdağılmışdənciklərolabilir. Örtükgöbələyinmit-
selivəmikrokonidilərindənibarətdir. Mikrokonidilərinölçüləri 4,3-19 x 1,5-4,5 
mkm-dir. Mikrokonidilərnadirhallardaəmələgəlir. Onlardüzvəyaqısaolub, 
əyilmişvəziyyətdədir, uzunluğu 30-58, eni 2,7-3,6 mkm, 3 vəya 5 arakəsməli-dir. 
Đnfeksiyamənbəyisirayətlənmiştoxumlarvəməhsultoplanışındansonrasa-
hədəkiqarğıdalıqalıqlarıdır. Yazdamikrokonidilərincücərməsivəbitkiləriyo-
luxmasımüşahidəedilir. Yığımdansonrakıbitkiqalıqlarındagöbələyinkisəmər-
hələsi- Gibberella fujikuroiinkişafedəbilir. Buhaldaaskosporlardainfek-
siyamənbəyirolunuoynayabilirlər. Həşəratlartərəfindənzədələnəndənciklərxəstə-
likl əyoluxmayaçoxhəssasdırlar. 

Arpanınalternariozu 
Alternaria spp., A. alternata Fr. 
Keissler,A. tenuissima Simmons 

agroatlas.ru 

Alternaria tenuissima Simmons.- 
sporlar 
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Göbələyininkişafıüçünoptimaltemperatur 300C, minimal 10-140C, mak-
simal 35-390C-dir. Qarğıdalınınyetişməsivəməhsultoplanışıdövrüyüksəkrütu-
bətsirayətlənmişqıcalarınmiqdarınıyüksəldir. 

Qıcalarınfuzariozuməhsulunaşağıdüşməsinəvəonunkeyfiyyətininpisləş-
məsinəsəbəbolur. Xəstəliksaxlanmadövrüareasiyapisolduqdavəyüksəkrü-
tubətşəraitindəinkişafınıdavametdirir. F.moniliforme 
göbələyimikotoksinlərburaxabilir. Beləmikotoksinlərfitonizinkimiməlumdurlar. 
J.P.Rheedevəbaş-qalarının (2002) məlumatla-
rınaəsasənbutoksinlərinsanvəheyvanlarüçünkan-serogendir. 

Mübariz ətədbirl əri. Vegetasiyadövrübitkininnormalböyüməsinivəin-
kişafınıtəminedənaqrotexnikitədbirlərkompleksihəyatakeçirilməlidir. Opti-
malsəpinmüddətivətoxumunbasdırılmadərinliyi, balanslaşdırılmışgübrədoza-ları, 
cərgəvəbitkiaralarınınişlənməsiəhəmiyyətlidir. Xəstəqıcalarçıxdaşedil-məli, 
məhsultoplanışındansonrainfeksiyamənbəyihesabedilənbitkiqalıqlarısahədəntə-
mizlənməli, dərinşumlamaaparılmalıdır. Qıcalarındənlərininhəşərat-
larlayoluxmasınınqarşısıalınmalı, düzgünsaxlamarejiminəəməledilməlidir. 
Dənlərsaxlanmayaqoyulanaqədərmitotoksinlərinmövcudluğunanəzarətedil-
məlidir.  

 
Qarğıdalı cücərtil ərinin fuzariozu - Fusarium spp. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Fusarium cinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
 
Xəstəlikhəryerdəgenişyayılmışdır. 
Cücərməkdəolandənciyinsəthindəgöbələyinçəhrayıvəyaağrəngliör-

tüyüqeydolunur. Bitkilərtorpağınsəthinəçıxandandərhalsonracücərtiqonurla-
şırvəölür. Həttacücərtiyaşayırsabelə, 
zəifköksisteminəmalikolduğundanxəstəbitkilərböyümədənqalır, yarpaqlarquru-
yurlarvəs. Xəstəliyintörədiciləri- müxtəlifkifgöbələkləridir. BirçoxuFusarium 
cinsinəaiddirlər. Onlartorpaqda, bitkiqalıqlarındavətoxumlardasaxlanılırlar. 

Toxumlarıncücərməsidövrüaşağıtemperatur, 
yüksəkrütubətvətorpaqturşuluğuxəstəliyininki şafınıgücləndirir. 
Xəstəliyininki şafınaeynizamandatoxumlarındərinəbasdırılmasıəhəmiyyətlitəsirgö
stərir. 
Əkinlərinhəddindənartıqbitkisıxlığınamalikolmasıkökcücərməiləgüclüyoluxmasın
ısurətləndirənamillərdəndir. 
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Xəstəliyinzərəriənçoxutoxumlarınyoluxmadərəcəsindənasılıdır. Sirayət-
lənmiştoxumlarınsayıçoxolduqdacücərmədövrüxəstəbitkilərindəfaiziyük-səkolur. 
Toxumlarınzəifyoluxmadərəcəsindəonlarıncücərməsi 14%, güclüdə 40% 
aşağıdüşür. Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, Krasnodarşəhəriətrafıəkin-
lərdəyoluxma 40% təşkiledir. Xəstəlikxüsusiləyazıuzunvəhavasırütu-
bətlizonalardazərərlidir. 

Mübariz ətədbirl əri. Səpindənəvvəltoxumlardərmanlanmalıdır. Buza- 
manmüasirçeşidlitoxumdərmanlarındanistifadəedilməsiməqsədəuyğundur: 50%-
lipentatiurami.t.- 2 kq/t, 75%-livitavaks 200 i.t. – 2,5 kq/t, 19,5%-
libaytanuniversali.t.- 3 kq/tvəs. Səpinoptimalmüddətdəvəelittoxumlarlaaparılmalı, 
toxumunbasdırılmadərinliyinəciddifikirverilməlidir. Toxumuntezbirzamandacü-
cərməsinitəminedənaqrotexnikitədbirlərhəyatakeçirilməlidir. Xəstəliyəqar-
şıdavamlıhibridləristifadəolunmasıməsləhətgörülür. 

 
Qarğıdalı gövdələri, qıcaları və yarpaqlarının helmintosporiozu-

Helminthosporium maydis Y.Nisik. & C.Miyake 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Helminthosporium cinsi 
Sinonimləri: 
Bipolaris maydis (Y.Nisik. & C.Miyake) Shoemaker, Drechslera maydis 

(Y.Nisik. & C.Miyake) Subram. & B.L.Jain. 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
 
Đlkdəfəcənubhelminthosporiozuepifitotiyaformasında 1969-cuildəABŞ-

darastgəlinmişdir. Törədici-
ninpopulyasiyasındaqarğıdalıüçünspesifikolanyenirasformalaşmışdır. 
Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, x əstəlikmənbəşəklində 1977-1980-
ciill ərdəŞimaliOsetiyada, 1985-1989-cuillərdəisəKrasno-dardiyarında, Stavro-
polda, Kabardin-Balkarvəs. yerlərdəqeydəalınmışdır. 

Qarğıdalınıncücərti, yarpaq, yarpaqqınları, qıcavədənləriyoluxurlar. 
Yaşlıbitkil ərinyarpaqlarındaboztəhər-kürənvəyasamanı-
sarıtündqəhvəyimərkəzliellipsformalıyarpaqdamarlarıiləməhdudlaşanuzunsovlə-
kələrəmələgəlir. Ləkələrinuzunluğu 4 sm-ə, eniisə 6 mm-əqədərdir. 
Ləkələrqovuşurlarvəböyükölütoxumasahəsiyaranır. 
Yarpaqqınlarındaləkələrqəhvəyiçalarlı, məx-mərihaşiyəlivəuzunluğu 50 mm-
əqədərdir. Qıcalardatündhaşiyəliqəhvəyimilşəkillil əkələrformalaşır. Toxum-
larrüşeymhissəsindənqaralırvəcücərməqabi-liyyətiniitirirl ər. 
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Yarpaqlarınləkəliyiv əqıcalarıncürüməsixəstəliyinbaşverməsininəsasformalarıdır. 
Qarğıdalıdanəlavəsorqodasirayətlənir. Sirayətlən-
miştoxumlarvəbitkiqalıqlarıəsasinfeksiyamənbəyidir. Konidilərellipsformalı, əyri, 
açıqzeytunidənqonurrəngəqədər, ölçüləri 25-115 x 8,5-20,6 mkm-dir. Ko-
nidiləruzaqməntəqələrəküləkləyayılırlar. GöbələyinhəyattsiklindəC.hete-
rostrophusadlanancinsimərhələdədəmövcuddur. 

Göbələkgeniştemperaturdiapozonunda 10-360Cinkişafedir. 
Xəstəliyininki şafıüçünoptimaltemperatur 25-310Chesabedilir. Yoluxmahavanın 
90-100%-liknisbirütubətindəhəyatakeçir. Xəstəlikillikya ğıntılarınmiqdarı 800 
mm-dənçoxolanqarğıdalıbecərilənrayonlardaintensivinkişafedir. 
Yüksəktemperaturvərütubətzamanıçıxış 10-14 günmüddətindəməhvolur. 

Xəstəlikkarantinobyektidir, ölkəmizinqarğıdalıtarlalarındarastgəlinmə-
mişdir. Bubaxımdanqarğıdalıplantasiyalarınafitosanitarnəzarətingücləndiril-
məsivacibdir.  

Mübariz ətədbirl əri. Məhsultoplanışındansonrator-
pağınsəthindəqalanbitkiqalıqlarıməhvedilməli, növbəliəkinəəməledilməli, 
infeksiyanıntoplanmayeriolanalaqlarlamübarizəaparılmalı, toxumlardərmanlan-
malıdır. Karantintəd-birlərininyüksəksəviyyədəidarəolunmasıölkə-
mizəbutörədiciningətirilməsininqarşısınıalabilər. 

 
Qarğıdalınınniqrosporiozu-Nigrospora oryzae 

(Berk. & Broome) Petch. 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi,  Nigrospora cinsi 
Biolojiqrupu: 
Saprotrof 

 
Qarğıdalınınniqrosporiozukifayətqədərgenişyayılmışdır, 

lakinəmələgəlməintensivliyiillərüzrədəyişir. 
Xəstəlikölkəmizdədəqeydəalınmışdır. 

Patogencücərtilərivəyaşlıbitkil əriyoluxur. Gövdəciyinaşağıhissəsiqonurlaşır, 
yumşalır, bitkiyatırvəçürüyür.Vegetasiyanınsonra-
kımərhələlərindəniqrosporiozunilkinsimptomlarıbelədir: 
qıcavəmiloxununaşağıhissəsindədənlərinsəthin-
dəpatogeninqarasporkütləsiformalaşır, sonraqıcalardavərep-
roduktivtumurcuqlardaküllimiqdardadağınıqqaraörtükəmələgəlir. Xəstəliyingüc-
lüinkişafızamanıqıcalarinkişafdanqalırvəkütləcəyüngüldürlər. 
Dənciklərqıcadainkişafdanqalmış, yüngülcəboztəhərrənglidir. Göbələkyum-
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şaqbozumtulmitseləmələgətirir. Mitseldəsadəvəyaqeyri-düzgünbudaqlanan, ara-
kəsməli, solğun-zeytunikonididaşıyanlarformalaşırlar. Beləkonidida-
şıyanlartəpəhissədənazacıqşişkindir. Konididaşıyanlartəpəhissəsindətək-
təkşarşəkilliv əyayüngülcəelliptikkonidilərəmələgəlirl ər. 
Onlarqalınörtüklüvəqararənglidir-lər. Konidilərindiametri 12-15 mkm-dir. 

Vegetasiyadövrükonidilərkülək, yağışsuyuvəhəşəratlarlayayılırlar. On-
larzəifl əmişvəyadənciyinməhvolmuşhissəsinədüşərəkcücərirlər, 
səthimitseləmələgətirirl ərvəmitsellədəqonşutoxumalarayayılırlar. 
Yoluxmaüçünənhəs-sasfazaqıcalarınyetişməsidövrüdür. 
Konidilərilərzindəhəyatilikqabiliyyətinitoplandıqlarıyerlərdə- qıcalarda, 
miloxlarında, bükülənqabıqlardasaxlayır. On-
largələnilinfeksiyamənbəyirolunuoynayırlar. N.oryzaegöbələyiqarğıdalıdan 
əlavəçəltikvəsorqonudasirayətlənir. 

Cücərtilərəlverişsizyazşəraitindəyoluxurlar (temperaturunkəskindəyiş-məsi, 
donmalar, quraqlıqvəs.). Lakinxəstəliyinəngüclüinkişafıqıcalarınyetiş-
məsidövrürütubətlihavavəmülayimtemperaturşəraitindəbaşverir. 
Göbələyininkişafıüçünoptimaltemperatur 20-250C-dir. 
Lakingöbələkgeniştemperaturdiapozonunda (3-400C) mövcudluğunusaxlayabilir. 
Çiçəkləməfazasında, qıca-larınyetişməsizamanıinkubasiyamüddəti 4-5 gün, 
südyetişməfazasında 5-7 gündür. 

Xəstəliyinzərərikifayətqədərböyükdür. Güclüyoluxmuşqıcalarıntəsər-
rüfatqiymətiyoxdur, saxlanmazamanıtezliklədağılırlar. Toxumlarcücərənza-
mangüclükiflənirlər, cücərməfaizikəskinaşağıdüşür, 
adətəncücərtilərtorpağınsəthinəçıxmadanməhvolurlar. 

Mübariz ətədbirl əri. Davamlısortlardanistifadə, sağ-
laməkinmaterialıvəyüksəkbecərməaqrotexnikasıvacibdir. 

 
Qarğıdalınınağçürüməsi – Sclerotinia sclerotiorum  

(Lib.) de Bary 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Ascomycotaşöbəsi, Euascomycetessinfi, 

Helotiales sırası, Sclerotiniaceaefəsiləsi, Sclerotiniacinsi 
Sinonimləri: 
Peziza sclerotiorum Lib., Sclerotinia libertiana Fuckel.,Whetzelinia sclera-

tiorum (Lib.)  
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
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XəstəlikAzərbaycandaolduğukimiQafqazındağətəyirayonlarında, Ku-
bandavəs. zonalardarastgəlinir. Havasırütubətlirayonlarda, xüsusilətorpaqhəd-
dindənartıqrütubətləndikdəxəstəlikzərərlitəsirinidahadastimullaşdırır. 

Qarğıdalınıngövdəsininaşağıhissəsindələkələrəmələgəlir. 
Belələkələrpatogeninmitselindənibarətağörtükləörtülür. Tədricəntoxumaçürüyür, 
yoluxmayerlərindəgöbələyinsklerosiyalarıəmələgəlir. Onlartündqəhvəyirəngli, 
qeyri-düzgünformalı, diametri 5 mm-əqədərdir. Sklerosiyalartorpaqdavəbitkiqa-
lıqlarındasaxlanılır. Rütubətlişəraitzamanısklerosiyalardaapotesilərbaşve-rirlər, 
hansıki, daxilindəkisələraskosporlarlaəmələgəlirl ər.Askosporlar bitkilə-
rinyoluxmamənbəyidir. 

Xəstəliyininki şafınayağmurluhavavəyüksəkrütubətönəmverir. 
Qarğıdalıgövdələrininyoluxmasınəticəsindəbitkilərzəifinki şafedir, nəti-

cədəməhsuldarlıq 10%-əqədəraşağıdüşür. 
Mübariz ətədbirl əri. Xəstəlikl əmübarizədərayonlaş-

dırılmışhibridvəsortlardanistifadəönəmlidir. 
Lakinbuhibridvəsortlarxəstəliyəqarşıdavamlılıqgöstərməlidirl ər. 
Yüksəkaqrofonyaradılmalı, balanslaşdırılmışgübrənormala-
rındanistifadəedilməlidir. Səpintorpağıntemperaturumüsbət 9-
120Cçatdıqdaaparılmalı, növbəliəkindövriyyəsinəəməledilməlidir. 
Cərgəvəbitkiaralarınındaimişlənməsi, havalanmanındüzgüntəşkiledilməsi, 
eləcədəbaşlıcaxəstəlikvəzərərvericilərindaşıyıcılarıolanalaqotlarınaqar-
şımüntəzəmmübarizətədbirləriaparılmalıdır.  

 
Qarğıdalınınseptoriozu - Septoria maydis var. mojor Panas. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Coelomycetessinfi,  

Pycnidiales sırası,  Sphaeropsidaceaefəsiləsi, Septoriacinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 

 
ŞimaliQafqazın, UkraynavəBelorusunqarğıdalıəkinlərindərastgəlinir. 
Ədəbiyyatməlumatlarındagöstərilirki, Rusiyadatörədicinin 2 növütapıl-mış-

dır: S.maydisvəS.zeae. 
S.maydisgöbələyiyarpağındamarlarıboyuncatündhaşiyəliuzunsovlə-

kələrəmələgətirir. 
Yoluxmuştoxumanınepidermisialtındaşarşəkillipiknidl ərinkişafedirlər. 
Onlarındiametri 100 mkm-ayaxındır. Konidilər (piknosporlar) si-lindrik, 3 
vəyadahaçoxarakəsməli, uclarıəyri, rəngsizdirlər. 
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Küllimiqdardayağanyağışlarxəstəliyininki şafınaəhəmiyyətlitəsirgös-
tərir.Yarpaqlarınyoluxmasınəticə-
sindəbirsırabiolojiproseslərinpozulduğuqeydedilir. 

Mübariz ətədbirl əri. Xəstəlikl əmübarizədənisbətəndavamlısortvəhib-
ridlərdənistifadə, əhəmiyyətliaqrotexnikitədbirlərkompleksinədaxildir. Xəstə-
liyəqarşıimmunsortlaryoxdur. Sahəninbitkiqalıqlarındantəmizlənməsi, mün-
təzəmolaraqalaqotlarınaqarşımübarizəvəoptimalgübrənormalarınınveril-
məsizəruritədbirlərdəndir. 

 
Qarğıdalının toz sürməsi - Sorosporium reilianum 

(Kuehn.) McAlp. 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Ustilaginaceae fəsiləsi, Sorosporium cinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 
 
Tozsürmə-qarğıdalıbecəriləncənubrayonlardayayılmışdır. Kuban, 

ŞimaliOsetiya, Stavropoldiyarıəkinlərindəsürətliinki şafıqeydəalınmışdır. 
ƏdəbiyyatməlumatlarınagörəMoldovadaxəstəliyinyayılması 1980-1990-cıillərdə 
1,6-30% təşkiletmişdir. Buxəstəlikdünyaüzrəqarğıdalıəkinlərinin 23%-
nitəşkiledənABŞəkinlərində, Braziliya, Hindistan, Argentinakimiəsasqarğıdalıbe-
cərilənölkələrdətez-tezkütləvisurətdəinkişafedir.  

Qarğıdalınıntozsürməxəstəliyiuzunillərdirki, ölkəmizinqarğıdalıplan-
tasiyalarındadagenişyayılmışvəciddiziyanvurur. 
XəstəlikxüsusiləyayaylarınisbətənmülayimkeçənŞəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz, 
Gəncə-Qazax, eləcədədağlıqvədağətəyirayonlardayayılmışdır. 

Tozsürməqarğıdalınınhamaşçiçəklərini, süpürgəvəqıcalarınıyoluxur. 
Sirayətlənənsüpürgələrqaratozlanankütləyə, qıcalarqarakonusşəkillisporküt-
ləsinəçevrilir. Sporlarqarğıdalınınlifləriarasındayetişməyəqədərsaxlanılırlar. 
Yoluxmuşbitkilərböyümədənqalır, çoxkollanırlar, adətəncırtdanlaşırlar. Xəs-
təliktörədicinininfeksiyamənbəyiuzunmüddəttorpaqdasaxlanılanteliospor-lardır. 
Teliosporlareynizamandadənciklərinsəthindədəqalaraqinfeksiyamən-bəyikimii şti-
rakedirlər. Onlarşarvəyaellipsşəkilli, kiçiktikanlıdır. Qışla-
madansonrateliosporlardikariotikmitseləcücərirlər. 
Qarğıdalınıncücərtiləribitkinininkişafınınerkənmərhələsindəpatogenəhəssasdırlar. 
Dikariotikmitselcücərtiyədaxilolur. Tədricəngövdəüzrəhərəkətedərəkqıcavəsüpür-
gəyəçatırvəonlarısürməyumaqlarınaçevirir. Sporlarye-
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tişdikdənsonrasürmətopasındanüzülürlər, torpağaçökürlərvəyaqıcalara, 
dənciklərədüşürlər. XəstəliyintörədicisiilkdəfəMisirdəsorqoüzərindətapılmış, 
sonraĐtaliyadaqarğıdalıdaaşkaredildikdənson-ratəsviredilmişdir. Ölkəmiz-
dəqarğıdalınıntozsürməsininyayılmasıhaqqındadaədəbiyyatməlumatlarımövcuddu
r. 

Tozsürməxəstəliyitörədicisininekoloji-coğrafipopulyasiyalarıpatogenli-
yinəvəhidrotermikiamillərətələbatınagörəfərqlənirlər. 
Yoluxmadərəcəsibirçoxhallardaqarğıdalınınsəpinmüddətindənasılıdır. Opti-
malsəpinmüddətlərin-dəxəstəliyininki şafıgecsəpinlərənisbətən 3-4 dəfəkiçikdir. 
Göbələkəsasənyüksəktemperaturşəraitindəyoluxmaverir. 
Xəstəliyininki şafıüçünoptimaltemperatur 28-300C-dir, 
lakinyayaylarındaarabirdüşənyağışlarpatogenindahaşiddətliinki şafınamünbitşərait
yaradır. Bunagörədəxəstəlikcənubrayonlarıüçünxarakterikdir. Xəstəliktörədici 4-
5 ilmüddətindəhəyatiliyinisaxlayabilir. 

Qarğıdalıəkinləriardıcıleynisahələrdəolduqdaxəstəliyinzərəriartır. Bit-
kininistehsalatəkinlərindəyoluxma 10-25% olduqda, məhsulitkisi 1,1-40% təş-
kiledir. Xəstəlikgizliinki şafedərəkdüzünəvədolayıitkilərəsəbəbolur. 

Mübariz ətədbirl əri. Yüksəkaqrotexnika, növbəliəkinəəməledil-
məsixəstəlikl əmübarizədəəsasvasitələrdəndir. 
Optimalmüddətlərdəsəpinaparılmasızəruridir. Eynisahəyəqarğıdalının 3-4 
ildənsonraqaytarılmasıməsləhətgörülür. Adətəntoxumlarındərmanlan-
masıbitkiləriqismənxəstəlikdənazadedir. 
Sonillərölkəmizinpestisidbazarınadaxilolan 50%-lipentatiurami.t.- 2 kq/t, 75%-
livitavaks 200 i.t.–2,5 kq/t, 19,5%-libaytanuniversali.t.-3 kq/tvəs. kimiprepa-
ratlaryüksəksəmərəlilikgöstərir.  

 
Qarğıdalının qovuqlu sürməsi - Ustilago zeae (Beckm.) Ung. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi və ya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Ustilaginaceaefəsiləsi, Ustilago cinsi 
Sinonimi: 
U.maydis (DC.) Cda. 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 

 
Xəstəlikpraktikiolaraqqarğıdalıbecərilənbütünrayonlardarastgəlinir. 

Ədəbiyyatlardagöstərilirki, 
qovuqlusürməninilkinmənbələrikeçmişSovetĐttifaqınınikiqarğıdalıbecərənQafqaz
vəMoldovaəraziləridir. BuyerlərdənxəstəliktörədicitoxumvasitəsiləUkrayna, 
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BelorusvəRusiyaərazilərinədaşın-mışdır. 
Azərbaycandabuxəstəliyəhəmkiçikfermertəsərrüfatlarında, 
həmdəsənayeəhəmiyyətliəkinlərdərastgəlinir. Patogengetdikcəyayılmaarealınıge-
nişləndirir. 

Qarğıdalınınqovuqlusürməsibitkininbütünhissələrində, 
ənçoxuisəgövdəvəqıcalardapatolojitörəmələr (hall, şişlər) əmələgətirir. 
Adətənbirincitörəmələr, qovuqlar, kökboğazında, sonrayarpaqvəgövdələrdə, 
dahasonrasüpürgəvəqıcalardaformalaşırlar. 
Yarpaqlaryoluxanzamanqovuqlarştrixliqırışlarqrupuşəklindəmüşahidəolunur. 
Süpürgələrdəayrı-ayrıçiçəkləryoluxurlarvəkiçiköl-
çülükisəşəkilliqovuqlarəmələgətirirl ər. Gövdəvəqıcalardairitörəmələr- qo-
vuqlarformalaşırlar. Beləqovuqlarındiametribəzən 30 sm-əçatır. Törəmələrdə-
qovuqlardagöbələyinteliosporlarıformalaşırlar. 1 sm3qovuqtoxumasında 370 mln. 
sporəmələgələbilir. Teliosporlarşarşəkilli, tünd-qəhvəyi, 8-15 x 7-10 
mkmölçülükiçiktikanlıdır. Onlarcücərirlərvəbuzamandikariotikmitselvəyaspo-
ridiəmələgətirirl ər. Qovuqlarınəmələgəlməsitəxminənikihəftəmüddətindəbaşverir. 
Törəmələrdə-qovuqlardayetişənsporlarcücərməqabiliyyətinəmalikolmaqla, 
bitkininbütünvegetasiyadövrüyoluxmaverəbilir.  

Ustilago zeae göbələyibitkidədiffuzolaraqyayılabilmir. 
Bunagörədəhərbirqovuqyalnızyoluxmayerindəəmələgəlir. 
Bupatogeninbirxüsusiyyətidəondanibarətdirki, 
yalnızvegetativhüceyrələriyoluxdurur. Qıcanındənindəperi-
karpiyanınxariciörtüyüsirayətlənir, mitselrüşeymədaxilolabilmir. Cavanyu-
murtalıqlaryoluxanzamanatrofiyayauğrayırlar. 
Süpürgələrdəsürməqovuqlarıtozcuğunayaqcığındavəçiçəkyanlığındabaşverir. 
Buzamantozcuğunörtüyüdəsirayətlənir.  

Quruteliosporlarhəyatilikqabiliyyətlərinidördiləqədərsaxlayabilir. 
Təbiişəraitdəonlaryağışvəəkinsularıilədaimislandığındantezlikləcücərməqabiliy-
yətiniitirirl ər. 
Lakintorpaqdakıkəltənyumrularınıntərkibindəolanteliosporlarsuiləpisislandığında
npayız, qışvəyazmüddətindəməhvolmurlar. Yazdator-paqişlənərkən (şumlama, 
malalama, diskləmə) kəltənlərdağılır, sporlarküləkləyayı-
laraqqarğıdalıbitkilərininilkinyoluxmasınasəbəbolurlar. Çoxnadirhal-
lardatəsadüfəntoxumunsəthindəqışlayanteliosporlarilkininfeksiyakimitəq-
dimolunabilirlər.  

Xəstəliyəqarşıbitkilərinyüksəkhəssaslığı, süpürgələ-
mədənsüdyetişməfazasınaqədərolanmüddətdir. 
Budövrdəqarğıdalıbitkiləriqovuqlusürməxəs-təliyinintörədicisiUstilago zeae 
göbələyinəqarşıhəssasmünasibətgöstərirlər. 
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Dünyanınmüxtəlifölk ələrindəqovuqlusürmənintez-tezepifitotiyaşəklindəya-
yılmasıdabusəbəbləizaholunur.  

Qovuqlusürmənininkişafdərəcəsitorpağınrütubətindənasılıdır. 60%-
dənaşağıvəondanyuxarıtorpaqrütubətindəbitkilərinyoluxmasıdaimyüksəkolur. 

Teliosporlarıncücərməsiüçünminimaltemperatur 0-50C, optimal 20-300C-
dir. Törəmələrinəmələgəlməsiprosesi 210C-dənaşağıtemperaturdadayanır. Te-
liosporlaryüksəktemperaturdadahayaxşıcücərirlər. Torpaqdasporlar 3 iləqə-
dərsaxlanabilirlər. Gecsəpinlərdədəqarğıdalınınyoluxmasısürətlənir. Qarğı-
dalınınvegetasiyasıdövrüuzunmüddətligüclürütubətonunqovuqlusürməiləsira-
yətlənməsiniməhdudlaşdırır, əksinəyüksəktemperaturvərütu-
bətinbitkilərüçünqeyri-bərabərtəminatıyoluxmanıgücləndirir. 
Sıxəkinlərdəqovuqlusürməiləsirayətlənmənistimullaşdıranamilləndəndir. 

Qarğıdalınıngövdəvəqıcalarıyoluxanzamanxəstəlikdahazərərlidir. 
Buhaldaməhsuldarlıq 25-30%-əqədərazalır, məhsulunazalmasıeynizamandayo-
luxmamüddəti, bitkininhansıorqanınınyoluxması, qovuqlarınmiqdarındanasılıdır. 

Mübariz ətədbirl əri. Yüksəkaqrotexnika, dərinşum, bitkiqalıqlarınınsa-
hədənkənarlaşdırılmasıvətoxumlarındərmanlanmasıönəmlitədbirlərdəndir. 
Torpağınqovuqlusürməvəbirçoxdigərxəstəliktörədicilərdənbiolojitəmiz-
lənməsinənailolmaqüçünqarğıdalıəvvəlkiəkinyerinə 3-4 ildənsonraqaytarıl-
malıdır. Lakinqovuqluvətozsürməxəstəliyinininki şafıümumisahəüzrə 30%-
iötərsəqarğıdalıəvvəlkiəkinyerinə 5-6 ildənsonraəkilməlidir. Qarğıdalıdanyük-
səkməhsulalınmasınıtəminetməküçünbitkilərinbütünvegetasiyadövrünor-
malnəmliklətəminatıvacibdir. Suvəhavarejimləriniyaxşılaşdırmaq, səpinəqə-
dəralaqehtiyatlarınıməhvetməküçünerkənyazdaikikultiva-
siyanınaparılmasıvacibdir. 
Toxummaterialınıxəstəlikdənqorumaqüçüntoxumlardərmanlanma-lıdır. Səpinə 2-
3 ayqalmış 2 kq 80%-liTMTD 5 lsudaqarışdırılır, 
işçiməhlulhazırlanırvəbirtontoxumhesabıilədərmanlanır. 
Əgərbuişbirbaşasəpindənəvvəlyerinəyetirilsəpreparatınməsarifi 0,5 kq/tartırılır.  
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QARĞIDALIB ĐTK ĐSĐNĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qarğıdalının toz sürməsi - Sorosporium 
reilianum (Kuehn.) McAlp. 

agroteh-garant.ru 

Sorosporium reilianum (Kuehn.) 
McAlp.- teliosporlar 
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Qarğıdalının qovuqlu sürməsi – Ustilago zeae (Beckm.) Ung. 
agroteh-garant.ru 

Ustilago zeae (Beckm.) Ung.- 
teliosporlar 

Ustilago zeae (Beckm.) Ung.- 
sporangilər 
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Qarğıdalı qıcalarının fuzariozu 
Fusarium verticillioides (Sacc.) 

agroteh-garant.ru 

Fusarium verticillioides (Sacc.) –  
konidi sporlar 

Qarğıdalıgövdələri, 
qıcalarıhelmintosporiozu- 

Helminthosporium maydis Y.Nisik. & 
C.Miyake 

agroteh-garant.ru 

Helminthosporium maydis Y.Nisik.  
& C.Miyake- sporlar 
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6.4. ÇƏLT ĐKBĐTK ĐSĐNĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 

 

Çəltiyinaskoxitozu –Ascochyta oryzae Catt. 
 

Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Ascochyta cinsi 
Sinonimi: 
Phomopsis oryzae-sativae Punith. 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
 
Ədəbiyyatməlumatlarınagörəçəltikbecərilənbütünzonalardagenişyayıl-

mışdır. V.F.Peresıpkinə (1987) görə, xəstəlikənçoxuUzaqŞərqdəzərərvurur. 
Yoluxmuşyarpaqlardakiçiktündhaşiyəliboztəhərləkələrəmələgəlir. 

Ləkələrdəepidermisinaltındaçoxsaylıqaranöqtələr-piknidlərmüşahidəedilir. 
Piknidlərşarşəkilli, substratayüklənmişvəziyyətdədir. 
Piknosporlarrəngsizvəyasarıtəhər, uclarındaəyilmiş, birarakəsməlivəölçüləri 16-
21x4-5 mkm-dir. Đn-feksiyayauğramıştoxumlardavəbitkiqalıqlarındaqışlayır. 
Vegetasiyadövrüxəstəliyinyayılmasıpiknosporlarvasitəsiləhəyatakeçirilir. 

Askoxitozunyayılmasınarütubətlihavastimuləedicitəsirgöstərir. 
Havanıngündəlikortatemperaturu 16-180C, nisbirütubət 80%-
əyaxınolduqdapatogenintensivinkişafedir. 

Xəstəlikepifitotiyahəddindəyayıldıqdaməhsulitkisi 10% vədahaartıqolabilir. 
Toxumlaryüksəkrütubətlivəyanəmolduqdapatogenintensivin-
kişafedirvəadətəncücərtilərinəmələgəlməsiniləngidir, sahədəseyrəklikəmələgəlir. 

Mübariz ətədbirl əri. Torpaqdadondurmaşumuaparmaqlabitkiqalıq-
larınıdərinəsalmalı (10-15 sm-dənaşağıolmayaraq), 
yağıntılardansonrakıyoluxmuşbitkiqalıqlarınıməhvetməkməsləhətgörülür. 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)  
de Bary- spoorlar 

Qarğıdalınınağçürüməsi 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

agroteh-garant.ru 
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Yüksəkaqrotexnikitədbirlərkom-
pleksifonundaxəstəliyininki şafıəhəmiyyətlidərəcədəaşağıdüşür. 

 
Çəltiyindiplodiozu - Diplodiella oryzae I.Miyake 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Coelomycetessinfi,  

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Diplodiella cinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
Z.N.Eqorova, Q.Đ.Ostenyakin (1983) mə-

lumatlarınaəsasənYaponiyailəsərhədrayonlarında, əsa-
sənUzaqŞərqdəqeydəalınmışdır. Diplodiella oryzae  
göbələyiYaponiyadasənayeəhəmiyyətliçəltikplantasiyalarınaəsaslızərərvurur. 

Göbələkçəltiyinyarpaqvəpulcuqlarındainkişafedir. Parazitkimipa-
yızdövrüyarpaqlardainkişafedir, yaydövrüisəonuköklərdənayırmaqmümkündür. 
Piknidlərdeməkolarki, səthi, şarabənzər, şişkinşarabənzər, əmzikşəkillit əpəli, 
deşikli, tündqonurvəqalındivarlıdır. Piknidlərindiametri 120-200 mkm, 
hündürlüyüisə 120-180 mkm-dir. Konidilərellipsvarivəyauzunsov, qonur, 
bireninəarakəsməli, 9-13 x 5-3 mkmölçülüdür. 

Ədəbiyyatməlumatlarınaəsasənxəstəliktörədicirütubətədahaçoxmeyil-lidir. 
Patogen80-90%-liknisbirütubətdəvə 18-200Ctemperaturadadahainten-
sivinkişafedir.  

Xəstəliknəticəsindəyarpaqlarsaralırlar, toxumlarıncücərməsiaşağıdüşür. 
Mübariz ətədbirl əri. Azərbaycanüçünxaricikarantinobyektidir. 

Bununlabərabərədəbiyyatlardaxəstəlikl əmübarizədədavamlısortlardanistifadə, 
yüksəksəviyyəliaqrotexnikaməsləhətgörülür. 

 
Çəltiyinfuzariozu - Fusarium graminearum Schwabe. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Fusarium cinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
 
L.L.Drofeyeva, T.P.Sizova, R.A.Şapovalovanın (1993), L.B.Berdışin 

(2004) məlumatlarınaəsasənxəstəlikRostovvilayəti, Krasnodardiyarı, Dağıstan, 
UzaqŞərqvəOrtaAsiyaTürkRespublikalarındaqeydəalınmışdır. Azərbaycan-
daxəstəliyinyayılmasıhaqqındaməlumatlarmövcuddeyildir. 
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Sünbülpulcuqlarınınsəthindələkələrəvvəlcəağımtıl, sonrasarı, çəh-
rayıvəyaalqırmızıdır. Sirayətlənmişdənləryüngül, cılız, dağılanolmaqla, 
qırmızıvəyaqonurləkəlidir. Gövdəbuğumlarıçürüyür, qaralırvədağılırlar. 
Gövdələrsoluxur, sınırvəbitkiyatır. Pulcuqlardasporodoxilərgörünəbilir, 
konidilərtoplanır, göy-qaraperitesilərdəformalaşırlar. 
Peritesiləreynizamandayoluxmuşgövdələ-rinbuğumlarındamüşahidəolunurlar. 
Onlarsəthidirlər, qruplardaformalaşır, oval, 140-250 mkmdiametrlidir. Kisələr 60-
85 x 8-11 mkmölçülü, sancaqşəkilli-dir. Kis əsporlaraçıqqonur, əyri, 
hərikiucdaburmalı, üçarakəsməli, 19-24 x 3-4 mkmölçülüdür. 
Makrokonidilərçəlləkşəkillikonidiogenhüceyrələrdəinkişafedirlər, 
hiflərdəvəyaçoxdəfəbudaqlanankonididaşıyanlardaformalaşırlar.Yaş- 
lıbitkil ərdəsporodoxilərdəformalaşabilirlər. 

Makrokonidiləroraqşəkilli, 3-7 arakəsməli, 25-5x3-4 mkmölçülü, 
yaxşıinkişafetmişhüceyrə-ayaqcıqlıdır. Mikrokonidiləriyoxdur. Xlamidospor-
lartək-tək, yazəncirdə, yadatopaşəklində, şarşəkilli, qalındivarlı, 
alqırmızırəngdənsolğun-qəhvəyiyədəkdir, diametri 10-12 mkm-dir. Đlkinino-
kulyumunmənbəyikisəvəaskosporlarıözündəsaxlayanbitkiqalıqları, 
eləcədəqışlamışkonidilərvəsirayətlənmiştoxumlardır. Göbələktoxumlarda 13 
aydançoxsaxlanabilir. 

Havanınyüksəktemperaturu (25-300C) və 85%-dənçoxnisbirütubətinfek-
siyanınyayılmasınavəinkişafınaəlverişlişəraityaradır. 

Çəltiyinxəstəliyəyoluxmuştoxumlarıiləsəpinaparılarkəncücərtilərinalınması 
2-3 dəfəaşağıdüşür. 
Bəzimənbələrəgörəpatogentoxumlarızibilləyənmitotoksinlərburaxır. 

Mübariz ətədbirl əri. Mübarizətədbirlərisistemindədavamlısortlarınya-
radılmasıvənövbəliəkinsisteminəəməledilməsivacibdir. 
Çəltikbitkil ərininənyaxşısələfləriçoxillikpaxlalıotlar, xaççiçəklibitkil ərvədənli-
paxlalıbitkilərdir. Toxummaterialınınkeyfiyyətinəfikirverilməli, 
sağlamtoxumlarlasəpinaparıl-malıdır. Səpinqabağıtoxum-
larındərmanlanmasıməsləhətgörülür. Pentatiuram (1,5 kq/t), vitavaks (1 kq/t), 
baytanuniversal (2 kq/t), panoram (2 kq/t), 40%-liformalinməhlulu (30 l/t) 
səmərəlinəticələrverir. 

 
Çəltiyinfomozu - Phoma oryzae Cooke & Massee 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Phoma cinsi 
Sinonimləri: 
Phyllosticta oryzae (Hori) Hori, P.oryzae (Cooke & Massee) I. Miya.  
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Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 

 
Çəltikbecərilənbütünzonalardayayılmışdır. ÖlkəmizinLənkəranrayonu-

nunçəltiksahələrindədəqeydəalınmışdır. 
Poaceaefəsiləsinövlərinisirayətlənir. Gövdə, yarpaqqınları, yarpaqlar, 

sünbülpulcuqlarınıyoluxur. 
Xəstəlikdəninyetişmədövrübaşverir. Sirayətlənənorqanlardaaçıqyaşıl-

danqararəngəqədər, piknidlərləörtülüləkələrəmələgəlir. Yarpaqlarsərt, kobudolur, 
mərkəzidamarboyuncaqıvrılır. Piknidlərşarşəkilli, 80-100 mkmdiametrli-dir. Pik-
nosporlarrəngsiz, ovalvəyayumurtavari, 2 x 3 mkmölçülüdür. 
Bitkil ərinyoluxmasıpiknosporlarlabaşverir. Vegeta-
siyaarasıdövrgöbələkpiknidforma-sındasirayətlənmişbitkiqalıqlarındasaxlanılır. 

Xəstəliyininki şafınarütubətlihavaəlverişlizəminyaradır. 
Yağışdamcılarıpiknosporlarınyayılmasındaönəmliroloynayırlar. 

Xəstəlikiqtisadiəhəmiyyətkəsbetmir. 
Mübariz ətədbirl əri. Məhsultoplanışındansonrakıbitkiqalıqlarıməhvedilməli

, aqrotexnikitədbirlərkompleksihəyatakeçirilməlidir. 
 

Çəltiyinfillostiktozu - Phyllosticta oryzaecola Hara. 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Coelomycetessinfi,  

Sphaeropsidales vəya Pycnidiales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, 
Phyllostictacinsi 

Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 

 
Yaponiya, Đran, Çin, 

Vyetnamkimisənayeəhəmiyyətliçəltikplantasiyalarıolanölkələrdəgenişyayıl-
mışdır. RusiyadayalnızPrimorskidiyarındaqeydəalın-mışdır. 

Xəstəlikbitkil ərsüpürgəfazasınagirməzdənəvvəlyarpaqlardavəsüpürgə-
ləmədən 2-3 həftəsonrasünbülpulcuqlarındazühuredir. Yarpaqlarınucu 3-5 
smölçülərəçatanaqədərağtəhər, quru, yarımparıltılıolur. Sünbülpulcuqlarındalə-
kələruzunsov, tünd-qəhvəyi, piknidlərçoxsaylıolurlar. 
Müəyyənmüddətdənsonraləkələrağımsovlaşır. Piknidləryüklənmiş, açıq-
qəhvəyidir. 
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Xəstəlikrütubətlihavadaoptimalinkişafedir. 16-180Ctemperaturpatoge-
ninyüksəksürətləyayılmasınıtəminedir. Yağışdamcılarıpiknosporlarınqonşusahə-
lərəkeçməsinəvəyayılmasınazəminyaradır. 

Süpürgələrgüclüyoluxanzamandəncılızlaşır, 
erkənyoluxmadaisətoxumformalaşmayabilir. 

Mübariz ətədbirl əri. Sirayətlənmişbitkiqalıqlarınınməhvedilməsivəto-
xumlarındərmanlanmasızəruridir. 
Çəltiyinfuzariozxəstəliyiil əmübarizədəməsləhətgörülənpreparatlarınburadadatətbi
qinəicazəverilir. 

 
Çəltiyinseptoriozu – Septoria oryzae Catt. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Ceolomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Septoria cinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
Çəltikbecərilənbütünölkələrdəyayılmışdır. 
Ləkələryarpaqlarda, yarpaqqınlarında, sünbülpulcuqla-

rındavətoxumlardaqonurtəhər-boz, sıxpiknidlərləörtülüdür. 
Güclüyoluxmazamanıayrı-ayrıyar-paqlar, bəzənisəbütünbitkilərquruyur. Pik-
nidlərçoxsaylı, qara, ağızcıqlı, 80-120 mkmdiametrlidir. Konidilərsilindrik, 
düzvəyaəyri, 3-4 arakəsməlidir. Pa-togenbitkiqalıqlarındavətoxumlardaqışlayır. 
Vegetasiyadövrüsirayətlənməkonidilərləhəyatakeçirilir. 

Xəstəliyininki şafınarütubətliküləklihava, yaydaarabiryağanyağışlarəl-
verişlişəraityaradır. 

Xəstəlikgüclüinkişafedənzamanməhsulitkisi 10%-əqədərolabilir. 
Mübariz ətədbirl əri. Bitkiqalıqlarınıntoplanması, torpağınqışşumu, sə-

pindənəvvəltoxumlarındərmanlanmasıəhəmiyyətlidir. 
 

Çəltiyinbərksürməsi - Tilletia horrida Takah. 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Ustilaginomycetes sinfi, 

Ustilaginales sırası, Tilletiaceae fəsiləsi, Tilletia cinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 
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Bütünçəltikbecərilənzonalardarastgəlinir. 
ÇəltiyinvətəniCənubŞərqiAsiyanıntropikvəsubtropikqurşağında (Çin, Hindistan, 
Yaponiya) xəstəliyinyayılması 5-6 ildəbirdəfəepifitotiyaxarakteridaşıyır. 
KeçmişSSRĐərazisindəPrimorskidiyarındavəÖzbəkistanınSırdarvilayətindədəncik
lərintək-təkyolux-masıqeydəalınmışdır. 

Xəstəliktarladaməhsulunyetişmədövrümeydanaçıxır. Adətənbirne-
çəsünbülcükyoluxur. Toxuməvəzinəsürməkisələriəmələgəlir. Sür-
məkisələrininiçərisiqarasporkütləsiilədoludur. Sporlartünd-qəhvəyi, həlqəvi, 
21,7-31 x 26-35 mkmölçülü, bəzənqısaayaqcıqlı, tikanlarlaəhatəlidir. 
Məhsultoplanışıvətaxıldöyümüzamanısporlarsağlamdənləriçirkləndirir. 
Gələnilinyazındasporlarpromitseləcücərir, 
təpəsindəisəçoxsaylısapaoxşarsporidiləryerləşirlər. 
Beləsporidilərhavadayayılırlarvəçiçəkləmədövrüyumurtalıqlarıyoluxurlar. 

Sporlardəninsaxlanmasızamanı3 
ilmüddətindəhəyatilikqabiliyyətinisaxlayırlar. Yüngülqumsaltorpaqlar, tez-
tezyağanzəifyağışlar, havanınyüksəknisbirütubəti (85% vədahaartıq), 25-
300Ctemperatur, birtərəfliqaydadaazotlu 
gübrələrdənistifadəxəstəliyininki şafınaəlverişlişəraityaradır. 

CənubŞərqiAsiyaölkələriistisnaolmaqlaiqtisadiəhəmiyyətkəsbetmir.  
Mübariz ətədbirl əri. Yüksəkaqrotexnika, toxumluqsahələrintəcridedil-məsi, 

sortlara ayırma, təmizlənmə, toxumla-
rındərmanlanmasıvacibtədbirlərkompleksidir. 

 
Çəltiyinbakterialyanığı – Xanthomonasoryzae Dowson. 

 
Təsnifatdayeri: 
Qrammənfiaerobçubuqlarvəkokklarbölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi,  

Xanthomonas cinsi 
Biolojiqrupu : 
Nekrotrof 
 
ƏdəbiyyatməlumatlarınaəsasənYaponiya, Çin, 

HindistanvəbaşqaAsiyaölkələrindəyayılmışdır. 
Ölkəmizüçünxaricikarantinobyektidir. 

Xəstəlikçəl-
tiyinaltyarpaqlarındaortadamarboyuncayağlıtəhərləkələrformasındameydanaçıxır. 
Müəyyənzamankeçəndənsonrabelələkələrsaralırvətündşəffafgörkəmalır. 
Sonraqeydedilənləkələrüstyarpaqlarda, gövdəvəsünbüllərdədəmüşahidəedilir. 
Sünbülpulcuqlarındavədəndəxəstəlikdağınıqləkələrşəklindəzühuredir. 
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Ekssudatdamcısınınqurumasınəticəsindələkələrdəsarıdənciklərgörünür. 
Ləkətədricənböyüyürvəquruyur. 

Bakteriyanıninkişafıüçünoptimaltemperatur 25-300C-dir, onlar 530C-
dəməhvolurlar. Đnfeksiyamənbəyisirayətlənmiştoxumlarvəbitkininyoluxmuş, 
yalnızcücərmişqalıqlarıdır. 

Xəstəliknəticəsindətoxumlarıncücərməsiaşağıdüşür, əkinlərdəgüclüsey-
rəklikəmələgəlir, nəticədəməhsuldarlıq 10%-əqədərazalır. 

Mübariz ətədbirl əri . 
Yoluxmuştoxummaterialınınölkəyəgətirilməsininqarşısınıalmaqüçünciddikarantin
tədbirlərihəyatakeçirilməlidir. 
 
 
 
 
 
 

ÇƏLT ĐKBĐTK ĐSĐNĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çəltiyinaskoxitozu 
Ascochyta oryzae Catt. 

agroatlas.ru 

ÇəltiyindiplodiozuDiplodiell
a oryzae I.Miyake 

agroatlas.ru 
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Çəltiyinfuzariozu 
Fusarium graminearum Schwabe. 

agroatlas.ru 

Fusarium graminearum  
Schwabe. - konidi sporlar 

Çəltiyinfillostiktozu 
Phyllosticta oryzaecola Hara. 

himagro.com.ua 

Çəltiyinseptoriozu 
Septoria oryzae Catt. 

agroatlas.ru 
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6.5. DƏNLĐ-PAXLALIB ĐTK ĐLƏRĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 

 
Dənli-paxlalı bitkil ərin unlu şehi – Erysiphe 

communisf. sp. pisi(H.A.Dietr.) Jacz. 
 
Təsnifatdayeri: 
FungivəyaMycotaaləmi, Ascomycotaşöbəsi, Euascomycetessinfi, Ery-

siphalessırası, Erysiphaceaefəsiləsi, Erysiphecinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 

 
Dənli-paxlalıbitkilərinunluşehxəstəliyiAvropaölkələrində, ABŞ, Kana-da, 

Hindistan, YeniZelandiyavəYaponiyadagenişyayılmışdır. MDBməka-
nındaxəstəliyəRusiya, Ukrayna, Belorusvəs. ölkələrinsənayeəhəmiyyətliəkin-
lərindərastgəlinir. Ölkəmizdədənlipaxlalıbitkilərdəxəstəlikgenişyayılaraq, 
əkinlərəəhəmiyyətlizərərvurur. 

Xəstəlikyarpaqvəpaxlalardabaşverir. Göbələkağtorluörtükəmələgətirir. 
Müəyyənmüddətdənsonraörtükbozrəngalır. Yarpaqlarqıvrılırvəməhv olur. 
Sirayətlənmişcavanpaxlalartoxumvermirlər, gecyoluxmadaisəqınmey-
vələrdədərinyaralarəmələgəlir. Vegetasiyadövrügöbələkkonidi (anamorf) vəkisə 
(teliomorf) spormərhələləriniəmələgətirir. Konidimərhələsibirhüceyrəli, rəngsiz, 
elliptikkonidilərlətəmsilolunur. Onlarınölçüləri 28-44x17-18 mkm-dir. Vegetasi-
yanınsonundakisəmərhələsibaşverir. O, sarıtəhərvəyatünd-

Çəltiyinbərksürməsi 
Tilletia horrida Takah. 

agroatlas.ru 

Tilletia horrida Takah.-  
teliosporlar 
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qonurkleystotesilərdənibarətdir. Meyvəbədəni- kleystotesilərşarşəkilli, 160 
mkmdia-metrli, çoxsaylıçıxıntılıdır (10-28 ədəd). Çıxıntılarrəngsiz, 
radikalyerləşmiş, kütucbudaqlarınamalikdir. Kisələrellipsoidal, 4-6 asko-
sporludur. Askosporlarbirhüceyrəlidir, rəngsizdir, ölçüləri 16-22 x 9-12 mkm-dir. 

Đnfeksiyamənbəyi- 
göbələyinkisəmərhələsindənibarətolanyoluxmuşbitkiqalıqlarıdır. 
Vegetasiyadövründəgöbələkkonidilərləyayılır. Konidilərinyayılmasındakülək, 
damcısuvəhəşəratlariştirakedirlər. Xəstəliktörədicino-xuddanəlavəvika(Vicia 
cativa L.),yemlipaxlaları(Vicia fabae L.)vələrgəni(Lathyris pratensis L.) 
dəyoluxur.  

Konidilərincücərməsiüçünoptimaltemperatur 18-220C, nisbinəmlik 60-80%-
dir. Buşəraitdəxəstəliktörədicinininkubasiyamüddəti 4-5 gündür. Azər-
baycanşəraitindəxəstəlikadətənmayayınınsonu, iyunayınınIongünlüyündə 
əmələgəlir. Quru, istihavaxəstəliyinşiddətliinki şafındaönəmliroloynayır. 
Güclüyağışlarxəstəliyininki şafınıdayandırır. 

Güclü (90-100%) yoluxmazamanıdənməhsulu 5 dəfəyədəkaşağıdüşür. 
Dənlərintərkibindəzülalvəproteinlərinmiqdarıazalır. 

Mübariz ətədbirl əri. Noxuddadaxilolmaqladigərdənli- paxlalılarında-
vamlısortlarındanistifadəetmək, erkənsəpin, fosforvəkaliumgübrələrinintor-
pağınaqrokimyəvianalizinəuyğunverilməsi, bitkiqalıqlarınınməhvedilməsivəs. 
önəmlitədbirlərkompleksidir. Bununlayanaşıxəstəliyinilkinsimptomlarıgö-
ründükdəvə 10-14 günlükintervallatiovitdjet –2 kq/ha, panç 0,01 l/ha, valsaton 
0,2 kq/ha, kumulus 4 kq/hapreparatlarındanbiriiləişçiməhlulunməsarifi 400 
l/haolmaqlaçiləmələraparılmalıdır. Xəstəliktörədicidətətbiqedilənsistemtəsir-
lifungisidlərəqarşıəmələgələbiləcəkdavamlılığınqarşısınıalmaqüçünsistemvəkonta
kttəsirlidərmanlarınnövbələşdirilməsiməqsədəuyğundur. 

 
Noxudunalternariozu - Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Hyphomycetes sinfi, 

Hyphomycetales sırası, Dematiaceae fəsiləsi, Alternaria cinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 

 
Kosmopolitdir. RusiyavədigərMDBölkələrindəgöbələyinyayılmasıno-

xudunbecərilməarealıiləüst-üstədüşür. Ölkəmizdədəbuxəstəlikqeydəalın-mışdır. 
Göbələyinparazitlikkeyfiyyətləriadətənzəifl əmişvəyazədələnmişbitki-

lərdəözünübiruzəverir. Mikroorqanizmməhvolmuşbitkiqalıqlarındainkişafedir, 
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məxmərizeytuniörtükəmələgətirir. Beləörtükgöbələyinmitselvəkoni-dilə-
rindənibarətdir. Konidilərzeytuni, qaraqonur, əkssancaqşəkilli, 3-6 eninəvə 1 
uzununaarakəsməlidir. Onlardağı-
lanzəncirlərəmələgətirəbilirl ər.Vegetasiyadövrügöbələkkonidilərləyayılır.  

Đnfeksiyamənbəyi-toxumlarvəsirayətlənənbitkiqalıqlarıdır. 
Göbələkmüxtəliff əsilələrədaxilolangenişəhatəlibitkil əriyoluxur. 

Xəstəliktörədicigeniştemperatur 18-
280Chəddindəvəyüksəkrütubətdəinkişafedir. 
Sporəmələgətirməüçünoptimaltemperatur 20-240C, havanınnisbirütubətinin 70%-
dənyuxarıolmasıdır. 

Noxudbitkisinəəhəmiyyətlizərərvurabilmir, 
lakintoxumlarıncücərməqabiliyyətiazalır. 

Mübariz ətədbirl əri. Yüksəkaqrotexnika, əkinmaterialınınsaxlanmaşə-
raitinəəməledilməsi, bitkiqalıqlarınınməhvedilməsizəruritədbirlərdəndir. Sə-
pinəbirneçəayqalmıştoxumlarTMTD (3 kq/t) preparatıilədərmanlanır. 
Əgərdərmanlamabirbaşasəpinqabağıaparılırsapreparatınməsarifi 0,5-1,0 kq/thesa-
bıiləartırılır. 

Noxudunyalançıunluşehi - Peronospora pisi Syd. 
 
Təsnifatdayeri: 
Chromista aləmi, Oomycota şöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporales sırası, 

Peronosporaceae fəsiləsi, Peronosporacinsi 
Müasiradı: 
Peronospora viciae f.sp. pisi Boerema & Verh. 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 

 
PeronosporozvəyayalançıunluşehxəstəliyiAvropa, Hindistan, 

ŞimaliAmerika, AfrikavəYeniZellandiyadagenişyayılmışdır. MDBməkanındabit-
kininbecərildiyibütünrayonlarda (OrtaAsiyanınbəziölkələriistisnaolmaqla) 
rastgəlinir. Azərbaycandanoxudəkinlərinəzərərvuranəngenişyayılmışxəstə-
likl ərdəndir. 

Xəstəlik 2 formadaəmələgəlir, diffuzvəyaümumi, lokalvəyayerli. Yo-
luxmanəticəsindəyarpaqlarda, yarpaqyanlığıvəkasayarpaqlar-
dasarıtəhərvəyaqəhvəyiləkələrmeydanaçıxır. 
Yarpağınalttərəfindəgöbələyinkonidispormər-hələsindənibarətolanboztəhər- 
bənövşəyiörtükinkişafedir. Paxlalardasirayətlənmiştoxumasolğunlaşır, 
sonratündqəhvəyiçalaramalikolur. Xəstəliyindif-
fuzformasınınxarakterikəlamətibitkil ərincırtdanlaşmasıvətədricənrən-
ginidəyişməsidir. Adətənbeləbitkilərpaxlaəmələgətirmədənquruyurlar. 
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Konididaşıyanlarqəhvəyi-bənövşəyi, dixotamikbudaqlanandır, 
konidilərsarıtəhər, ellipsoidal, ölçüləri 18-28 x 17-22 mkm-dir. 
Göbələkeynizamandacin-sispormərhə-
ləsindəinkişafedirvəanteridiiləooqonininmayalanmasınəticəsin-
dəformalaşanoosporlarverir. Onlarşarşəkilli, sarıtəhər-qəhvəyi, 
qalınbüzməliörtüklü, 30-35 mkmölçülüdür. 
Đnfeksiyanınilkinmənbəyisirayətlənmişbitkiqalıqlarıdır. 
Patogenməhzoosporlarlabitkiqalıqlarındaqışlayırvəgələnililkininfeksiyanıtörədir. 
Bütünvegetasiyamüddətindəxəstəliktörədicikonidilərləya-yılır. Əkinnoxudundan 
(Pisum sativum L.) əlavəPisum elatius Bieb.dəyoluxur. 

Peronosporozuninkişafınarütubətlisoyuqhava (ortagündəliktemperatur 15-
170C) zəminyaradır. Eynizamandasoyuqgecələrvəşehdəxəstəliyininki-
şafınamüsbəttəsiredənamillərdəndir. 

D.S.Makaşova (1973) göstərirki, 
xəstəlikgüclüinkişafedənzamandənməhsulununitkisi 25-75%, yaşılkütlə 15-20% 
vədahaçoxolabilir. 

Mübariz ətədbirl əri. Növbəliəkindövriyyəsinəəməledilməli, pax-
lalıbitkilərəvvəlkiəkinyerinə 3-4 ildən sonraqaytarılmalı, erkənmüddətlisəpinlər, 
toxumlarındərmanlanmasıönəmlidir. Toxumluqsahədəxəstəliyinilkinsimptom-
larıgöründükdəmonikobordo 4,0 kq/ha, kurzat 1,8 kq/ha, iteral 0,2 kq/ha, rido-
milqoldMS 2,0 kq/hapreparatlarındanbiriiləçiləməaparılır. Sonrakı çiləmələr 
xəstəliyininki şafıvəmeteorolojişəraitnəzərəalınmaqlatəkraredilir. 

 
Noxudun askoxitozu 

Solğun ləkəli askoxitoz – Ascochyta pisi Lib. 
Tünd ləkəli askoxitoz- Ascochyta pinodes L.K.Jones 

 
Təsərrüfatdayeri: 
Fungi və ya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Ascochyta cinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 

 
Askoxitoznoxudbecərilənhəryerdəyayılmışdır. O, Avropaölkələrində, 

ABŞvəKanadanınŞərqhissəsində, Yaponiya, Marokko, CənubiAfrika, YeniZel-
landiya, Avstraliyakimiölkələrdəböyükzərərvurur. 
RusiyaFederasiyasınınQaratorpaqzonasında, cənubvila-
yətlərindəvəSibirdəxəstəlikgenişyayılmışvəciddiitkilərəsəbəbolur. 
Azərbaycandabecərilənnoxudəkinlərindəxəstəliyinhərikiformasınarastgəlinir. 
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SolğunaskoxitozxəstəliyinintörədicisiAscochyta pisiəsasənpaxlavəto-
xumları, azmiqdardaisəgövdəvəyarpaqlarıyoluxur. Paxla, gövdəvəyarpaq-lardalə-
kələrəmələgəlir. TündləkəliaskoxitozuntörədicisiAscochyta pinodesbitkininbü-
tünorqanlarınıyoluxur. Göbələkyarpaqlardaqabarıq, müxtəlif şəkilli, ölçülü, 
formalıtündqəhvəyiləkələrəmələgətirir. Ləkəninkənarındatündçalaryoxdur, 
mərkəzitünddür.Gövdələrüçünkiçik, nöqtəlivəyauzunsovyaralarxarakterikdir. 
Paxlalardaləkələrtünd-qəhvəyi, qabarıqvəyaşişkindir. Kökboğa-
zınınsirayətlənməsiqonurlaşmavətoxumalarınçürüməsiiləmüşayətolunur. 
Hərikinövüçünləkəninmərkəzindəçoxsaylıpiknidlərinmüşahidəedilməsitəbiidir. 
Piknidlərşarşəkilli, yastı, tünd-qonur, ölçüləri 143-287 mkm-əqədərdir. Pikno-
sporlarrəngsiz, uzunsov (A.pisi), silindrik (A.pinodes), əyilmişuclu, ikihüceyrəli-
dir. A.pisigöbələyindəpiknosporlarınölçüləri 9,6-19 x 3,3-6,0 mkm, A.pinodes –
dəisə 10-21x 2,7-6,1 mkm-dir. A.pinodes kisəmərhələ-
sinitündqonurpsevdotesikisələrləəmələgətirir. Kisələrsancaqşəkilliv əyasilin-
drikdir. Hərkisədəadətən8 ədədrəngsizhəlqəli- 
elliptikikihüceyrəliaskosporlaryerləşirlər. Đnfeksiyanınəsasmənbəyi-
xəstətoxumlarvəsirayətlənmişbitkiqalıqlarıdır. Vege-
tasiyadövrüpatogenlərpiknosporlarlayayılırlar. 
Xəstəliktörədicilərnoxuddanəlavələrgə (Lathyrus pratensis L.), nut (Cicer 
arietinum L.), vika (Vicia sativa L.), mərci-mək (Lens esculenta Moench.), lobya 
(Phaseolus vulgaris L. Sav.) vədigərpax-lalılarıyoluxurlar. 

Bitkil ərinsirayətlənməsi 40C-dənyuxarıtemperaturdavə 90%-
dənyüksəkrütubətdəbaşverir. 
Askoxitozungüclüinkişafıkifayətqədəryağışlaryağandavə 20-
250Ctemperaturadabaşverir. 
Xəstəliyininkubasiyadövrüekolojiamillərvətörədicininnövünəzərəalınmaqla 2-4 
gündür. Rütubətlivəquruhavalarnövbə-ləşənzamanxəstəliyininki şafıləngiyir, 
350C-dənyuxarıtemperaturdaisətama-milədayanır. 
Xəstəlikrütubətiyüksəkolanrayonlardadahaintensivinkişafedir. 

Xəstəlikl ədigərdənlipaxlalıbitkiləryoluxsadanoxudadahaciddiziyanvurur. 
Zərərliliktoxumlarıncücərməqabiliyyətininaşağıdüşməsi, cücərtilərinyatması, 
məhsuldarlığınaşağıdüşməsi, yaşılnoxudundadkeyfiyyətlərininpis-
ləşməsiiləxarakterizəedilir. 

Mübariz ətədbirl əri. Növbəliəkindövriyyəsinəəməledilməlivənoxudəvvəlki
yerinə 3-4 ildənsonraqaytarılmalıdır. Toxummaterialıvaxtındayığıl-malı, 
payızdadərinşumaparılmalıdır. Davamlısortlaryetişdirilməlidir. 
Səpinsağlamtoxumlarlavəoptimalmüddətlərdəaparılmalıdır. 
Səpindənəvvəltoxum-lardərmanlanmalıdır. Dərmanlamazamanıbunker (60 
qr/ltebukonazol), vial (60 qr/ldinikamazol- M+ 80 qr/ltiabenazol), vitaros (198 
qr/l, karboksin + 198 qr/ltiram), TMTD (400 qr/ltiram) 
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tiplimüasirtoxumfungisidlərindənistifadəetməkyüksəkbiolojisəmərəli-
liyit əminedir. Vegetasiyadövrütoxumluqməqsədiləbecərilənnoxudsahələrifungi-
sidlərdənbiriilə -bakır WP 5 kq/ha, dikotanM-45 4,7 kq/ha, ridozeb 6 
kq/hadərmanlanmalıdır. 

 
Noxudunpası - Uromyces pisi (Pers.) de Bary, U. fabae (Pers.) 

DB. f. pisi-sativaeHirats. 
 
Təsnifatdayeri: 
FungivəyaMycotaaləmi, Basidiomycota şöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Uromycescinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 

 
XəstəlikAvropa, ŞimalivəCənubiAmerika, Asiyaölkələrində, 

habeləAvstraliyada, YeniZelandiyada, Rusiya, 
BelorusvəUkraynadagenişyayılmış-dır. 
XəstəlikAzərbaycanındanoxudbecərilənrayonlarında- NaxçıvanMR, Cəlilabad, 
Biləsuvarvəs. genişyayılmışdır. 

Noxudunyarpaqvəgövdəsindəuredinosporludağınıqçəhrayı-qəhvəyiyas-
tıcıqlarəmələgəlirl ər. Yayınsonunayaxınhəminorqanlardatelilərləteliospor-
lardanibarəttünd- qəhvəyiləkələrformalaşırlar. Güclüyoluxmazamanıyarpaq-
larquruyurvətökülür, paxlalarinkişafdanqalır. U.pisiikievligöbələkdir. 
Aralıqsahibbitkisisüdləyən (Euphorbia) bitkisidir. Südləyənbitkisindəxəstəliktö-
rə-dicininyazmərhələsispermaqonivəetsimərhələlərinkişafedirlər.Uredinospor-
larbirhüceyrəli, şəffaf- çəhrayı, şarşəkilli, 21-25 mkmdiametrli, azsaylıziyilcik-
lərləörtülüdür. Teliosporlartünd-qonur, birhüceyrəli, 20-31 x 14-22 mkmölçülü, 
qısa, rəngsiz, düşənayaqcıqlıvəkiçikəmziklidir. U.fabae f. pisi-
sativaegöbələyibirevlidir. Törədicininbütüninkişafmərhələlərinoxudunüzə-
rindəəmələgəlir. Uredinalarşəffafqəhvəyidir. Uredinosporlardairəvi, tək-tək, 
tikanlı, şəffafqəh-vəyivəölçüləri 21-30 x18 x 26 mkm-dir. Telilərtündqonur, 
deməkolarki, qa-radır. Teliosporlarbirhüceyrəli, həlqəvi, hamar, rəng-
sizayaqcıqdadır. Ölçüləri 25-40 x18-28 mkm-dir. Patogenlərnoxuddabirne-
çənəsiluredinosporlarverirlər. Sporlarınyayılmasıküləyinköməyiil əbaşverir. 
Đnfeksiyamənbəyi- yoluxmuşbitkiqalıqlarıvəsüdləyəndir. 
Törədicitoxumlarlaötürülmür. 

Noxudunpasxəstəliyinintörədicilərisoya, acıpaxla, çölnoxuduvəs. bit-
kiləridəyoluxur.Pasxəstəliyinininki şafınatez-tezdüşənyağışlar, 
şehvəhavanıntemperaturunun 20-250Colmasımüsbəttəsirgöstərir. 
Quruvəçoxistihavaxəs-təliyininki şafınıləngidir. 
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Xəstəliyinzərərifiziolojiv əbiokimyəviproseslərin, xüsusilədəfotosinte-
zinbitkidəpozulmasıiləsəciyyələnir. Xəstəliyintəsirindənbəzənməhsulitkisi 25-
30%-əçatır. 

Mübariz ətədbirl əri. Dərinşum, erkənsəpin, 
aralıqsahibbitkilərininməhvedilməsi, tezyetişənsortlarınəkilməsi, 
fungisidlərintətbiqiönəmlidir. Toxumluqsahələrdəmistərkiblifungisidlərin 
(bordoməhlulu, misxloroksidi, monikobordo, bakır) 
tətbiqipasxəstəliyiil əmübarizədəyüksəkbiolojisəmərəliliyit əminedir. 

 
Lobyanınantraknozu –Colletotrichumlindemuthianum Br. et Cav. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Melanconialessırası, Melanconiaceaefəsiləsi, Colletotrichumcinsi 
Biologiqrupu: 
Nekrotrof 

 
Antraknozxəstəliyilobyabecərilənbütünrayonlardagenişyayılmışdır. Đran, 

Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Çexiyavədigərölkələrinsənayeəhəmiyyətliplantasiyala-
rındayayılanxəstəlikhəmfaraşlobyaya, həmtoxummaterialınaciddizərərvurur. 
Ölkəmizinmüxtəlifbölgələ-
rindəgenişyayılanbuxəstəlikdaimməhsuldarlığıkəskinzərbəaltındaqoyur. 

Göbələkbitkininbütünyerüstühissələriniyoluxmaqxüsusiyyətinə malik- 
dir. Sirayətlənməcücərtilərdənbaşlayır, paxlavətoxumlarlaqurtarır.Cücərtilər-
dəantraknozqırmızıtəhər- qəhvəyi, çoxvaxtləpələrdəkonsen-
trikləkələrinəmələgəlməsiiləmeydanaçıxır. 
Rütubətlihavadaləkələrinsəthindəxəstəliktörədici-ninkonidispormərhələsindəniba-
rətolançəhrayıörtükəmələgəlir. Patogeninkonidilərirəngsiz, birhüceyrəli, 
yüngülcəəyridirlər. Filqələpələrdəninfeksiyaləpə-
altıhissəyəkeçirvəoradadabirazuzunsovvəyüngülcəbasıqaktraknozləkəsi 
verir. Yoluxmuşgövdəcikçürüyəbilirvəbuzamanbitkiölür. 

Yaşlıbitkil əringövdələrindələkətünd, deməkolarki, qara, 
basıqvəyaxşıgörünənsporludur. Quruhavadaləkəqu-
ruyurvəonlarınsəthindəuzunsovyarıq-larəmələgəlir, 
rütubətlihavadaisəyoluxmuşsahələrasanlıqlaçürüyürvəgövdə-lərsınırlar. 

Xəstəliyinyarpaqlardaəlamətionunalttərəfindədahayaxşıgörünür. Əv-
vəlcədamarınayrı-ayrısahələri, sonraonayaxınyarpaqparenximtoxumasıqa-ralır. 
Nekrozlaşmıştoxumaasanlıqlakəsilir, yarpaqdeşilir. 
Erkənyoluxmadayarpaqcırtdanformaalır.  
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Paxlalardaxəstəliyinsimptomlarıdahaaydınvəxarakterikdir. Onlardalə-
kələrhəlqəvi, basıq, birazqabarıqvəbərkməxmərihaşiyəlidir. Xarakterikçəh-
rayıvəyasarıtəhər-narıncıyastıcıqlarlaörtülüdür. Beləyastıcıqlargöbələ-
yinkonidispormərhələsindənibarətdir. Güclüyoluxanzamanləkələrqovuşabilir, 
qeyri-düzgünformaalır. Đnfeksiyapaxlanınsapındantoxumlaradakeçir. 

Xüsusilətündrəngliqabığıolantoxumlardaantrak-
nozunəlamətləriheçdəhəmişəaydındeyil. Şəffafrənglən-
miştoxumlardasarıtəhərvəyaqəhvəyiləkələrgörünür. 
Bəzənbelələkələrtoxumunyarısınıəhatəedir. 

Göbələyininkişafıüçünortimaltemperatur 200C-yəyaxıntemperatur, 70-80%-
liknisbirütubətdir. Antraknozuntəkraryoluxmalarınıkonidilərtəminedirlər. 
Əlverişlişəraitdə, yənioptimaltemperaturvənisbirütubətdəbirgenerasiya-
nınbaşaçatmasına 4-6 güntələbolunur. 
Temperaturaşağıdüşdükdəvəyuxarıqalxdıqdainkubasiyadövrüuzanır. 

Göbələkəsasetibarıiləmit-
selformasındabitkiqalıqlarındavəyoluxmuştoxumlardasaxlanılır. 
Antraknozuntörədicisiasanlıqlavəgüclüsurətdəbitkinincavantoxumalarınıyoluxur, 
onagörədəuzunvegetasiyadövrütələbedəngec-
yetişənsortlarxəstəlikl ədahagüclüsurətdəyoluxurlar. 
Xəstəliyintəsirindənməhsuldarlıq 25-30% aşağıdüşür, 
toxumlarıncücərməqabiliyyətipisləşirvəs. 

Mübariz ətədbirl əri. Sağlambitkilərdənalınantoxummaterialındanisti-
fadəedilməli, toxumlardərmanlanmalı, davamlısortlarbecərilməlidir. Bitkiqa-
lıqlarıdərinşumaltınasalınmalı, növbəliəkinəəməledilməli, dozalıfosfor-
kaliumgübrələrindənistifadəolunmalıdır. Xəstəliyinilkinsimptomlarıgörün-
dükdəakrobatMS 0,8 kq/ha, antrakol 1,0 kq/ha, penkoseb 1,2 kq/hapreparatla-
rındanbiriiləçiləməaparılır. 

 
Lobyanınbakteriozuvəyabakterialqonurləkəliyi - 

Xanthomonasphaseoli(E.T.Sm.) Dowson. 
 
Təsnifatdayeri: 
Qrammənfiaerobçubuqlarvəkokklarbölməsi, Pseudomonaceaefəsiləsi,  

Xanthomonascinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 

 
Lobyanınbakterialləkəliyiçoxgenişyayılmışdır. 

Onadünyanınlobyabecərilənbütünölkələrindərastgəlinir. 
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Xəstəliyinzərərliliyi şimaldancənubisti-qamətinəgetdikcədahadagüclənir. 
Ənmüxtəlifbakteriozlaracənubölkələrindərastgəlinir. 

Lobyabirneçəbakteriozlarlayoluxur, lakinonlarıniçərisindəəngenişya-
yılanıvəzərərlisibakterialqonurləkəlikdir. Xəstəlikbitkinininki şafınınmüxtə-liffa-
zalarındaayrı-ayrıorqanlardaəmələgəlir. Cücərtilərdəbakteriozdağınıq, 
əvvəlcəsarıyabənzər, sonrafilqəyarpaqlardaqonurləkəşəklindədir.Bəzəninfek-
siyafilqəyarpaqlardancücərtininböyümənöqtəsinəkeçir, beləolduqdabitki məhv 
olur. Yaşlıbitkil ərinyarpaqlarındaləkələrəvvəlcəkiçik, suluqluvəyağlıtə-hərdir. 
Müəyyənzamankəsiyindənsonraonlaririləşir, səpələ-
nirvəbəzənyarpaqayasınınböyükhissəsinitutur. Böyüdükcələkəqonurlaşır, 
quruyur, kövrəkləşirvəasanlıqlaovxalanır, nəticədəyarpaqlardakəsiklərəmələgəlir. 
Şəffafyaşılyarpaqlaramaliksortlardasağlamvəxəstətoxumaarasısərhəddəeni 2-3 
mm-əyaxınolanxlorotik (sarıtəhər-yaşıl) zonameydanaçıxır. 
Tündyarpaqlaramaliksortlardabeləsimptomlaryoxdur. 

Paxlalardaləkəəvvəlcəkiçik, suluqlu, sonraböyüyənvəbakteriyaekssu-
datındanibarətkiçikdamcılıdır. Quruhavadaekssudatquruyur. 
Paxlalaradətənözölçülərininyarısınaçatanmərhələdəsirayətlənirlər, 
bakteriozləkəsiəsasənkürəktikişininuzunluğuboyuncayerləşirlər. 
Yoluxmuşpaxlalarıntoxumlarıdaxəstələnirlər. Erkənyoluxmadaonlarcılız, 
kiçikvəcücərməqabiliyyətsizdir. Belətoxum-
larlasəpinkeçirdikdəxəstəcücərtiləralınır. 

TorpaqdaXanthomonas phaseoliuzunmüddətyaşayabilir. Xəstəliyininki-
şafıüçünoptimaltemperatur 25-300C-dir. Güclüyağanyağışlar, havanıntempe-
raturunun 17-180C-dənaşağıolmamasıbitkilərinkütləviyoluxmasıüçünəneti-
barlızəmindir. Xəstəliktörədiciyağışdamcıları, xüsusiləküləkləfəalyayılır. 
Ekssudatşəklindəyoluxmuşyarpaqlardançıxanbakteriyalaryayılabilirlər, 
bunöqteyinəzərdənhəşəratlarınroluəhəmiyyətlidir. 

Bakteriozunzərəricücərtilərinməhvolması, yaşlıbitkil ərinsıradançıxma-sı, 
gövdəninsınması, yarpaqlarınyoluxmasınəticəsindəbitkilərinməhsuldarlı-
ğınınaşağıdüşməsiiləxarakterizəedilir. Ədəbiyyatməlumatlarınagörəortayo-
luxmadaməhsul 15-20%, güclüdəisəmüvafiqolaraq 40-50%-əqədəraşağıdüşür. 

Bakteriyanıninfeksiyasıtoxumlardabirneçəil, bitkiqalıqlarındaisəonla-
rıncücərməsinəqədərsaxlanılır. 

Mübariz ətədbirl əri. Sağlambitkilərdənalınantoxummaterialındanisti-
fadəedilməlidir. Səpindənəvvəltoxumlarfentiuramla (3-4 kq/t) dərmanlanmalı, 
səpinmüddətinəvənövbətiəkinəəməledilməldidir. Çiçəkləmədənəvvəlbitki-
lərinmineralgübrələrləyemləndirilməsimüsbətamildir. 

 
Noxudun bakterial yanığı – Pseudomonas syringae 

pv. pisi (Sackett.) Young etal. 
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Təsnifatdayeri:  
Qrammənfiaerobçubuqlarvəkokklarbölməsi, Pseudomonaceae fəsiləsi, 

Pseudomonas cinsi 
Sinonimləri : 
Pseudomonas pisi Sackett., Bacterium pisi (Sackett.) E.F.Smith., Phytomo-

nas pisi (Sackett) Bergey et al. 
Biolojiqrupu : 
Nekrotrof 
 
NoxudunbakterialyanıqxəstəliyiAB Ş, Kanada, Uruqvay, Đngiltərə, Đrlan-

diya, Macarıstan, Rumıniya, Avstraliyavəbaşqaölkələrdəgenişyayılmışdır. 
MDBməkanındaxəstəlikRusiyaFederasiyasınınMoskva, Yaroslavl, Kirov, 
Voronej, Rostov, Samaravəs. vilayətlərində, habeləBelorus, Qazaxıstan, Mol-
dova, Ukraynadadaqeydəalınmışdır. 

Noxuddabakterialyanıqxəstəliyinitörədənbakteriyaölkəmizinbütünbölgələri
ndə, xüsusiləNaxçıvanMR, Cəlilabad, MasallıvəAbşeronyarımadasın-
dadahagenişyayılmışdır. 

Bakterioznoxudundamar (boru) xəstəliyininəmələgəlməsinəsəbəbolur. 
Patogenbitkininbütünyerüstühissələrini (gövdə, saplaq, yarpaq, yarpaqyanlığı, 
paxla) yoluxur. Yarpaq, gövdəvəpaxlalardatündmərkəzliqəhvəyihəlqə-
viləkələrformalaşır. Belələkələrgenişhaşiyəiləəhatəlidir. Toxumlardaləkəsarı, 
həlqəvi, zəifbasıqdır. Bakteriyaboruyığınınadaxilolurvəsoluxmatörədir. 
Đstihavalaruzunmüddətlişehvəyayağışlarlamüşayətolunduqdazərərlilikdahadayük-
səlir. Pseudomonas syringae bakteriyasınınhüceyrələriadətən 0,6-0,8 x 1,1-3,2 
mkmölçülüdüzçubuqludur. Monotrixqamçıhesabınahərəkətlidir. Qrammənfidir. 
Patogenistirahətmərhələsinəmalikdeyil. Kartofaqarındakoloniyalarıhəlqəvi, 
boztəhərağrənglidir. Böyüməüçünoptimaltemperatur 27-280C, maksi-mal 37,5 
vəminimal 70C-dir. Đlkininfeksiyayoluxmuşbitkiqalıqlarındavəno-xudtoxum-
larındagələcəkmövsüməqədəryaşayır. 

Đnfeksiyanınyayılmasıüçünyüksəktemperatur (25-300C) və 90%-likhava-
nınnisbirütubətitələbolunur. 

Patogennoxuddanəlavədigərpaxlalıbitkiləridəyoluxur. 
Bakterialyanıqxəstəliyininzərəriyarpaqayalarınınvəpaxlalılarınsaplarınınölməsiilə
ifadəedi-lir. 
Buassimilyasiyasəthininkəskinazalmasınavəbitkininməhsuldarlığınındüş-
məsinəsəbəbolur. V.Rojkovan (1986) göstərirki, QazaxıstanınKokçetanvila-
yətindəbitkilərinyoluxması35%-əçatır.Moldovadagüclüyoluxmazamanıməh-
suldarlıq 70%-əqədəraşağıdüşür. 
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Mübariz ətədbirl əri .Davamlısortlarınbecərilməsi, optimalaqrotexnika, 
növbəliəkindövriyyəsinəəməledilməli, bitkiqalıqlarınınciddisurətdəməhvedilməsi, 
toxummaterialınıntəmizlənməsivəs. önəmlitədbirlərhesabedilir. 
Bundanəlavəsəpinqabağıtoxumlardərmanlanmalıdır: TMTD 400- 10 l/h; taçı-
qaren – 6l/t; vitoros -3 l/tvəs. Toxumluqnoxudsahələrindəxəstəliyinilkinsimp-
tomlarıgöründükdəkontakttəsirəmalikmistərkiblifungisidlərdən (1%-
libordoməhlulu, 0,5%-limonikabordo) biriiləçiləməaparılır. Đşçiməhlulunməsarifi 
400 l/ha. 

 
Lobyanın adi və ya yaşıl mozaikası– Bean yellow mosaic virus 

 
Buxəstəliküçündamaryaxınlığındamozaikrəngdəyişməsixarakterikdir. 

Yarpaqlarbuzamanbərabərqaydadainkişafedəbilmir, yarpaqayasıdeforma-
siyayauğrayır, onunayrı-ayrıhissələriqovuğaoxşarqabarır, 
ətraflarıaşağıyadoğruqıvrılır. Bitkiböyümədənqalır, köklərizəifinki şafedir. 
Erkəngüclüyo-luxmazamanıkolcırtdanlaşır, çiçəkləyirvəmeyvəvermir. Xəstəli-
yinsimptom-larıyüksəktemperatur (22-280Cvəyuxarı) 
vəhavanınaşağınisbirütubətindədahaağırolur. 

Bean mosaic virus xəstəbitkilərdənalınmıştoxumlarlaötürülür. Virusbit-
kidənbitkiyəmüxtəlifmənənənövləriil ə (kartof, şaftalıvəs. başqa) yayılır. Lob-
yadanbaşqavirusnoxud, acı paxla, paxla, yoncavəs. bitkiləridəsirayətlənəbilir. 

Mübariz ətədbirl əri . Buxəstəlikl əmübarizədəbitkilərinböyüməvəinki-
şafınıdinamikləşdirəntədbirlərkompleksinəüstünlükverilməli, 
növbəliəkinsisteminəəməledilməli, 
bitkiqalıqlarısahədənkənarlaşdırılaraqməhvedilməli-dir. 
Virusundaşıyıcılarıolanmənənələrləmübarizədəinsektisidlərəüstünlükverilməlidir. 
BubaxımdanBĐ 58 (1 l/ha), karbofos (1,5 l/ha) səmərəlinəticələrverir. 

Lobyanınsarımozaikası-Beanyellowsliplevirus 
 
Yarpaqlardasarı, tezlikləyayılanləkələrinəmələgəlməsiiləsəciyyələnir. 

Bitkiyəbaxdıqdaxlorozolduğukimiqəbuledilir. Yarpaqlarkövrəkləşir, əyilir. 
Paxlalardeformasiyayauğrayır. 

Fizikivəbaşqaxassələrinəgörəbuvirusyaşılmozaikavirusundanazfərq-lənir. 
Đnaktivasiyatemperaturu 50-600Chərikivirusüçüneynidir. Lakinonlarınyayılmaxa-
rakterlərifərqlidir. Sarımozai-
kaxəstəliyinitörədənvirusuntəbiətdərezervatorupaxlalıotlardır (yonca, xəşəmbül) 
vəs. 

Mübariz ətədbirl əri. Sağlambitkilərdənalınantoxummaterialındanisti-
fadəedilməlidir. Viruslarındaşıyıcılarıolanmənənələrləvaxtındamübari-
zətəşkiledilməlidir. Davamlıvəzəifyoluxansortlardanistifadəedilməli, 
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alaqotlarıməhvedilməlidir. Bitkil ərinböyüməsinisürətləndir-
məküçünbalanslaşdırılmışgübrədozalarınıntətbiqiönəmlidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DƏNLĐ-PAXLALIB ĐTK ĐLƏRĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dənli-paxlalı bitkil ərin unlu şehi 
Erysiphe communisf. pisi(H.A.Dietr.) 

Jacz.agroteh-garant.ru 

Erysiphe communisf. pisi 
(H.A.Dietr.) Jacz.- kleystotesi 
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Noxudunalternariozu 
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 

agroteh-garant.ru 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl.- 
konidilər 

NoxudunyalançıunluşehiPeronospora 
pisi Syd. 

agroteh-garant.ru 

Peronospora pisi Syd.- 
konididaşıyanlar və konidilər 
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Solğunləkəliaskoxitoz 
Ascochyta pisi Lib. 
dwpicture.com.au 

Ascochyta pisi Lib.-  
konidilər 

Tündləkəliaskoxitoz 
Ascochyta pinodes L.K. Jones 

inra.fr 

Ascochyta pinodes L.K. Jones-  
piknosporlar 
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Noxudunpası 
Uromyces pisi (Pers.) de Bary, 

U. fabae (Pers.)DB. f. pisi-sativae 
Hirats. - bioimages.org.uk 

Uromyces pisi (Pers.) de Bary- 
teliosporlar 

Lobyanın antraknozu  
Colletotrichum lindemuthianum Br. et 

Cav. - egetablemdonline.ppath.cornell.edu 

Colletotrichum lindemuthianum 
Br. et Cav. - sporlar 
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6.6. YONCABĐTK ĐSĐNĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 

 

Yoncanın unlu şehi- Erysiphe communis  Grev. f. sp.  
medicaginis Dietr. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota şöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Erysiphales sırası, Erysiphaceae fəsiləsi, Erysiphe cinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 

 
Xəstəlikdünyanınistivəcənubrayonlarındagenişyayılmışdır. 

OnaYaxınŞərqdəntutmuşCənubŞərqiAsiyaölkələridədaxilolmaqlahəryerdərastgəli
-nir. PatogenMDBölkələriçərçivəsindəOrtaAsiyaTürkRes-
publikalarındadahagenişyayılmaarealınamalikdir. ÖlkəmizinNaxçıvanMR, Mil-
Qarabağ, Aranrayonlarındaəngenişyayılmışxəstəlikl ərdənbiridir. 

Xəstəlikiyununsonu-iyulunəvvəllərindəəmələgəlir. Yayınsonuvəpa-
yızdaxəstəlikmaksimuminkişafaçatır. Yarpa-
ğınhərikitərəfindəvəgövdədəmitselvəkonididaşıyanlardanibarətasanlıqlasilinənağ, 
unluörtükəmələgəlir. Göbələkkleystotesilərləbitkiqalıqlarındaqışlayır. 

Lobyanın bakteriozu və ya bakterial 
qonur ləkəliyi- Xanthomonas 
phaseoli(E.T.Sm.) Dowson. 

vegetablemdonline.ppath.cornell.edu 

Noxudun bakterial yanığı 
Pseudomonas syringae pv. pisi  

(Sackett.) Young et al. 
agroteh-garant.ru 
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Yazdakleystotesilərdənasko-sporlarətrafatullanırvəilkininfeksiyanıtörədir. 
Vegetasiyadövrüxəstəlikkoni-dilərləhəyatakeçirilir. Konididaşıyanlardüz, 
deməkolarki, silindrikdir. Koni-dilərtək-tək, ellipsoidal-silindrik, ölçüləri 24-55 x 
13,5-22 mkm-dir. Kleystotesi-lərdağınıqdır, 80-150 mkmdiametrli, 
çıxıntılarıaşağıhissədəçoxsaylı, sadədir. Kisələr (3-13) qısa ayaqcıqlı, 40-85x25-
55 mkmölçülü, 2-6 sporludur. Kisəspor-larıellipsoidal, yumurtayabənzərdir. 

Unluşehxəstəliyiningüclüinkişafıənistidövrlərdənsonramüşahidəedilir, 
buisəbitkilərindavamlılığınınaşağıdüşməsiiləizaholunur. 
Xəstəliktörədicinininkubasiyamüddəti 2-4 gündür. 

Xəstəliyininki şafınaquruistiiqlimstimuləedicitəsirgöstərir. Törədici 25-
300Ctemperaturdadahafəalinkişafedir. Yazdatez-tezyağanqısamüddətliya-
ğışlaristihavalarlanövbələşdikdəxəstəliyininki şafıintensivləşir. 

Xəstəlikotvətoxumməhsulununitkilərinəsəbəbolur. 
Ədəbiyyatlardaverilənməlu-
matlaragörəxəstəliyininki şafıüçünəlverişliill ərdətoxumməhsulu 25-30% 
azalabilir. Xəstəliyindahabirzərəriyar-
paqlarınassimilyasiyasəthininazalmasıvəonlarınvaxtın-
danəvvəlqurumasıiləxarakterizəedilir. 

Mübariz ətədbirl əri. Xəstəliyəqarşıdavamlısortlarınyaradılmasıvəra-
yonlaşdırılmasızəruridir. Əkinüçünsağlamtoxumlardanistifadəedilməli, 
cavanvəyaşlıyoncaəkinləribir-birindəntəcridedilməlidir. Səpindən 30 günəvvəlto-
xumlarTMTD (3-4 kq/thesabı)ilədərmanlanmalıdır. Toxumluqsahədəxəstə-
liyinilkinsimptomlarıgöründükdəfungisidlərdənistifadəetməkləçiləməaparıl-
malıdır. Sonillərtoxumluqyoncasahələrindəkumulus 4 kq/ha, skor 0,1 l/ha, 
tiovitdjes 4 
kq/hapreparatlarınınnövbəlitətbiqitoxumməhsulunuunluşehdəntammühafizəedir. 
Đşçiməhlulunməsarifi 400 l/ha. 

 
Yoncanın peronosporozu və ya yalançı unlu şehi –  

Peronospora aestivalis Syd. 
 
Təsnifatdayeri: 
Chromista aləmi, Oomycota şöbəsi, Oomycetes sinfi, Peronosporalessırası,  

Peronosporaceae  fəsiləsi, Peronosporacinsi 
Biolojiqrupu: 
Biotrof 

 
Ədəbiyyatməlumatlarınıntəhliligöstərirki, 

yoncanınperonosporozvəyayalançışehxəstəliyigenişyayılmışdır. 
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Xəstəliktörədiciyəmüxtəliftorpaq-iqlimşəraitlərinəmalikolanBaltikyanıölkələr 
(Latviya, Litva, Estoniya), RusiyaFe-derasiyasınınəksərvilayətlərində, 
OrtaAsiyaTürkRespublikalarında, ocümlə-dənAzərbaycandarastgəlinir. 
ÖlkəmizinQuba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, Lənkə-ran-Astara, 
habelədağlıqvədağətəyirayonlarındaxəstəlikqeydəalınmışdır.  

Yarpaqlarınsəthindəolanləkələrşəffaf-yaşıl, sonrasolğunlaşan, dağınıqdır. 
Onlarınalttərəfindəkonididaşıyanlardanvəkonidilərdənibarətboztəhər-bənöv-
şəyiörtükinkişafedir. Diffuzyoluxmazamanıparazitbütünorqanlarayayılır, 
yarpaqlarşəffaf-sarıtəhərgörkəmalır, lentşəkilliuzanır, qıvrılır, alttərəfindəkül-
limiqdardaörtükvar, bitkilərböyümədənvəinkişafdanqalır, buğumaralarıqısa-lır. 
Konididaşıyanlarbir neçədəfədixotamikvəyaağacabənzərbudaqlanan, öl-çüləri 
200-510 x 4-12 mkm-dir, ucbudaqlarıdüzbucaqaltındayerləşir, qısavədüzdür. 
Konidilərsarıtəhər-qəhvəyi, geniş-ellipsoidal, 12-37x 9-27 mkm, təpədəəmzikli-
dir. Ooqonilərhəlqəvi, 33-35 mkmdiametrlidir. Oosporlarşarabənzər, sarıtəhər-
qəhvəyi, hamarvəyakələ-kötürörtüklü, 20-31 mkmdiametrlidir. 
Qışdövrügöbələkqışlayangövdəvəyarpaqlardaoospor, habeləkökboğazınınqışla-
yantumurcuqlarındavətoxumlardamitselformasındaqışlayır. 
Vegetasiyadövrügöbələkkonidilərləyayılır, ilkinyolux-
manıcücərənoosporlarhəyatakeçirir. Əngüclüyoluxmalaryazdaqeydəalınır. 
Đyulunbaşlanğıcındanavqustunortala-
rınaqədəryüksəktemperaturvənəmliyinçatışmamasınəticəsindəxəstəliyininki şafıda
yanır, 
payızdatörədiciüçünəlverişlişəraityarandıqdaxəstəlikmüəyyənqədərbərpaolunur. 

Peronosporozxəstəliyinininki şafıüçünənyaxşışəraitmülayimtemperatur 
vəyüksəkrütubətdir. Birhəftəmüddətindəhavanıngündəlikortatemperaturu 18-
200Cvənisbirütubət 48-53% olduqdatörədicidahaintensivinkişafamalikolur. 
Temperaturunyüksəlməsivəyarütubətinaşağıdüşməsiiləgöbələyininkişafıgecikir. 

Peronosporozdanəsasənyoncanınyazbiçimləriəziyyətçəkir. 
Đlinayrıvaxtlarındaxəstəliktörədicigenişyayılmaimkanlarınamalikdeyil, buvaxtyal-
nızayrı-ayrıyarpaqlaryoluxurlar. 
Xəstəlikəsasənbirinciilyoncabitkiləriüçünxarakterikdir. Xəstəliknəti-
cəsindəbitkilərinböyüməsivəinkişafıdayanır, bəzəndif-
fuzyoluxmanəticəsindəbitkilərtamməhvolur. Pero-
nosporozlaortadərəcəliyoluxmadatoxumməhsulu 40,7% aşağıdüşür, 
yaşılkütlədəproteininmiqdarı 11,5%, güclüyoluxmadaisə 15% azalır (Manutova, 
1990). 

Mübariz ətədbirl əri. Aqrotexnikitədbirlərəəməledilməli, diffuzyolux-
muşbitkilərsahələrdənçıxarılmalı, yazdatezbiçin, müxtəlifyaşlıyoncasahə-
lərinintəcridedilməsi, növbəliəkindədənlilərdənsonrayerləşdirməönəmlidir. 
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Toxumluqsahələrdəfungisidlərləçiləmələraparılmalıdır. 
Mistərkiblipreparatlaryalançıunluşehləmübarizədəyüksəkbiolojisəmərəliliyit əmin
edir. 1%-libordoməhlulu (miskuporosuüzrə 4 kq), monikabordo (5 kq/ha), 
ridomilqold (1,5 kq/ha), iteral (0,5 l/ha). 

 
Yoncanınaskoxitozu– Ascochyta imperfecta Peck. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Coelomycetes sinfi, 

Sphaeropsidales sırası, Sphaeropsidaceae fəsiləsi, Ascochyta cinsi 
Müasiradı:  
Phoma medicaginis Malbr. & Roum. var. medicaginis 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 

 
Askoxitozyoncanınbecərildiyibütünrayonlardayayılmışdır. Lakinzərər-

liliyirütubətinçoxolduğuölkələrdədahagüclüdür. Xəstəliksuvarmaşəraitindəbecə-
rilənyoncalarüçünçoxtəhlükəlidir. Ədəbiyyatməlumatlarınagörəxəstəli-
yinyüksəkzərərliliyiGürcüstanvəÖzbəkistandaqeydəalınmışdır. 
Ölkəmizdədərütubətiçoxolanrayonlardaxəstəliyingenişyayılmasıdiqqətdədir. 

Bitkininbütünorqanlarıyoluxur. Yarpaqlardaforma, 
rəngvəölçülərinəgörəmüxtəlifl əkələrəmələgəlir: kiçik, tünd-
qəhvəyivəyademəkolarki, qara; dahairiləkələrdətündqəhvəyi, 
ancaqşəffafmərkəzlivəsarıtəhərhaşiyəli; əniriləkələrşəffaf-
qonurvəyaşəffafsarıtünd-qonurhaşiyəlidir. Gövdə, 
saplaqvəpaxlacıqlardaləkələrkiçik, tünd-qonur, əvvəlcəyağlıtəhərhaşiyəli, 
sonrasarıtə-hərrəngalır. 
Ölüşgəmişgövdəvəsaplaqlardapayızınsonundanyazaqədərgöbə-ləyintünd-
qəhvəyirənglimeyvəbədəniəmələgəlir. Bitkininyoluxmuşorqanlarıquruyur, 
toxumlarcılız, qonur, qırışlıörtüklüşəkilalır. Askoxitozerkənyazdanmeydanaçıxır, 
tezinkişafedir. Đnfeksiyamənbəyiqurubitkiqalıqlarıvətoxum-lardır. 
Buorqanlardagöbələkpiknidvəmitselformalarındasaxlanılır. 
Piknidləryetişənzamanrütubətyüksəkolarsapiknosporlarselikliçəhrayıkütləşəklind
əçıxırvəyaxındayerləşənbitkiləriyoluxurlar. Xəstəliktörədiciyalnızpiknidmər-
hələsindəinkişafedir. Đnkubasiyadövrü 2-6 günolmaqlaqısadır. Piknidlərşara-
bənzər, şəffaf-qonurörtüklüdür. Piknidlərinölçüləri 321,8-dən 254,4 mkmdia-
metrəqədərdir. Piknosporlarrəngsiz, ovalvəsilindrikhəlqəviuclu, bir, bəzənikihü-
ceyrəli, ölçüləri 5-15 x 2,5-5 mkm-dir. Yoncanınaskoxitozxəstəliyinintörə-
dicisiixtisaslaşmışparazitdirvəyalnızMedicagocinsinədaxilolanbitkinövlə-
riniyoluxur. 
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Askoxitozuninkişafıüçünmülayimvəaşağıtemperaturkifayətdir. 
Mitselinböyüməsiüçünoptimaltemperatur 20-220C, piknidəmələgəlməsiüçün 
170C-dir. Erkənyazvəpayızaylarıçoxluyağıntılarlamü-
şayətolunduqdaaskoxitozyon-cadadahasürətləinkişafedir. 
Toxumlaryağışlıhavadaçiçəkləmədövrü-paxla-larınforma-
laşmasımərhələsindəyoluxur. 

Xəstəliyinzərəriyazdagöv-
dələrinyoluxmasıçiçəkləmədövrüreproduktivorqanlarınsirayətlənməsiiləxarakteri
zəedilir. Xəstəliyintəsirindəntoxumməh-sulu 20-25%-əqədərazalır. 

Mübariz ətədbirl əri. Toxumlarındərmanlanması, bit-
kiqalıqlarınınməhvedilməsi, torpağınyaxşıişlənməsi, diskləməvəkultivasiya, 
fosfor-kaliumgübrə-ləriil əyemləmələr, əkinlərintəcridedilməsivədavamlısortlar-
danistifadəönəm-lidir. 

 
Yoncanın sarı ləkəliyi  – Pseudopeziza jonesii Nannf. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi və ya Mycota aləmi, Ascomycota şöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Helotiales sırası, Dematieaceae fəsiləsi, Pseudopeziza cinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
 
XəstəlikbitkininbecərildiyiarealdaAvropa, 

Amerikavəbaşqaqitələrinölkələrindəqeydəalınmışdır. 
MDBməkanındaxəstəliyinyayılmasımülayimdir. 
Ədəbiyyatməlumatlarınagörəillikyağıntılarınmiqdarı 500 mm-dənçoxolanra-
yonlardaaskoxitozunyayılmasıdahaintensivbaşverir. 

P.jonesiigöbələyiixtisaslaşmışparazitolub, adətənyoncanövlərini yolu- 
xur. Yarpaqlarda, bəzənisəgövdələrdəirişəffaf-sarıləkələrəmələgəlir. 
Onlardakiçiktündnöqtələr- göbələyinsporolojalarıgörünür. 
Buradakonidilərəmələgə-lir. Konidilərbitkiniyoluxabilmirlər. Göbələyininkişa-
fındakonidilərinrolunaməlumdur. Xəstəlikinki şafetdikcəyarpaqlartündləşir, 
qıvrılırvəquruyur. On-laryatökülür, yadagövdədənasılmışvəziyyətdəqalırlar. 
Quruyanyarpaqlardagöbələyinqışlamamərhələsi- apotesilərformalaşır. Bitkilə-
rinsirayətlənməsiyalnızrütubətlihavadaçıxanaskosporlarhesabınabaşverir. 
Mövsümmüddətindəmeteorolojişəraitdənasılıolaraqbirvəyabirneçəaskosporgene-
rasiyasıbaşverir. Apotesiqalınqısaayaqcıqlı, 200-1000 mkmdiametrlidir. 
Kisələrinölçüçü 60-70 x 9-10 mkm, birkisədə 8 spor-10 x 5 mkmvar. 

Göbələyininkişafıüçünoptimaltemperatur 18-240Chesabedilir. 
Xəstəliyinmaksimuməmələgəlməsiqaynarquruvərütubətlihavanövbələşəndəmüşa-



236 
 

hidəedilir. Quruistihavabitkitoxumalarındagöbələyinböyüməsi, rütubətisəasko-
sporlarınyayılmasıüçünlazımdır. Yuxarıdagöstəriləntemperaturdailksarıləkə-
ləryarpaqlarda 12-15-cigün, daha 8-10 günsonraapotesilərmeydanaçıxır. Apo-
tesilərəmələgəldikdən 4-6 günsonrayetişirlər. 

Yarpaqlardaxəstəliyininki şafıonlarınməhvinəgətiribçıxarır, 
nəticədəotməhsulu 30-80% azalır. 
Meteorolojişəraitdənasılıolaraqxəstəlikbirincivəikincibiçinlərüçündahazərərlidir. 
Yoluxmuşbitkilərinotuqidalılıqkeyfiyyətinikəskinformadaitirir, 
ondaazotunmiqdarı 20% aşağıdüşür. Yoluxmuşpaxlalar-
dangötürülmüştoxumlarözsəpinkeyfiyyətləriniəhəmiyyətlidərəcədəitirirl ər. 

Mübariz ətədbirl əri. Yazdabitkiqalıqlarınınməhvedilməsi, yonca, 
digərpaxlalılarlavədənliotlarlaqarışıqsəpinaparmalı, davamlısortlardanistifadəet-
məli, gübrələrin (xüsusiləkalium) verilməsivədüzgünaqrotexnika. Toxumməq-
sədiləyoncabecərilənzamanfungisidlərdənistifadəyədəicazəverilir. 

 
Yoncanınqonurləkəliyi– Pseudopeziza 

 medicaginis (Lib.) Sacc. 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Ascomycota şöbəsi, Euascomycetes sinfi, 

Helotiales sırası, Dematieaceae fəsiləsi, Pseudopeziza cinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
 
XəstəlikyoncabecərilənAvropa, Asiya, Afrika, 

AmerikavəAvstraliyanınmüxtəlifölk ələrindərastgəlinir. MDBməkanındaRusiya-
nınŞimal-QərbvəMərkəziregionlarıistisnaolmaqlahəryerəyayılmışdır. 

ÖlkəmizinrütubətləzənginolanGəncə-Qazax, Şəki-Zaqatala, Quba- Xaç- 
mazbölgələrindətoxumluqyoncasahələrindəiqtisadizərərləsəciyyəedilir. 
Bəziill ərdəNaxçıvanMRvədigərquraqlıqrayonlardaqeydəalınır. 

Pseudopeziza medicaginis məhdudixtisaslaşmışparazitdir, yalnızüçyarpaq 
yoncabitkisiniyoluxur. Yarpaq, saplaq, 
gövdəvəformalaşanpaxlalardaçoxsaylıkiçik (0,5-3 mmdiametrli) tünd-
qonurvəyaqaraləkələrəmələgəlir. Ləkələrheçvaxtbirləşmirlər. 
Onlarınüzərindəkisəvəkisəsporlarıdaşıyanapotesilərinkişafedir. 
Göbələkdaimikisəmərhələsindəmövcuddur, 
konidimərhələsihaqqındaədəbiyyatdakıməlumatlarşübhəlidir. 
Mərkəziapotesinindiametri 350 mkm-əyaxındır, 
onunətrafındayerləşəndişiapotesilərindiametri 180 mkm-dir. Kisələrsancaqşəkilli, 
adətən 8 sporlu, 70 mkmölçülüdür. Parazitşaraoxşar, rəngsiz, uc-lardageniş-
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lənmişdir. Askosporlaryumurtavarivəyaellipsoidal, düzvəyaəyri, rəngsiz, 
hüceyrəli, ölçüləri 10 x 5 mkm-əyaxındır. 
Askosporlaristirütubətlihavadurumundaasklardantulla-
nırlarvəküləkləbaşqabitkilərəyayılırlar. Patogentoxumlayayılmır. 
Göbələkformalaşanvəyatökülənyarpaqlardarüşeymhalındaolanapotesilərləqışlayır
. Yazdaapotesiləryetişir, onlardaaskosporlarəmələgə-
lirvəonlardailkininfeksiyanıtörədir. 

Xəstəliyinmaksimuməmələgəlməsiki-
fayətqədəristivərütubətlihavadabaşverir. Aksosporlar 7-140Ctemperaturvə 97-100 
% havanınnisbirütubətindəcücərməyəbaşlayır. Yağış, şeh, havanıntez-
tezdəyişməşisporlarınəmələgəlmə-sivəyayılması, 
eləcədəxəstəliyininki şafınastimuləedicitəsirgöstərir. 

Xəstəliyinyarpaqlarda, xüsusiləsaplaqlardainkişafıonlarınkütləvitökül-
məsinəsəbəbolur, 
yarpaqlaryaruslarlatökülürvəxəstəliyinzərərinidahadagücləndirir. 
Bununlabərabərxəstəliyininki şafıvəonunzərərliliyi əkinlərinyaşıartdıqcayüksəlir. 
Xəstəliknəticəsində 35%-əqədəryarpaqtöküləbilir, nəticədəotməhsulukütləcə 15% 
aşagıdüşür. Bundanəlavəbeləotqidakeyfiyyətiniitirir, xamzülalınmiqdarı 10%-
əqədərazalır. Güclüyoluxmazamanıtoxumməhsulu 60%-əqədərazalmaqla, 
həmdəsəpinkeyfiyyətiniitirirl ər. 

Mübariz ətədbirl əri. Sarıləkəlikdəolduğukimidir. 
 

Yoncanınantraknozu - Colletotrichum trifolii Bain et Essary 
 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Anamorfic fungi şöbəsi, Ceolomycetes sinfi, 

Melanconiales sırası, Melanconiaceaefəsiləsi, Colletotrichumcinsi 
Biolojiqrupu: 
Nekrotrof 
 
AntraknozABŞ, Kanada, Avropaölkələri (Fransa, Bolqarıstan, Slovakiya) 

vəs. ölkələrdəyayılmışdır. T.M.Xoxryakovanın (1984) 
məlumatlarınaəsasənMDBməkanındabugöbələkyalnızQaratorpaqzonadaqeydəalı
nmışdır. Azər-baycandabuxəstəliyinmövcudluğuhaqqındaməlumatlaryoxdur. 

Xəstəlikbütünyerüstüorqanlarda, xüsusiləsaplaqvəyarpaqlardaəmələgəlir. 
Ləkələrqonurvəqaradır: yarpaqlardalapkiçikdənçoxiriyəqədər, 
bəzənbütünyarpaqayasınıəhatəedən, qeyri-düzgün, adətənkələ-kötürformalıdır. 
Gövdələrdələkədartılmış, basıq, mərkəzdəsol-
ğundanşəffafqonurvəyabozaqədərrənglidir. 
Lojaqruphalındavəyasəpələnmişvəziyyətdədir. Qırçıqlarloja-
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lardaçoxsaylıvəyakiçikmiqdarda, çirkli-qonur, təpədədahasolğun, adətənəyilmiş, 
ölçüləri 39-62 x 4-7 mkm-dir. Konidilərsilindrik, rəngsiz, hərikiucdahəlqəvi, 11-
13 x 3-4 mkmölçülüdür. Đnfeksiyamənbəyi- yoluxmuşbitkiqalıqlarıvətoxumlardır. 
Vegetasiyadövrüxəstəlikkonidilərləyayılırlar. Ədəbiyyatməlu-
matlarınagörəpatogenRusiyadaqırmızıyonca (Trifolium pratense L.) vəazhal-
dasarıyoncanı (Ornithopus sativus L.) yoluxur.  

Xəstəliyininki şafıüçüntez- tezyağanyağışlarlamüşayətolunanistirütu-
bətlihavaəlverişlidir. 

Antraknozunciddizərərvurduğuölkələrdə (Avropa, ABŞ, Kanada) xəstə-
liyinzərəricücərtilərinməhvi, yaşılkütləninazalması, onunkeyfiyyətininpisləş-
məsi, cılız, yüngülçəkilitoxumlarınəmələgəlməsiiləxarakterizəolunur. 

Mübariz ətədbirl əri. Bitkiqalıqlarınınməhvedilməsi, dərinşum, toxum-
larındərmanlanması, növbəliəkinəəməledilməsi, toxumluqsahələrinfungisid-
lərlədərmanlanması, məhsulyığımınınoptimalmüddətlərdəaparılması, 
sağlaməkinmaterialındanistifadəönəmlidir. 

 
Yoncanınpası- UromycesstriatusSchr. 

 
Təsnifatdayeri: 
Fungi vəya Mycota aləmi, Basidiomycota şöbəsi, Urediniomycetes sinfi, 

Uredinales sırası, Pucciniaceae fəsiləsi, Uromycescinsi 
Biolojiqrupu : 
Biotrof 

 
Xəstəlikgenişyayılmışdır. Dünyanınbü-

tünqitələrindəəkilənyemlikvətoxumluqyoncasahələrindərastgəlinir. 
Bitkininəsasənyarpaqlarıvədigəryerüstüorqanlarıyoluxur. Sira-

yətlənənorqanlarüzərindəqonurdağınıquredinoyastıcıqlarmüşahidəedilir. 
Göbələkmüxtəlifsahiblidir. 
Patogeninetsivəyazmərhələsisüdləyənbitkisininmüxtəlifnövlərində 
(Euphorbiagula, E.cyrarissias, E.heliosroria) əmələgəlir. 

Etsisporlarınuçuşması 2-3 həftəda-
vametdikdənsonrasüdləyənbitkisininbudaqlarıtələfolur. Xəstəlikyoncabit-
kisindəmay-iyunaylarındaəmələgəlsədə 
onunintensivinkişafıavqust-sentyabraylarındabaşverir.  

Yoncadapatogeninuredinovəteliomərhələləriinkişafedir. Uredino-
sporlarşarşəkilli, zəiftikanlıörtüklüdür. Onlarınölçüləri 15-23x 15-20 mkm-dir. 
Xəstə-liktörədicivegetasiyamüddətindəbirneçəuredinospornəsliəmələgətirir.Telio-
mərhələqışlamayaxidmətedir. Teleytosporlarqısaayaqcıqlı, 15-22x 15-20mkm 
ölçülü, rəngsizdirlər. 
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Qışlayanteliosporlaryazdabazidisporlarverir, onlaruçuşaraqsüdləyənbit-
kisininyatmıştoxumalarınısirayətlənir, 
yarpaqlarınalttərəfindəparıltılınarıncıyastıcıqlarəmələgətirir. Na-
rıncıyastıcıqlargöbələyinetsimərhələsindəniba-rətdir. 

Ədəbiyyatməlumatlarınagörəyoncabitkisindəpasxəstəliyinitörədəngö-
bələkMərkəziAsiyaRespublikalarındauredinospor, 
rütubətiçoxolandahaşimalrayonlarındaisəmitselformasındaqışlayaraq, 
infeksiyamənbəyirolunuoynayır. 

Havanıntemperaturu 18-220Cvənisbirütubət 40-50% olduqdapatogensü-
rətləinkişafedir.  

Sirayətlənmişzoğlarazməhsuldarolur. 
Xəstəliyinnəticəsindəbitkiçoxlumiqdardakarbohidratvəproteinitirir, 
toxumməhsulu 30-60% azalır. Otməhsu-
luvəonunqidalılıqkeyfiyyətləriyüksəkdərəcədəaşağıdüşür.  

Mübariz ətədbirl əri . Yemməqsədiləbecərilənsahə-
lərdətələbolunanaqrotexnikitədbirlərkompleksihəyatakeçirilir. 
Aralıqsahibbitkiləriməhvedilir. 
Xəstəliyinilkinsimptomlarıgöründükdətoxumluqsahədə 25% tiltilə (0,5 l/ha) 
birçiləməaparılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

YONCABĐTK ĐSĐNĐNXƏSTƏLĐKL ƏRĐ 
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Yoncanınunluşehi 
Erysiphe communis  Grev. f. 

medicaginisDietr.- selhozrabota.ru 

Yoncanınperonosporozuvəyayalançıunluş
ehi - Peronospora aestivalis Syd. 

pflanzenkrankheiten.ch 

Peronospora aestivalis Syd.-  
konididaşıyanlar və konidilər 

Erysiphe communis  Grev. f. 
medicaginis Dietr.- 

kleystotesidən çıxan askosporlar 
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Yoncanınaskoxitozu 
Ascochyta imperfecta Peck. 

picasaweb.google.com 

Ascochyta imperfecta Peck.-  
konidilər 

Yoncanınpası 
Uromyces  striatus Schr. 

aphotofungi.com 

Uromyces  striatus Schr. – 
uredinosporlar 


