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İncir Hastalıkları İncir Hastalıkları

B
�l�msel olarak �nc�r, d�ş� ve 
erkek �nc�r olarak �k� çeş�de 
ayr ı lmaktadır.  D�ş �  �nc � r, 

yed�ğ�m�z sofralık, kurutmalık çeş�tler 
yan� “yen�leb�len �nc�r”d�r. Erkek �nc�r 
�se yen�leb�len �nc�r�n olması �ç�n 
gerekl� olan tozlanmayı sağlayan ve 
�çer�s�nde �lek arısı halk d�l�yle �lek 
s�neğ� barındıran “yen�lemeyen 
�nc�r”d�r . Dolayısı �le erkek ve d�ş� �nc�r 
meyveler� ayrı ağaçlarda yet�şen �k� 
ayrı b�reyd�r.

Ege bölges�nde, kuru �nc�r�n ana 
kaynağı konumundak� Aydın'da, �nc�r 
yet�şt�r�c�l�ğ� babadan oğula akta-
rılarak süregelen b�r yet�şt�r�c�l�k 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı 
şek�lde �lekleme (tozlama �şlem�) de 
babadan oğula, dededen toruna 
aktarılarak doğrusu ve yanlışı �le 
devam etmekted�r. 

Oysa,“�lekleme” modern kuru �nc�r 
ve sofralık �nc�r yet�şt�r�c�l�ğ�n�n 
vazgeç�lmez b�r parçasıdır. Buna 
karşın baba �nc�r�n, kurutmalık ve 
sofralık �nc�r�m�z�n kal�tes� üzer�ne 
etk�s� hakkında yeter�nce farkında 
olunmadığı kanaat�ndey�z. Üret�c�ler 
meyve elde edeb�lmek �ç�n mutlaka 
�lek �nc�r� kullanılması gerekt�ğ�n� 
b�lmekte ve her yıl �lekleme �şlem� �le 
tozlayıcı �nc�rler� ağaçlarından get�r�p 
d�ş� �nc�r ağaçlarına asmaktadırlar. 
Ancak �lek �nc�r �lekleme �şlem� 
esnasında polenle b�rl�kte, yed�ğ�m�z 
Sarılop, Bursa S�yahı, Bardacık, 
Yeş�lgüz vd kurutmalık ve sofralık 
çeş�tlerde kal�te ve tadı bozan 
hastalık etmenler�n� de beraber�nde 
taşıyab�lmekte ver�m kaybına neden 

olab�lmekted�r.
 Bölgem�zdek� tozlayıcı �nc�rlerde 

yaygın olduğu b�ld�r�len en öneml� 
hastalık; İç çürüklüğü, kahvereng� 
çürüklük olarak da adlandırılan 
e t m e n �  b � r  m a n t a r  o l a n 
(Fusar�umspp.) hastalıktır. Söz 
konusu hastalık erkek �nc�rlerde 
kend�n� şöyle göstermekted�r. Erkek 
�nc�r�n kış ürünü olan boğa �le bahar 
ürünü olan �lek meyveler� �k�ye 
kes�ld�ğ�nde meyve gözünde (ost�ol) 
başlayan, meyve �çer�s�nde �lek 
s�nekler�n�n gel�ş�mler�n� sürdür-

dükler� gal ç�çekler� (darılarda) ve 
hatta polen oluşturan ç�çeklerde pas 
reng� kahvereng� şekl�nde renk 
bozulmalarının olduğu görülmekted�r.  
Erkek �nc�r�n bulaşık olduğu hastalık 
etmenler�, b�r yılda 3 kere oluşan 
erkek �nc�r mahsuller�ne (�lek, ebe, 
boğa meyveler�ne)ve �lekleme �şle-
m�yle de yen�len �nc�re, �lek arısı 
vasıtasıyla aktarılab�lmekted�r.

İl�m�zde en öneml� �lek üret�m� 
yapan yöreler; Ortaklar, Bozdoğan ve 
Kuyucak �lçeler�d�r. Bu yörelerde öne 
çıkan �lek çeş�tler� �se Ortaklar'da 

Dr. Özlem DOĞAN
İnc�r Araştırma İstasyonu Müdürlüğü,

B�tk� Sağlığı Bölümü

İleğin

Sağlıklısı

İncirin Kalitesi

18 İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013

İlekleme �şlem� esnasında polenle b�rl�kte, yed�ğ�m�z Sarılop, 
Bursa S�yahı, Bardacık g�b� kurutmalık ve sofralık çeş�tlerde kal�te 
ve tadı bozan hastalık etmenler�n� de beraber taşıyab�lmekte ve 

ver�m kaybına neden olab�lmekted�r.



21İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU 2013

meyveler�n�n genel olarak daha 
sağlıklı olduğu yan� kes�ld�ğ�nde 
meyve �çer�s�nde kahvereng� pas 
görünümünün dolayısıyla �ç çürük-
lüğü hastalığının az olduğu göz-
lenm�şt�r. İlek �nc�rler�nde görülen 
daha az hastalık s�mptomu nede-
n�yle, 2012 yılında elde ed�len kuru 
�nc�r�m�z�n �ç çürüklüğü açısından 
daha az etk�lend�ğ�n� ş�kayet olarak 
kurumumuza 2013'e oranla daha az 
ger� dönüşler olduğunu söyleyeb�l�r�z. 
2012 yılında daha yoğun geçen 
yağışların ve yazın daha yüksek 
seyreden sıcaklıkların etk�s� �le �nc�r�n 
akmasıyla �lg�l� sorunlar üzer�ne 
bavurular ağırlık kazanmış ve etmen� 
y�ne b�r mantar olan halk arasında 
puf'lu meyve olarak tab�r ed�len sürme 
hastalığının da 2013 yılına göre 
oldukça yoğun olduğu gözlenm�şt�r.

2013 yılında �se Buharkent �lek 
pazarına farklı �lçelerden get�r�len �lek 
meyveler�n�n yoğun olarak kahve-
reng�, paslı görünüm oranının yüksek 
olduğu görülmüştür. Ancak �lg�nçt�r k� 
bu yıl akma az görülmüştür. Çünkü 
akmaya neden olan maya ve bak-
ter�ler� taşıyan ekş�l�k böceğ� ve s�rke 
s�nekler� daha az görülmüştür. Ancak 
dışarıdan oldukça �y� görünen kal�tel� 
kuru �nc�r meyveler� �çer�s�nde ekş�me 
kararma g�b� sorunlarla �lg�l� ş�kayetler 
2013 yılında yoğunluk kazanmıştır.

İlek pazarlarına yapılan bu gez�ler 
sırasında yet�şt�r�c�ler�n ve satıcıların 
doğru b�ld�ğ� yanlışların olduğu 
görülmüştür. Mesela; b�r üret�c�n�n 
�çer�s� ş�ddetl� derecede kahve-
reng�leşm�ş �lekler �ç�n “çeş�t özell�ğ�” 
olduğunu söylemes�;  d�ğer b�r 
üret�c�n�n de laboratuvarda anal�z 
yapılmak üzere alınan (k�, anal�z 
sonucunda �ç çürüklüğü etmen� yo-

ğun olarak saptanan) hasta görü-
nümlü �lek meyveler�nde, “eğer b�r 
hastalık çıkarsa �lek satıcılığı �ş�n� 
bırakacağını” söyleyecek kadar 
kend�nden em�n olması en çarpıcı 
örnekler olarak karşımıza çıkmıştır. 

Tüm bu b�lg�lerden sonra kal�tel� 
�nc�r alab�lmem�z �ç�n temel ve ön 
koşulun, �leklemede kullanılacak, 
halk arasında baba �nc�r olarak da 
adlandırılan, tozlayıcı olan �lek 
�nc�r�n�n sağlıklı olması gerekt�ğ�d�r. 
İşte geleneksel yet�şt�r�c�l�k anlayı-
şımızda bu durumun önem�n�n hala 
yeter�nce farkında olunmadığı, 2013 
yılında �lek pazarlarında yapılan 
gözlemlerde ortaya çıkmıştır.  

İl�m�zde yapılan ve halen devam 
eden çalışmalar gösterm�şt�r k�, 
alınacak bas�t önlemler �le tem�z, 
sağlıklı baba �nc�r elde etmek 
mümkündür.

Bu konuda eğ�t�mler yapılmasına 
karşın hala bazı yanlışların devam 
etmes� üzücüdür. Ancak bu konuyla 
�lg�l� eğ�t�m, yayım çalışmalarımızın 
devam etmes� gerekt�ğ� de görül-
müştür.

Kal�tel�, ver�ml�, sorunsuz ve bol 
kazançlı ürünler elde ed�lmes� d�le-
ğ�yle…

Hamza (%60), Bozdoğan'da Taşlık 
(%99) ve Kuyucak'da Kaba �lek 
(%50)'d�r (Yorgancı, 2003).

Türk�ye'de �lek �nc�r�n hastalık 
�çereb�leceğ�ne, taşıyab�leceğ�ne da�r 
�lk çalışma, Benl�oğlu ve ark. (2004) 
tarafından yürütülmüştür. Daha sonra 
2005-2009 yılları arasında “erkek 
�nc�rlerde �ç çürüklüğü hastalığının 
k�myasal mücadele �le azaltılması”na 
yönel�k b�r doktora projes� yürütül-
müştür (Doğan 2009). Halen İnc�r 
Araştırma İstasyon Müdürlüğü 
bünyes�nde �leklerde bu hastalığın 
alternat�f mücadele olanaklarının da 
araştırıldığı b�r çalışma devam 
etmekted�r (Doğan ve ark.,2011). 
Yürütülen bu projeler kapsamında 

�l�m�zde yaygın olarak mevcut olan, 
kullanılan �lek çeş�tler�n�n görsel 
olarak �ncelenmeler� sonucunda  
Kaba �lek ve Hamza'nın �ç çürüklüğü 
hastalığı �le daha yoğun şek�lde 
bulaşık olduğuna da�r saptamalar 
yapılmıştır. 

Her yıl değ�şen �kl�m şartları 
net�ces�nde, �nc�r üret�m�nde farklı 
sorunlar �le karşı karşıya kalmaktayız. 
Kal�tel� ürün elde etmen�n en öneml� 
gereks�n�m�n�n de sağlıklı  � lek 
kullanımı olduğunu saptadığımızdan 
konuyla �lg�l� deney�mler�m�z� üret�c�-
lere aktarab�lmek adına �lekleme 
dönem� başlangıcı �le sahada tes-
p�tler yapılmaya çalışılmaktadır. Bu 
amaçla da, İnc�r Araştırma İstasyon 
Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, bazı 
�lçe müdürlükler� ve bazı z�raat odaları 
�le b�rl�kte 2012 ve 2013 yılında �lek 
yet�şt�r�c�l�ğ�, tem�n�, kullanımı g�b� 
konularda gözlemlerde bulunmak 
üzere �lek pazarları gez�lm�şt�r.

İlekleme tar�h� her yıl �kl�msel 
farklılıklara göre değ�şmekle b�rl�kte, 
2012 yılında 11-13 Haz�randa baş-
lamıştır. K� bu tar�h, daha uzun yıllar 
ortalamasına baktığımızda en az 8-
10 gün g�b� daha geç b�r tar�h olarak 
karşımıza çıkmıştır. Neden? Çünkü; 
2012 yılında kış daha sert geçm�ş, 

�lek arısı yaşam döngüsünü devam 
ett�rmek adına, kış �nc�r�nden (boğa) 
bahar �nc�r�ne (�lek) geç�ş�n�, ağaç ve 
meyve gel�ş�m�ne paralel olarak, 10 
gün g�b� zorunlu b�r gec�kmeyle 
gerçekleşt�rm�şt�r. Dolayısıyla �lek 
meyves�ndek� gel�ş�m�n� tamam-
layab�lmes� de ortalamanın dışında 
10 gün kadar geç olmuştur. 

2013 yılında �lekleme tar�h� ol-
dukça ılıman geçen b�r kış mevs�m� ve 
yaz aylarındak� ortalama sıcak-
lıkların geçen yıla göre daha düşük 
olması neden�yle �lekleme tar�h� 3-4 
Haz�randa başlamıştır. İkl�m şartları, 
�lek arısının gel�ş�m� üzer�ne olduğu 
kadar, meyve kal�tes�n� etk�leyen 
hastalıkların oluşumu ve yoğunluğu 
üzer�ne de en öneml� etkend�r. 2012 
yılında �lek pazarlarında yapılan 
gözlemlerde; Germenc�k, Köşk, 
Merkez �lek pazarlarındak� �lek 
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