Geç Ekim Yapmalısınız;
Geç ekim yapılmasıyla bitkiler; Sonbaharda vektör böceklerin
sebep olduğu enfeksiyonlardan, ilkbaharda ise soğuk ve don
zararından önemli ölçüde korunmuş olacaktır. Özellikle son 10
yıl içerisinde görülen iklim değişikliği nedeniyle, hububat ekim
dönemlerinin alışılagelmiş tarihlerden farklı olarak ileri
tarihlere uzatılmasının önemli faydaları olacaktır.
Mutlaka Ekim Nöbeti (Münavebe) Uygulayınız;
Hastalığın görüldüğü arazilerde, Nadas-Baklagiller-Hububat
şeklinde bir münavebe düzeni izlenilmesi gerekmektedir.
Virüs tespit edilmiş olan arazilere bir sonraki sezon kesinlikle
hububat ekimi yapılmamalıdır. Buğday Cücelik Virüs
etmeninin yoğun olduğu bölgelerde baklagiller ile münavebe
yapılan tarlaların virüs etmenleri açısından temiz olduğu ya da
düşük seviyelerde kaldığı görülmüştür. Münavebenin virüs
hastalıkları dışında mantar hastalıkları ve yabancı otlar açısından da önemli bir mücadele yöntemi olduğu bilinmektedir.
Yabancı Otlar ile Mücadele Edilmeli;
Virüs hastalıklarına depo ve barınak görevi yapan yabancı
otlarla mücadele edilmezse hastalık kaynağı ortamda sürekli
varlığını koruyacaktır. Ayrıca herbisitlerle veya çapalama ile
tarla kenarındaki yabancı otlarla mücadele edilmelidir.
Anıza Hububat Ekimi Yapılmamalıdır;
Tarlaya üst üste buğday ekmekten veya buğday üstüne arpa,
yulaf, gibi bir başka tahıl ekmekten kaçınınız. Çünkü buğday
hasadında dökülen taneler tohum yatağı hazırlanırken kendi
gelen bitkiler olarak erken çıkış yapmakta ve yaprak bitlerinin
taşıdığı ve bulaştırdığı virüsler için hazır depo görevi görmektedir.
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Çok Tohum Atmaktan ve Sık Ekimden kaçınılmalıdır;
Her tür tahıl ve çeşitleri için dekara atılan tohum miktarı
değişmekle beraber ortalama dekara atılacak tohum miktarı
18-20 kg kadardır. Böylece kök ve kök boğazı hastalıkları ile de
tarlada ürünün yatması engellendiği gibi kalite de artış sağlanmış olur.

Buğday
Cücelik Virüsü
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(Wheat Dwarf Virus –WDV)
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Uygun Çeşit Seçiniz;
Tahıllarda verim ve kalite kayıplarına neden olan
Buğday Cücelik Virüs-WDV hastalıkları her çeşit
buğdayı ve tahıl bitkilerini hastalandırabilmektedir. Bölgemizin iklim yapısı göz önünde tutularak
çeşit seçimi yapılmalıdır. Ayrıca her yıl farklı
çeşitler denemekten de kaçınılmalıdır.

Buğday Cücelik Virüsü,
Buğday başta olmak üzere, arpa, çavdar ve
tritikale gibi tahıl türlerinde enfeksiyona sebep
olarak verim ve kalite kayıplarına neden olur.

Virüs, vektör bir böcek türü olan Cüce Ağustos Böcekleri tarafından kalıcı olarak taşınmaktadır.
Virüs bitkilerde; boğum aralarının kısalmasına ve
bitkilerin cüceleşmelerine, kök gelişiminin zayıﬂamasına, bitkilerin sararmasına, seyrek dane oluşumuna, enfeksiyonun şiddetine göre bitkilerin ölümüne
yol açmaktadır.

Buğday Cücelik Virüsü, buğdaylarda sapa kalkma
dönemi öncesinde etkili olmakta, buğdayda sapa
kalkmayı engelleyerek enfekteli olan arazilerde
öbek öbek kurumalara ve çökmelere neden olmaktadır. Virüs ile enfekteli olan bitkilerin özellikle
soğuğa karşı hassasiyeti büyük ölçüde artmaktadır.
Virüs enfekte ettiği bitkinin türüne, çeşidine, diğer
hastalık ve zararlılara ve çevresel faktörlere bağlı
olarak %90’a kadar varan verim kayıplarına
sebep olabilmektedir.

