
 



 



 



 



 



 

Mövzu 2 

 

Bitki xəstəliklərinin təbiəti və təsnifatı 

 Plan 

1. Bitki xəstəlikləri haqqında anlayış 

2. Xəstəliklərin təsnifatı və tipləri 

3. Bitki orqanlarının formasının və rənginin dəyişməsi 

Bütün bitki xəstəliklərini qruplara bölmək qəbul edilmişdir. Xəstəlilərin əmələgəlmı səbəblərini müəyyən 

etmək üçün onların təsnifatının böyük əhəmiyyəti vardır. Onların diaqnosstikasından bu əsaslı rol 

oynayır. Mövcud olan təsnifatlar bir neçə prinsiplərə əsaslanır. Ən geniş yaylmış prinsip xəstəlikləri 

əmələ gətirən səbəblərə arxalanaraq iki qrupa bölünür: Parazit və qeyri-parazit. 

Göbələklər, bakteriyalar, viruslar, ali çiçəkli parazitlər və s. xəstəlik törədiciləri olmaqla, parazit 

xəstəlikləri törədirlər. Parazit xəstəliklərinin ümumi əlamaətləri onların bir bitkidən digərinə verilməsi 

xüsusiyyətidir. Qeyri parazirt xəstəliklər bitki üçün əlverişsiz becərmə şəraiti nəticəsində əmələ gəlir. 

Xəstəliyin əmələgəlməsi müvafiq simptomlar, ilk növbədə onu törədən pataloji proseslərdən bitkiyə 

göstərilən qarşılıqlı təsirdən asılıdır. Bitkidən mineral qida maddələrinin daşınmasını təmin edən 

boruların xəstəlik törədicinin təsrii altında qaanması, patogen tərəfindən təsir olunması da bitkinin 

ümumi və a qismən soluxmasına səbə olur. Bu halda xəstəlik ümumi və ya diffuz xarakter daşıyır. Əgər 

xəstəlik bitkinin meyvə, yarpaq və s. orqanlarında kişik bir ləlı formalı yoluxma ilə kifayətlənirsə, bitkinin 

bütövlükdə əhatə etmirsə, onu yerli və ya lokal yoluxma adlandırırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, bitkidə 

əmələ gələn istənilən xəstəlik pataloji prosesdir və bu proses bitki patogen orqanizmdir. Eləcə də, ətraf 

mühit amillərinin qarşılıqlı təsiri altında baş verir. Bitki orqanizmində pataloji prosesləri öyrənmək 

nəticəsində məlum olmuşdur ki, əmələ gən istənilən xəstəlik bitki-parazit, ıtraf mühit amillərinin 

qarşılıqlı əlaqsəinin dəyişməsi nəticəsindədir. Xəstə bitki özünə məxsus bioloji sistemdir. Onun çərçivəsi 

daxilində iki orqanizmin-  bitki və patogenin böyüməsi, inkişafı baş verir. 

 

Bitki xəstəlikləriin tənifatı 

Bütün xəstəliklərinin (bitki) qruplara bölünməsi qəbul edilmişdir. Xəstəlikləri müəyyən etmək üçün 

onların təsnifatının böyük əhımiyyəti vardır. Onların diaqnostikasında bu əsas rol oynayır. Dediyimiz kimi 

bunlar, parazit və qeyri-parazit xəstəlikdir. Bunlar bildiyimiz kimi, göbələklər, bakteriyalar viruslar və s. 

parazit xəstəliklərin əsas əlaəmətlərindən ümumilikdə, onların bir bitkidən digərinə verilməsi 

xüsusiyyətidir. Bundan başqa bitkilərdə xəstəlik tiplərindən biri də, lokallaşma (yerləşmə) tipidir. Bunıar 

da ümumi və yerli olmaqla 2 yerə bölünür.Xəstəliklər inkişaf müddətinə görə, 2 yerə bölünür. Kəskin və 

xroniki xəstəlilər.  

Kəskin xəstəlik bir vegitasiya dövründə başa çatır, məsələn, üzümdə xəstəliklərin törədicisi 2-3 günə başa 

çatır. 



Xroniki xəstəliklər çox illik bitkilərdə inkişaf edirsə, məsələn, cəyirdəkli bitkilərdə, sitozporoz xəstəliyi 3-4 

ilə inkişafedir, ağacların məhv olmasına səbəb olur. Bundan başqa xəstəliklər tiplərə ayrılır. Cücərtilərin, 

tingliklərin, yaşıl bitkilərin xəstəlikləri. Orqanların yoluxmasına görə aşağıdakı təəsnifat mövcuddur, 

toxumların, meyvələrin, köklərin, yarpaqların, budaqların və s xəstəlikləri. Yuxarıda göstərilən təsnifatlar 

xəstəliklərin asan yolla təyin edilməsinə doğru yönəlmişdir. Son məqsəd xəstəliyin təyini, onun 

etiologiyasının, yəni səbəblərinin müəyyən edilməsidir. 

 

Bitki orqanlarının formasi və rənginin dəyişməsi 

Göbələklər bakteriyalar və viurslar tərəfindən yaranan xəstəliklər, bitki orqanlarinin formasinda muxtelif 

elametler o cumleden sürmə lekeler nekroz, yaralar, qıvrılma, civ-civə, yastıcıqlar, mumyalaşma, şiş və 

yumrular, soluxma, quruma, arbikasiya, xloruza və mozaika halları baş verir.  

Çürümələr, xəstəliklərin ən geniş yayılmış xarakterik tiplərindən biridir. Göbələklər və bakterialar 

tərəfindən törədilir. Bu zaman əsasən, bitkinin su və qida maddəsi ilə zəngin olan (kökü meyvələr, 

meyvələr, giləmeyvələr, soğanaqlar) orqanları sirayəndirirlər. Xəstəlik xüsusilə, həmin orqanlardan daha 

sürətlə inkişaf edir. Çox vaxt toxuma rəngini dəyişmədən yumşalır. Patogenik ifraz etdiyi fermentlərin 

təsiri altlnda hüceyrə arasl maddə parçalanır, hüceyrə dağılır. Çürümə xəstəlikləri yaş, quru və bərk 

olurlar.  

Yaş çürümə su ilə zəngil, yumru soğanaqlar üçün xarakterikdir. Quru isə zəngin olmayan u orqanlarda 

əmələ gələrək məhsulu toz şəklinə salır. 

Ləkəliklər- bitkinin yoluxmuş orqanlarında yarpaq, meyvə, toxumlardan məhv olmuş toxumlarda 

xarakterizə edilir. Ləkəlik xəstəliyi iki cür olur, qabarıq və nekrozlu. Onların forması dairəvi, uzunsov, 

həlqəvaridir. 

Nekroz- çoxillik ağac bitkilərində budaq və gövdənin qabığının lokal məhv olması ilə müşahidə olunur. 

Yaralar- bitki toxumlarının və orqanlarının yoluxması zamanı əmələ gəlir. Bu tup xəstəliklər antraktnorz 

adlanır. Məsələn, üzümdə, lobya, yemiş və qarpız bitkilərində təsdaüf edilir. 

Bitki orqanlarının deformasiyası- yoluxmuş orqanların, alabəzəklik, meyvənin iriliyi və ya cırtdanlığı və s. 

müşahidə edilir. Xəstəlikləri göbələklər, viruslar, bakteriyalar əmələ gətirir. Deformasiyanın aşağıdakı 

tiplərini fərqləndirirlər. 

Qıvrılma ( alabəzəklik, büzülmə, dalğalanma) zamanı tez böyümələr və üzərində qabarıq müşahidə 

olunur). Məsələn, şaftalı yarpaqlarını buna misal göstərmək olar. 

Cibcibə çəyirdakli meyvə bitkilərində, toxumluğun cırtdan böyüməsinin nəticəsind meyvə əvəzinə kisə 

şəkilli orqanlar formalaşır. Məsələn, gavalıda, cibcibə xəstəliyi nəticəsində, zoğların anormal inkişafı 

deformasiyasıdır.  

Yastıcıqlar- bu göbələklərin spor tiplərinin topa şəklində formalaşmasıdır, məsələn, dənli taxıl 

bitkilərində pas xəstəlikləri buna aiddir. 

Şiş və yumrular- bu tip xəstəliklərin mahiyyəti parazitin təsiri altında hipertraxiya və hiperlaziyası ilə 

nəticələnir. Meyvə ağaclarında kök xərçəngi, kartof xərçəngi və s. yaranır. 



Soluxma- ən geniş yayılmış xəstəlik tiplərindən biridir. Bitkinin ayrı ayrı hisəələrində tuqonun aşağı 

düşməsi ilə xarakterizə olunur. Bu tip xəstəlikləri gğbələk və bakteriyalar əmələ gətirir, xəstəlik həm də, 

əlverişsiz mühit şəraitində də yarana bilir. 

Quruma- bu tip xəstəlik iynə yarpaqlı ağac cinsləri üçün xarakterikdir. Qurumaya səbəb, kombinin 

göbələklərlə yoluxmasıdır. Xəstəlik zamanı, tumurcuqlar, cavan cücərtilər, iynəyarpaqlılar, ağacların təpə 

hissəsi məhv olur.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


