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ÖNSÖZ
Ülkemizde örtüaltı sebze yetiştiriciliği yaklaşık 64.911 ha alanda yapılmakta ve 6.5 milyon
ton üretim gerçekleştirilmektedir (TUİK, 2015). Ekonomik olarak gerek iç tüketim ve
gerekse ihracatta önemli olan örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde üretimi sınırlayan faktörlerin
başında hastalık ve zararlılarla mücadele gelmektedir.
Kimyasal ilaçlar, kullanım kolaylığının olması ve kısa sürede etkili sonuç alınması nedenleri
ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak kimyasal mücadelenin yanlış uygulanması
sonucunda doğal denge bozulmakta, insan sağlığı olumsuz yönde etkilenebilmektedir.
Kimyasal ilaçların bu olumsuz etkilerini azaltmak için; hastalık, zararlı ve yabancı otlarla
mücadelede alternatif yöntemlere önem verilmekte olup, Bakanlığımız da araştırma
çalışmalarına bu yönde öncelik vermektedir.
Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır.
Bu nedenle zirai mücadelenin, agro-ekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretimin dikkate
alınarak yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu da ancak, kültürel önlemler başta
olmak üzere, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin öncelikli olması ve gerekirse
birlikte ve uyum içerisinde kullanılması suretiyle sağlanabilir.
Entegre mücadele; insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan sürdürülebilir bir
mücadele sistemidir. Bu nedenle, “Entegre Ürün Yönetimi” ve “Sürdürülebilir Tarımsal
Üretim”in çekirdeğini oluşturur.
Türkiye’de, Entegre mücadele ile ilgili temel araştırmalar, 1970 yılında başlamıştır. 1994
yılına kadar pamuk, elma, fındık, buğday, turunçgiller, mısır, patates, ayçiçeği, örtüaltında
yetiştirilen sebzeler ve süs bitkileri, zeytin, kiraz, antepfıstığı ve bağ gibi önemli ürünlerde,
Entegre mücadele projeleri yürütülmüştür. Ancak bunların hepsi, araştırma ağırlıklı
çalışmalardır.
Ankara’da, 11–13 Ekim 1994 tarihlerinde yapılan bir toplantıda; Entegre mücadele
çalışmaları yeniden değerlendirilmiş ve 1995 yılından sonra yürütülen Entegre mücadele
projeleri, araştırma ağırlıklı olmaktan çıkartılarak, uygulama ağırlıklı hale getirilmiştir.
Bu toplantıda, “Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Politikası, Stratejisi
ve Öncelikleri” gözden geçirilerek yeniden belirlenmiştir. Belirlenen politika ve stratejiye
uygun olarak, 1995 yılından itibaren buğday, mısır, pamuk, patates, nohut, mercimek,
örtüaltı sebze, elma, turunçgil, fındık, zeytin, kiraz, antepfıstığı, kayısı, şeftali ve bağ
olmak üzere toplam 16 önemli üründe; hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele
için, Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projeleri yürürlüğe konulmuştur.
Bu projeler, pilot olarak seçilen illerde, programlar halinde uygulanmaktadır.
Diğer taraftan FAO/UNDP tarafından desteklenen ve 1994–1996 yıllarında başarılı
bir şekilde yürütülmüş olan “Türkiye’de Entegre Zararlı Yönetimi İçin Ulusal Bir Ağın
Kurulması” isimli proje çerçevesinde, Entegre mücadele uygulanan her ürün için, TAGEM
ve KKGM ile araştırma enstitüleri, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, üniversiteler, sivil toplum
örgütleri (kooperatifler, çiftçi birlikleri, özel sektör, vs.) ve çiftçileri kapsayacak şekilde,
birer “Entegre Mücadele Organizasyon Şeması” ile “Teknik İşbirliği ve Koordinasyon Ağı
(Network)” oluşturulmuştur.
Entegre mücadele projeleri, hedef kitle olan çiftçiler için hazırlanmış olup; araştırıcı,
yayımcı ve çiftçilerin işbirliği ile uygulanmaktadır. Entegre mücadele uygulamaları,
önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaştırılacaktır. Bunun için, çiftçi eğitimine daha çok
önem verilecektir. Ayrıca Entegre mücadelenin; ilaç firmaları başta olmak üzere özel
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kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, kamuoyuna ve tüketicilere tanıtılması konusunda
daha çok çaba harcanacaktır.
Entegre mücadele programlarının uygulanmasında esas alınmak üzere, her önemli ürün
veya ürün grubu için, birer Entegre Mücadele Teknik Talimatı hazırlanarak araştırıcı,
yayımcı, eğitimci ve çiftçilerin yararına sunulmuştur.
Entegre mücadele talimatlarında; mekanik ve fiziksel mücadeleyi de içeren kültürel
tedbirler, biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitlerin kullanımı, genetik
mücadele gibi kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlere öncelik verilmektedir. Alternatif
mücadele yöntemleri ile kontrol altına alınabilen hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı,
kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. Şayet kimyasal mücadele yapılması zorunlu
ise; doğal düşmanlara, insanlara ve çevreye yan etkisi düşük olan, çevre dostu ve spesifik
ilaçlar önerilmektedir. Bu durumda, ilaçların etkili en düşük dozda ve doğal düşmanların
en az zarar göreceği zamanlarda kullanılması, ilaçlamaların uygun alet ve ilaçlama
tekniği kullanılarak yapılması esas alınmaktadır. Bu talimatlarda, uluslararası kriterlere
göre seçilen ve Entegre Mücadele Programları için uygun olan ilaçlar tavsiye edilmekte,
mecbur kalmadıkça riski yüksek olan ilaçlara yer verilmemektedir.
Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatı ile sebze hastalıkları, zararlıları ve
yabancı otlara karşı, en uygun yöntem ve teknikler kullanılarak entegre mücadele
yapılmasına katkı sağlanmış olacaktır. Bu talimat, örtüaltı sebze üretimi yapan üreticiler,
araştırıcılar ve yayımcılar için yol gösterici bir rehber, üniversite öğrencileri için de bir
kaynak kitap niteliği taşımaktadır.
Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatının hazırlanmasında emeği geçen ve
görüşleriyle katkıda bulunan, son şeklini vererek basıma hazır hale getiren, kitap halinde
basılmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Bu talimatın, ülkemiz tarımına, örtüaltı
sebze yetiştiricilerine ve konuyla ilgili olan bütün kişi ve kuruluşlara yararlı olmasını
temenni ediyorum.
Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba
Bakan
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1. ENTEGRE MÜCADELENİN TANIMI
Entegre mücadele, Entegre Zararlı Yönetimi veya Entegre Zararlı Kontrolü olarak da
bilinmekte ve kısaca, “Zararlıların Yönetim Sistemi” olarak ifade edilmektedir. Entegre
mücadele, “Zararlı organizmaların popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini
dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde
kullanarak, zararlı organizmaların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar
seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir” şeklinde tarif edilmektedir.
Zararlı organizma; kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, akarları, nematodları,
fungusları, bakterileri, fitoplazmaları, virüsleri, viroidleri, yabancı otları, kemirgenleri
ve kuşları kapsamaktadır.
Ekonomik Zarar Seviyesi: Zararlı organizmaların ekonomik zarara neden olan
en düşük popülasyon yoğunluğudur.
Ekonomik Zarar Eşiği: Zararlı organizma popülasyonunun çoğalarak, ekonomik
zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için mücadeleye karar verildiği yoğunluktur.

2. ENTEGRE MÜCADELENİN HEDEFLERİ
•
•
•
•

Kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi,
Faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi,
Çiftçilerin kendi bahçesini düzenli aralıklarla kontrol edebilme ve karar verebilme
düzeyine getirilmesi,
İlaçların çevrede (toprak, su ve hava) yarattığı olumsuzlukların en aza
indirilmesidir.

3. ENTEGRE MÜCADELENİN İLKELERİ
•

•
•
•

Entegre mücadele, belirli bir agro-ekosistemde bulunan hastalık, zararlı ve
yabancı otların mücadelesinin ayrı ayrı değil, bunların hepsinin birlikte yapılmasını
ve uygun mücadele metodları ve tekniklerinin, birbirini tamamlayacak şekilde
uygulanmasını öngörmektedir.
Entegre mücadelede, hastalık, zararlı ve yabancı otların tamamen ortadan
kaldırılması değil, bunların popülasyon yoğunluklarının ekonomik zarar
seviyesinin altında tutulması esastır.
Entegre mücadele programları, ana hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi
esas alınarak uygulanır. Ancak potansiyel zararlı organizmalar da dikkate alınır.
Entegre mücadelede, mevcut faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi
esastır. Bunlar kitle halinde üretilerek veya ithal edilerek salınabilir.

Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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•

Kimyasal mücadele, Entegre mücadele programlarında en son başvurulması
gereken bir mücadele yöntemidir. Ekonomik ve ekolojik olarak bir zorunluluk
bulunmadığı sürece, kimyasal mücadeleye yer verilmemesi gerekir. Ancak
kimyasal mücadele uygulama zorunluluğu var ise, çevre dostu ve seçici ilaçlar
kullanılmalı, bunlar tavsiye edilen doz ve zamanda uygulanmalıdır. Kullanılan
pestisitlerin son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken sürelerine
uyulmalıdır.

4. ENTEGRE MÜCADELENİN YARARLARI
•
•
•
•
•
•
•

Entegre mücadele, sürdürülebilir tarımsal üretimi ve kalkınmayı sağlar,
Kaliteli ve ilaç kalıntı riski az olan ürün elde edilmesini sağlar,
Zararlı organizmaların, kullanılan ilaçlara karşı direnç oluşturmasını geciktirir,
Entegre mücadele, çevreci bir mücadele sistemi olup; insan sağlığı ve çevrenin
korunmasını sağlar,
Doğada var olan biyolojik çeşitliliğin ve canlılar arasındaki doğal dengenin
korunmasını sağlar,
Zararlı organizma popülasyonlarının baskı altında tutulmasında büyük rol
oynayan, faydalı organizmaların korunmasını sağlar. Bunun sonucu olarak
salgın yapma tehlikeleri azalır,
Gereksiz ilaçlamaların önlenmesi nedeniyle, ilaçlama sayısı azalacağından, hem
insan ve hayvanlarda oluşabilecek zehirlenme riski, hem de mücadele masrafları
azalır.

5. ÖRNEKLEME VE KONTROL YÖNTEMLERİ
5.1. Zararlılar ve doğal düşmanlar
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde bütün zararlılar ile yararlıların sayımlarında yapılacak
örneklemenin seradaki mevcut populasyonu temsil etmesi gerekir. Bu nedenle her
zararlı için örnek alma şekli, örnek sayısı ve örnek alma zamanı önem taşımaktadır.
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde örneklemeler haftada bir kez yapılmalı ancak döl
süresi kısa olan, hızlı çoğalan zararlılarda (beyazsinekler, yaprakbitleri gibi) bu aralık
daha kısa (3-4 gün) tutulmalıdır. Ayrıca ekonomik zarar eşiğine yaklaşıldığında da
örnekleme aralığı kısaltılabilir.
Gözle zorlukla görülebilen zararlılarda (beyazsinekler, yaprak galeri sinekleri,
yaprakbitleri, tripsler, kırmızı örümcekler ile diğer akarlar) sayım, yardımcı araçlar
(lup, steoroskobik mikroskop vs.) kullanılarak yapılmalıdır. Bu amaçla örneklemede
seralarda 1 da alandan en az 30 adet bitki seçilir. Her bitkinin alt, orta ve üst
yapraklarından birer adet alınır ve sayım yapılarak yaprak başına zararlı hesap edilir.
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Yeşilkurt, Pamuk yaprakkurdu ve Piskokulu yeşilböcek için, seçilen 30 bitkinin çiçek,
yaprak, sap, meyve ve sürgünleri incelenerek seradaki varlığı araştırılır. Yeşilkurt için
bulaşık meyve oranı; Pamuk yaprakkurdu ve Piskokulu yeşilböcek için bitki başına
düşen birey sayısı belirlenir. Domates güvesi için en az 100 bitki kontrol edilerek,
bitkinin yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır.
Çiçek thripsleri için ayrıca çiçeklerde de sayım yapılır. Bunun için seçilen 30 bitkinin
ikişer çiçeği beyaz zemin üzerine silkelenerek zararlı bireyin bu zemin üzerine
dökülmesi sağlanır. Çiçek başına düşen ortalama birey hesaplanır.
Bu yöntemin dışında özellikle beyazsineklerin, trips, yaprakbiti ve yaprak galerisinekleri
ergin çıkış zamanlarının ve popülasyon gelişmelerinin izlenmesinde seraya 50-100
m² ye 1 adet olacak şekilde bitkinin 10-15 cm üzerinden asılan görsel yapışkan
tuzaklar kullanılmaktadır. Her örnekleme sonunda elde edilen sayım sonuçları,
sürvey çizelgelerine işlenmelidir.
Doğal düşmanların örnekleme yönteminde ise; sera içerisinde homojen olarak
seçilen 1 da alan için en az 30 adet bitkinin üst, orta ve alttan birer yaprak olmak
üzere toplam üç yaprakta bulunan yararlılar sayılır.
Doğal düşmanlardan, Heteroptera takımına bağlı türlerin ergin ve nimfleri;
Coleoptera türlerinin ergin, yumurta, larva ve pupası; Syrphidae türlerinin yumurta
ve larvası; Chrysopidae türlerinin ergin, yumurta ve larvası; Thripidae türlerinin
erginleri sayılır.
Acarina takımına ait yararlı türler ise, zararlıları örneklemek üzere alınan yapraklarda
sayılır. Laboratuvarda yaprakların incelenmesi sırasında predatör akar türler sayılarak
kaydedilir. Yapılan sayımlar sonucunda doğal düşmanların yaprak başına yoğunluğu
hesaplanarak yazılır.
Laboratuvarda yapılan sayımlar sonunda yaprakbitinin, beyazsinek ve yaprak galeri
sineğinin canlı ve parazitoitli bireyleri sayılarak yüzde parazitleme oranı bulunur.
Nematodlar için toprak ve bitki örneği alma yöntemi; bir dekara kadar olan alan bir
birim kabul edilmelidir. Birim alan içinde zikzak çizilerek 30 ayrı noktadan 0-30 cm
derinlikten toprak sondası ve kürek yardımıyla toprak örneği alınmalıdır. Ayrıca söz
konusu alanlardan belirti gösteren bitkilerden özellikle urlu kök örnekleri alınarak
polietilen torbalara konulur ve etiketlenir. Alınan toprak örnekleri paçal yapılarak 1
kg ayrılır.

Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatı
ÖRTÜALTI.indd 11

11
13.10.2017 11:57:46

Torba içine konulan toprak örneği etiketlenir ve bir an önce en yakın nematoloji
laboratuvarına ulaştırılır. Etiketler açık ve okunaklı bir şekilde kurşun kalemle veya
suda ıslandığında mürekkebi dağılmayacak bir kalemle yazılarak torbanın içine ve
dış kısmına olmak üzere ayrı ayrı bağlanır. Alınan toprak örnekleri doğrudan güneş
ışığına, aşırı sıcak ve soğuğa maruz bırakılmadan, buz kutusu içinde saklanmalıdır.
Toprak örneklerinin ilgili nematoloji laboratuvarına aynı gün gönderilememesi
durumunda + 4°C soğutucuda rutubetini kaybetmeyecek şekilde muhafaza edilerek
en fazla 5 gün içinde ulaştırılmalıdır.

Nematod analizi için toprak ve kök örneklerinin alınması

5.2. Hastalıklar
Hastalıklı bitkiler, fide döneminden itibaren kontrol edilir. Serada bitkiler genel olarak
gözden geçirilerek; aralarında solgunluk, gelişmede gerilik, kuruma ve deformasyon
belirtileri gösteren bitkiler aranır. Bu belirtileri gösteren bitkilerin özellikle kök,
kök boğazı ve gövdedeki iletim demetlerinde renk değişikliği ve siyahlaşma olup
olmadığına bakılır. Ayrıca bitkiler sağlıklı görülse dahi, tesadüfi olarak mümkün
olduğunca fazla sayıda seçilen bitkinin kök boğazı, gövde, yaprak, sürgün, çiçek
ve meyveleri incelenerek; yanıklık, leke, sararma, kuruma, deformasyon, renk
değişiklikleri, akıntı ve fungal örtü olup olmadığına bakılır.
Bu şekilde belirti gösteren bitki kısımları alınarak nedeni araştırılır ve gerek
duyuluyorsa laboratuvar testleri yapılır.
Bakteriyel hastalıkların belirtileri yönünden bitkinin tüm yeşil aksamı gözle kontrol
edilir. Hastalık şüphesi bulunan bitkilerden örnek alınarak etiketlenir ve en kısa
sürede analiz edilmek üzere ilgili araştırma enstitüsüne gönderilir. Tamamen
kurumuş ve çürümüş olan bitkiler analiz için uygun olmadığından, hasta-sağlam
dokuları bir arada bulunduran örneklerin bozulmayacak şekilde gönderilmesine
dikkat edilmelidir. Virüs hastalıkları ile ilgili olarak, bitkilerden yaprak, çiçek, meyve
ve sürgünlerindeki belirtilere göre gözlemler yapılır. Virüs şüphesi uyandıran bitkiler
vejetasyon döneminin başlangıcından ortalarına kadar, toplanıp, etiketlenerek,
örnekler bozulmayacak şekilde (+ 4°C’de) en kısa zamanda ilgili enstitü laboratuarına
gönderilir.
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5.3. Bitki besin elementleri noksanlıkları
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde dengeli beslenmeye esas olmak ve gizli noksanlıkları
belirlemek amacı ile yaprak ve toprak örneklemeleri yapılmalıdır.
Yaprak örneklemesi yaparken; domates, hıyar, biber, patlıcan, marul gibi örtüaltında
yetiştirilen sebzelerde büyüme noktasına en yakın konumda bulunan gelişmesini
tamamlamış normal iriliğini almış yapraklar toplanmalıdır.
Örnekleme yaparken her bitkiden 1-2 yaprak olmak üzere domates, hıyar ve
patlıcanda 25-50 yaprak; biberde 50-100 yaprak, marulda 10-25 yaprak alınmalıdır.
Yaprak örneği alırken, örnekleme zamanı da önemlidir. Domateste birinci döldeki
meyveler ceviz iriliğini aldığında; hıyar, biber, patlıcanda ilk meyveler belirgin olarak
görüldüğünde örnek alımı başlar, gelişme döneminin ortalarına kadar devam
edebilir.
Toprak örnekleri ise dikimden en az bir ay önce alınmalıdır. Örnek almak için
serada M veya N şeklinde dolaşarak 8-10 nokta işaretlenir. Her noktada 0-25cm
derinliğinde V şeklinde çukur açılır. Bu çukurun bir kenarından 3-4cm kalınlığında
bir toprak dilimi alınır. Her noktadan alınan topraklar karıştırılır, taş ve bitki artıkları
ayıklanır ve yaklaşık 1kg örnek laboratuvara gönderilir. Toprak örnekleri toprak
burgusu yardımıyla da alınabilir. Dikimden sonra ise damla sulama sistemi olan
seralarda damlatıcıların altından ve iki damlatıcı arasından eşit sayıda olmak üzere
8-10 yerden toprak örnekleri alınır ve karıştırılır.

6. ANA ZARARLILAR ve HASTALIKLAR
6.1. ANA ZARARLILAR
6.1.1. Domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:
Gelechiidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin ince uzun, 6 mm boyda, kanat açıklığı yaklaşık 10 mm’dir. Ön kanatları dar,
gümüşi gri kahverengimsi olup üzerinde karakteristik irili ufaklı siyahımsı noktalar
bulunur. İplik şeklinde antene sahiptir (Şekil 1a). Yumurta, ortalama 0.4 mm
uzunluğunda ve 0.2 mm genişliğinde silindirik, krem, açık sarı renklidir (Şekil 1b).
Yumurtadan çıkan larva beyazımsı krem renkli, başı siyahtır (Şekil 1c). Dört larva
dönemi geçirir. Birinci dönem larva 0.9 mm uzunluğunda iken dördüncü dönemde
8 mm’ye ulaşır.
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Olgunlaşan larvanın başı kahverengi, vücut rengi yeşil olup, prothoraksta bulunan
koyu renkli ince bant ayırtedici önemli bir özelliğidir. Dördüncü dönemde larvanın
vücudunun üstü pembemsidir (Şekil 1 d, e). Pupa 6 mm boyunda, açık kahverenklidir
(Şekil 1 f).

a

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

c

T. KILIÇ

d

T. KILIÇ

e

T. KILIÇ

f

T. KILIÇ

Şekil 1. Domates güvesi; a) Ergin, b) Yumurta, c) Yumurtadan çıkan larva d)2.-3. dönem larva, e) Son dönem
larva ile birinci dönem larva f) Pupa
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Akdeniz iklimine sahip yerlerde hızla çoğalan zararlı seralarda yılda 10-12 döl verebilir.
Çevre koşullarına bağlı olarak bir dölünü 29-38 günde tamamlar. Ülkemizde 1000
metreyi aşan yüksekliklerde de görülür. Kelebekler, geceleri aktiftirler ve gündüzleri
yaprakların arasında saklanırlar. Yumurtalarını, genellikle yaprak altına, tomurcuk ve
olgunlaşmamış yeşil domates meyvelerinin çanak yapraklarının altına bırakır. Bir dişi
yaşamı süresince 120-260 adet yumurta bırakabilir. Yumurtalar 4-5 gün içinde açılır.
Dört larva dönemi geçirir. Larva dönemi 13-15 gün sürer. Larva çevre koşullarına
bağlı olarak toprakta ya da bitkide açtığı galerilerde bir kokon içinde pupa olur.
Pupa dönemi 9-11 gün sürer. Kışı yumurta, pupa veya ergin olarak geçirir.
Orta Anadolu Bölgesinde açık alan domates yetiştiriciliğinde iklim koşullarına
(ortalama sıcaklık 25°C) bağlı olarak ilk erginler mayıs ayının son haftası- haziran
ayının ilk haftasında görülmektedir. Yılda 3-4 döl veren zararlı birinci dölünü 3034 gün, ikinci dölünü 30, üçüncü dölünü 29-36 ve dördüncü dölünü ise 48 günde
tamamlar. Orta Anadolu Bölgesinde kışı geçirememektedir.
Marmara Bölgesinde ilk erginler mayıs ayının ilk haftası (14,9°C sıcaklık % 80 nem)
ya da son haftasında (19,3°C sıcaklık %72 nem ) çıkış yapar. Yumurta dönemi 4-9
gün, larva dönemi 9-15 gün, pupa dönemi ise 8-17 gün sürer. Bu bölgede en kısa
döl süresi 25 gün olup, yılda 4-5 döl verir. Kışı pupa döneminde toprakta geçirir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk erginler mart ayının sonunda (8-12°C sıcaklık ve
%62-75 nem) görülür. Zararlının en kısa döl süresi 31 gün olup, yılda 5 döl verir. Kışı
pupa olarak toprakta geçirir.
Zarar potansiyeli çok yüksek olan bu tür açık alan ve örtüaltı domates yetiştiriciliğinde
ana zararlı konumundadır. Larvaları domates bitkisinin kök hariç tüm kısımlarında
ve her döneminde zarar verir. Yumurtadan çıkan larva; meyve, yaprak, sap ve
gövdeye girerek beslenmeye başlar. Larva domatesin yapraklarında iki epidermis
arasında galeriler açarak beslenir. Larvanın yaprakta açtığı galeriler geniş olup şeffaf
boşluklar şeklinde kendini belli eder. Bu galeriler daha sonra nekrotik kahverengi
lekelere dönüşerek kurur. Yaprakta ve meyvede açılan galerilerde zararlının siyah
renkli talaş şeklinde pisliklerini görmek mümkündür. Bitkinin yeşil aksamında açılan
galeriler nedeniyle bitki tamamen kuruyabilir. Zararlı olgunlaşmamış domates
meyvelerinde çanak yaprakların altından giriş yapar. Zararlının meyvede açtığı
galerilerin görüntüsü düzensiz olup, galeriler meyvenin her tarafında görülebilir.
Zarara uğrayan meyve pazar değerini yitirmekte, ayrıca meyvede açılan galerilere
sekonder mikroorganizmaların yerleşmesiyle çürümeler meydana gelir (Şekil 2 a,b,
c, d,e, f).
Zararlı yoğun populasyonlarda, domateste %50-100 ürün kayıplarına yol açabilir.
Zararlının tüm biyolojik dönemleri domates meyvesi üzerinde bulunabildiğinden bir
yerden diğer yere domates meyveleri, fide, taşıma materyalleri ve araçları ile taşınır.
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a

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

c

T. KILIÇ

d

T. KILIÇ

e

T. KILIÇ

f

T. KILIÇ

Şekil 2. Domates güvesinin a) Yaprakta, b) Sürgünde, c) Gövde oluşturduğu galeriler,d) Olgunlaşmamış
domates meyvesinde çanak yapraklardan girişi, e) Meyvede açtığı düzensiz galeriler, f) Galerilere
yerleşen mikroorganizmalarla çürüyen domates
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Konukçuları
Zararlının ana konukçusu domatestir. Domates dışında patlıcan, patates (sadece
yeşil aksamda), altınçilek pepinoda beslendiği belirlenmiştir. Yabancıotlardan
köpek üzümü (Solanum nigrum), tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) sirken
(Chenopodium sp.), şeytan elması (Datura stromonium), Fener otu (Physalis angulata),
Horozibiği (Amaranthus viridis), Kanyaş (Sorghum halepense) ve Domuz pıtrağı
(Xanthium strumarium) beslendiği aptanmıştır.
Doğal düşmanları
Domates güvesi’nin Ülkemizde saptanan doğal düşmanları aşağıda verilmiştir
(Çizelge 1).
Çizelge 1. Domates güvesi’nin doğal düşmanları
Predatörler

Takım /Familya

Nesidiocoris tenuis Reut.

Hemiptera: Miridae

Macrolophus melanotoma (Costa)

Hemiptera: Miridae

Macrolophus costalis Fieber

Hemiptera: Miridae

Macrolophus pygmaeus (Rambur)

Hemiptera: Miridae

Dicyphus (Dicyphus) eckerleini Wagner

Hemiptera:Miridae

Dicyphus(Dicyphus) josifovi Rieger

Hemiptera:Miridae

Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff)

Hemiptera:Miridae

Deraecoris serenus (Douglas & Scott)

Hemiptera:Miridae

Nabis punctatus Costa

Hemiptera:Miridae

Orius spp.

Hemiptera:Anthocoridae

Geocoris megacephalus (Rossi)

Hemiptera:Lygaeidae

Adonia variegata (Goeze)

Coleoptera:Coccinellidae

Coccinella septempunctata L.

Coleoptera:Coccinellidae

Coccinella undecipunctata L.

Coleoptera:Coccinellidae

Oenopia (Synharmonia) conglobata L.

Coleoptera:Coccinellidae

Scymnus spp.

Coleoptera:Coccinellidae

Chrysoperla carnea (Stephens)

Neuroptera Chrysopidae

Parazitoitler
Yumurta parazitoiti
Trichogramma euproctidis Girault

Hymenoptera:Trichogrammatidae

Larva parazitoiti
Bracon hebetor (Say)

Hymenoptera: Braconidae
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Çizelge 1’in devamı
Larva parazitoiti
Bracon hebetor (Say)

Hymenoptera: Braconidae

Bracon didemie Beyarslan

Hymenoptera: Braconidae

Apanteles sp.

Hymenoptera: Braconidae

Pteromalis intermedius (Walker)

Hymenoptera: Pteromalidae

Closterocerus clara (Szelenyi)

Hymenoptera: Eulophidae

Ratzeburgiola christatus (Ratzeburg)

Hymenoptera: Eulophidae

Ratzeburgiola incompleta Boucek

Hymenoptera: Eulophidae

Baryscapus bruchaphagi (Gahan)

Hymenoptera: Eulophidae

Brachymeria secondaria (Ruschka)

Hymenoptera: Chalcidae

Hockeria unicolor (Walker)

Hymenoptera: Chalcidae

Larva -pupa parazitoiti
Campoplex sp

Hymenoptera: Ichneumonidae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•
•
•

Zararlı ile bulaşık fideler kullanılmamalı,
Zararlı ile bulaşık yaprak, meyve ve bitkiler üretim alanından uzaklaştırılmalı ve
imha edilmeli,
Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek özellikle Solanaceae
familyasına ait yabancı otlarla mücadele edilmeli,
Zararlının larva ve pupası tarlada kalan bitki artıklarında yaşamını
sürdürebileceğinden bulaşık alanlarda hasat sonrası bitki artıkları imha edilmeli,
Ürün münavebesi (Solanaceae familyasına bağlı olmayan ürünler yetiştirilmeli)
yapılmalı,
Tarlada kalan larva ve pupaları öldürmek için hasattan sonra derin sürüm
yapılmalı,
Seralar çift kapılı olmalı, giriş ve havalandırma açıklıkları zararlının giremeyeceği
incelikte tül ile kapatılmalıdır.

Biyoteknik yöntemler
Domates güvesine karşı kitle halinde tuzakla yakalama amaçlı örtüaltı domates
yetiştiriciliğinde feromon+su tuzak veya feromon+ışık+su tuzak kullanılabilir. Her iki
tuzakta bulunan plastik kaplar, su ile doldurulup, su yüzeyinde ince bir film tabakası
oluşturacak şekilde sıvı yağ veya bir miktar kokusuz deterjan eklenmektedir. Bu
şekilde feromon/feromon+ışıkla tuzağa çekilen ve suya düşen bireylerin su içinde
kalmaları sağlanmaktadır.(Şekil 3a, b).
18
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Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde dekarda 2 feromon+su tuzak veya 4 feromon+
Işık+su tuzak kullanılabilir. Üretim başlangıcında 1 adet eşeysel çekici delta tuzak/
da asılmakta, ilk erginler görüldüğünde kitle halinde yakalama tuzakları seraya eşit
aralıklar ile yerden 20-30 cm yüksekliğe yerleştirilir. Üretim dönemi süresinde serada
bulundurulan tuzaklardaki su azaldığında su ilave edilmelidir. Tuzakların kullanıldığı
seralarda zararlının dışardan girişini önlemek amacıyla havalandırma açıklıklarının
tül ile kapalı ve seranın çift kapılı olması zorunludur.

a

T. KILIÇ

b

Şekil 3. a) Feromon+su tuzak

T. KILIÇ

b) Feromon+ışık+su tuzak

Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanlardan Nesidiocoris tenuis, Ülkemizde birçok bölgede saptanmıştır
(Şekil 4a,b). Domates güvesine karşı ticari olarak da ruhsatlı olan bu predatör
zararlının yumurta ve larva dönemleri ile beslenmektedir. Ege ve Akdeniz Bölgesinde
örtüaltı domates yetiştiriciliğinde N. tenuis 2 adet/m² dozunda salınabilir.
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için zararlılarla mücadelede
kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli eğer kimyasal mücadele
gerekiyorsa doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih
edilmelidir.
Ülkemizde domates güvesi ile mücadele amaçlı tavsiye alan biyolojik mücadele
etmenlerinin, zararlının yoğunluklarına bağlı olarak tavsiye edilen salım yoğunlukları
Ek 3’te verilmektedir.

a

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

Şekil 4. Nesidiocoris tenuis a) Ergin, b) Ergin ve nimfi birarada
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a

B. MIHÇI

b

T. KILIÇ

c

B. MIHÇI

Şekil 5. a) Trichogramma euproctidis ergini b) Parazitlenmemiş Domates güvesi yumurtası, c) Parazitlenmiş
Domates güvesi yumurtası

Fiziksel Mücadele
Bulaşık seralarda, bir sonraki üretim dönemi öncesi yapılacak solarizasyon topraktaki
pupaları yok etmek için kullanılan etkili bir mücadele yöntemidir.
Kimyasal Mücadele
Domates güvesinin kimyasal mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama zamanını
doğru bir şekilde belirleyebilmek için, seradaki Domates güvesinin yoğunluğu ve
doğal düşman populasyonunun saptanması gerekir.“5. Örnekleme ve Kontrol
Metotları” bölümünde “5.1. Zararlılar” başlığı altında anlatıldığı şekilde Domates
güvesi sayımları yapılmalıdır.
Domates güvesine karşı ilaçlı mücadelede, 100 bitkiden 3’ü yumurta ve larva ile
bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol
edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.
Domates güvesinin kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’te
verilmiştir.
6.1.2. Tütün beyazsineği [Bemisia tabaci (Genn.)] ve Sera beyazsineği
[Trialeurodes vaporariorum (Westw.)] (Hemiptera:Aleyrodidae)
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Beyazsinek erginleri yaklaşık 1 mm boyunda olup, genel görünüşü beyaz renktedir.
Yumurtaları kısa bir sap ile yaprağın alt epidermisine tutturulur (Şekil 6a). Yumurtadan
yeni çıkan larvalar şeffaf beyazımsı sarı renkte, oval yapılı ve hareketlidir. Larvalar,
kısa bir süre sonra kendini yaprağa sabitleştirir ve hareketsiz duruma geçer Dört
larva dönemi geçirir ve son dönem larva çoğunlukla pupa olarak adlandırılır (Şekil
6b,c). Daha sonra ergin, pupa gömleğini “T” şeklinde yırtarak dışarı çıkar. (Şekil 6d).
Beyazsinekler seralardaki sebzelerde, ortamın sıcaklığına ve nemine bağlı olarak
mevsim boyunca yaşamlarını sürdürebilirler. Erginlerin 14°C’nin altında yumurta
bırakması, 10°C’nin altında ise faaliyetleri yavaşlar.
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Her dişi ortalama 200-300 yumurta bırakır. Yılda ortalama 9-10 döl verir.
Polifag bir zararlı olup, özellikle domates, hıyar, biber, fasulye ve patlıcanda zararı
önemlidir.
Beyazsinek erginleri gerek beslenme ve yumurta bırakma, gerekse dinlenme için
yaprakların alt yüzeyini tercih ederler (Şekil 6e). Larva ve erginler bitki özsuyunu
emerek yaprakta küçük lekeler halinde sararma meydana getirirler. Bitki zayıflar,
meyve verimi azalır, zamanla kurur. Ayrıca beslenme esnasında tatlı ve yapışkan bir
madde salgılarlar. Bu madde üzerinde fumajin mantarları gelişerek siyah bir tabaka
oluşmasına neden olurlar (Şekil 6f). Sonuç olarak bitki özümleme yapamaz hale gelir, verim düşer, ayrıca ürünün pazar değerinin düşmesine neden olur.

a

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

c

T. KILIÇ

d

T. KILIÇ

e

T. KILIÇ

f

T. KILIÇ

Şekil 6. Beyazsinek a)Ergin ve yumurtaları, b-c) Larva, pupa dönemleri, d)Pupa gömleği, e)Yaprak altındaki
erginler, f)Yapraklarda oluşturduğu fumajin
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Beyazsinek erginleri bazı virüs hastalıklarının taşınmasında da önemli rol oynarlar.
Bunlardan en önemlisi Tütün beyazsineği tarafından taşınan Domates sarı yaprak
kıvırcıklık virüsü (Tomato yellow leaf curl virus - TYLCV) dür.
Doğal düşmanları
Beyazsineklerin pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır. Birçok predatör ve parazitoit
beyazsineklerin yumurta, larva ve pupasında beslenmek suretiyle, onları baskı altında
tutabilmektedir. Beyazsineklerin ülkemizde belirlenen doğal düşmanları Çizelge 2’de
verilmiştir. Predatörlerinden M.caliginosus ve N. tenuis Ege ve Akdeniz Bölgelerinde
yaygın ve etkilidir (Şekil 7-10).
Çizelge 2. Beyazsineklerin saptanan doğal düşmanları
Doğal Düşmanın Adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Nesidiocoris tenuis Reuter

Hemiptera: Miridae

Chrysoperla carnea (Stephens).

Neuroptera: Chrysopidae

Macrolophus melanotoma (Costa)

Hemiptera: Miridae

Macrolophus nubilis H.S.

Hemiptera: Miridae

Deraecoris pallens Reut.

Hemiptera: Miridae

Zanchius alatanus Hoberlandt.

Hemiptera: Miridae

Nabis pseudoferus Rm.

Hemiptera: Nabidae

Serangium parcesetosum Sicard.

Coleoptera: Coccinellidae

Parazitoitler
Eretmocerus mundus Mercet

Hymenoptera: Aphelinidae

Encarsia formosa Gahan.

Hymenoptera: Aphelinidae

Eretmocerus eremicus Rose and Zolnerowich

Hymenoptera: Aphelinidae

a

b

T. KILIÇ

T. KILIÇ

Şekil 7. Macrolophus caliginosus a)Nimf, b)Ergini
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a

M.KARACAOĞLU

b

M.KARACAOĞLU

Şekil 8. Serangium parcesetosum a) Larva, b) Erginleri

a

E.TOPUZ

b

Eretmocerus mundus_M.Portakaldalı

Şekil 9. a) Eretmocerus eremicus ergini b) Eretmocerus mundus pupası

Z.YOLDAŞ

a

b

Z.YOLDAŞ

Şekil 10. Encarsia formosa tarafından parazitlenmiş siyah rengi almış beyazsinek larvaları pupaları

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•

Beyazsinek mücadelesinde başarılı olmak için mutlaka alınması gereken kültürel
önlemler aşağıda sıralanmıştır:
Sağlıklı bitki elde edebilmek için bitkiyi özellikle fide döneminde zararlıya karşı
korumalıdır. Bu nedenle seralardaki giriş-çıkış ve havalandırma açıklıkları,
erginlerin girmesini önlemek amacıyla tül (462 um) ile kapatılmalıdır.
Sera çevresinde ve içindeki yabancı otlar yok edilmelidir.
Sera içindeki nemi aşırı yükseltmemek için gereksiz sulamalardan kaçınmalı ve
havalandırma yeterli düzeyde yapılmalıdır.
Gereğinden fazla azotlu gübre uygulamasından kaçınılmalıdır.
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Biyoteknik Mücadele
Kültürel önlemlerle birlikte beyazsineğin serada varlığını izlemek için fide dikimi ile
birlikte 50-100 m² ye 1 adet olacak şekilde plaka tipi sarı yapışkan tuzaklar, bitkinin
10-15 cm üzerinden asılır (Şekil 11a). İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra ise 10
m²’ ye 1 tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla almaşık olarak, tuzaklar aynı şekilde
yerleştirilir. Tuzaklar kirlendikçe yenisi ile değiştirilir. Örtüaltı yetiştiriciliğinde rulo-şerit
şeklinde olan sarı renkli yapışkan tuzaklar da kullanılmaktadır (Şekil 11b).

a

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

Şekil 11. Sarı yapışkan tuzaklar a) Plaka tipi, b) Rulo-şerit

Biyolojik Mücadele
Seraangium parcesetosum patlıcan seralarında B. tabaci’ye karşı kullanılabilmektedir.
Patlıcan yetiştirilen ısıtmasız seralarda B. tabaci’ye karşı biyolojik mücadele de; zararlı
5-10 adet /10 cm²/yaprak yoğunluğuna ulaştığında, S. parcesetosum’un 2-4 ergin/
bitki oranında bir kez salım yapılarak başarı elde edilmektedir. Ancak bu başarı
seradaki ortalama sıcaklığın 20°C’nin üzerinde olduğu durumlarda sağlanmakta ve
2-3 hafta içerisinde zararlı popülasyonu baskı altına alınabilmektedir.
Beyazsineklerin çok sayıda parazitoiti vardır. Mücadelede kullanılacak parazitoit
seçiminde beyazsinek türü dikkate alınmalıdır. Parazitoit salımı yapılmış alanlarda,
bitkide koltuk ve yaprak alma işlemleri sırasında alt yapraklar hemen kopartılmamalı,
bu yapraklar parazitoit pupalarının çıkışı tamamlandıktan sonra kopartılmalıdır.
Ülkemizde beyazsineklerle mücadele amaçlı tavsiye alan biyolojik mücadele
etmenlerinin, zararlının yoğunluklarına bağlı olarak tavsiye edilen salım yoğunlukları
Ek 3’de verilmektedir.
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Kimyasal mücadele
Beyazsineklerin kimyasal mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama zamanını
doğru bir şekilde belirleyebilmek için, seradaki beyazsinek yoğunluğu ve doğal
düşman popülasyonunun saptanması gerekir. Bunun için, “5. Örnekleme ve Kontrol
Metotları” bölümünde “5.1. Zararlılar” başlığı altında anlatıldığı şekilde beyazsinek
sayımları yapılmalıdır.
Beyazsineklere karşı ilaçlı mücadelede, göz önünde bulundurulması gereken
mücadele eşiği, “yaprak başına 5 larva+pupa”dır. Ancak Domates sarı yaprak
kıvırcıklık virüsünün görüldüğü yerlerde bu eşik dikkate alınmadan mücadele
yapılmalıdır.
Beyazsineğin kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’te verilmiştir.
6.1.3. Yaprak galerisinekleri [Liriomyza trifolii (Burgess), L.bryoniae
(Kalt.), L.huidobrensis (Blanchard) (Dip.:Agromyzidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginler, grimsi-siyah renkte, 1,3-2,3 mm boyundadır. Yumurtalar oldukça küçük
olup, yaprak epidermisine bırakılır. Yumurtadan çıkan larva yaprakta galeri açarak
beslenir. Zararlının 3 larva dönemi bulunur. Son dönem larva, toprakta veya bazen
yaprak üzerinde pupa olur. Pupa süresi 20-30°C sıcaklıkta 7-14 günde tamamlanır.
Pupa 1,3x2,3 mm boyda olup, başlangıçta açık sarı olan rengi giderek kahverengiye
dönüşür (Şekil 12a,b,c).
Yaprak galerisineği, sera koşullarında bütün mevsim görülebilir. Bir dişi, 30°C
sıcaklıkta ömrü boyunca yaklaşık 400 yumurta bırakabilir. Sera koşullarında yaklaşık
10 döl verebilir.
Yaprak galerisineklerinin ergin ve larvaları bitkide zarar oluştururlar. Ergin dişiler
beslenme ve yumurtlamak amacıyla ovipozitörleri ile yapraklarda küçük yaralar
açarlar. Erginler, buradan çıkan özsu ile beslenir ve yaprakta küçük sarı lekecikler
oluştururlar (Şekil 12d). Larvalar yaprakda iki epidermis arasındaki parankima
dokusunda beslenerek ilerler ve bunun sonucunda galeriler oluşur. Bir yaprakta
birden fazla galeri olabilir. İleriki dönemlerde bu bölgeler sararıp, kurur ve dökülürler
(Şekil 12e,f). Genç fide ve bitkilerde gelişmeyi geciktirerek dolaylı olarak ürün ve
değer kaybı meydana getirir.
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a

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

d

T. KILIÇ

f

T. KILIÇ

g

T. KILIÇ

Şekil 12. Yaprak galerisineği a) Ergin, b) Larva c) Pupa, d) Erginlerin ovipozitörleriyle yaprakta oluşturdukları
küçük lekeler e-f) Domates ve fasulye yaprağında larvaların açtığı galeriler.

Polifag bir zararlı olup, özellikle fasulye, hıyar ve domatesteki zararı önemlidir.
Doğal Düşmanları
Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları aşağıda verilmiş olup, bu zararlının
populasyonunun doğal olarak baskı altına alınmasında çok önemli rol alırlar.
Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları sayfa 28’de verilmiştir (Çizelge 3).

26
ÖRTÜALTI.indd 26

Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatı
13.10.2017 11:57:58

Çizelge 3. Yaprak galerisineğinin tespit edilen doğal düşmanları
Doğal Düşmanın Adı

Takım ve Familyası

Diglyphus isaea Walker

Hymenotera.:Eulophidae

Chrysonotomyia chlorogaster (Erdös)

Hymenotera.:Eulophidae

Chrysonotomyia formosa (Westw.)

Hymenotera.:Eulophidae

Hemiptarsenus zilahisebessi Erdös

Hymenotera.:Eulophidae

Hemiptarsenus varicornis (Girault)

Hymenotera.:Eulophidae

a

M. KARACAOĞLU

b

T. KILIÇ

c

T. KILIÇ

d

T. KILIÇ

Şekil 13. Yaprak galeri sineğinin parazitoiti Diglyphus isaea a) Ergini, b) Larvası ve paralize ettiği Yaprak galeri
sineği larvası, c) Galeri içinde parazitli larva d) Diglyphus isaea pupası

Mücadelesi
Kültürel önlemler
•
•
•
•
•

Sağlıklı bitki elde edebilmek için özellikle fide döneminde zararlıya karşı önlemler
alınmalıdır. Bu amaçla havalandırma açıklıkları mutlaka tül (462 mikrometrelik)
ile kapatılmalıdır.
Sera çevresindeki ve içindeki yabancı otlar yok edilmelidir.
Bulaşık bitki artıkları imha edilmeli, bulaşık fideler seraya dikilmemelidir.
Malçlama yapılarak toprağın nemli kalması ve pupaların nemden çürümesi
sağlanmalı ve larvaların toprağa geçerek pupa olması önlenmelidir.
Seralardaki giriş-çıkış ve havalandırma açıklıkları, erginlerin girmesini önlemek
için tül ya da ince delikli tel ile kapatılmalıdır.
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Biyoteknik Mücadele
Alınacak kültürel önlemlerle birlikte Yaprak galerisineklerinin serada varlığını izlemek
için Beyazsinekte olduğu gibi fide dikimi ile 50-100 m² ye 1 adet olacak şekilde sarı
yapışkan tuzaklar bitkinin 10-15 cm üzerinden asılır. İlk ergin uçuşu belirlendikten
sonra ise 10 m²’ye 1 tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla almaşık olarak tuzaklar
aynı şekilde yerleştirilir. Tuzaklar kirlendikçe yenisi ile değiştirilir.
Biyolojik Mücadele
Parazitoitlerin korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Özellikle üretim dönemi başında zararlıya karşı kimyasal ilaç kullanılmamalı, diğer
zararlılara karşı kullanılan ilaçlarda da parazitoitlere yan etkisi en az olan ilaçlar
kullanılmalıdır.
Parazitoit salımı için serada bulunan bitkilerde Yaprak galerisineği yoğunluğu
örnekleme bölümünde anlatıldığı şekilde yapılır. Yaprak başına düşen yaprak
galerisineği sayısı belirlenir. Parazitoit erginleri Çizelge 4’te belirtilen oranlarda sebze
çeşidine göre bitkilere homojen olarak dağıtılır.
Sera sıcaklığının düştüğü dönemlerde faydalının etkisiz kalabileceği göz önüne
alınarak, mücadelenin diğer yöntemlerle (sarı yapışkan tuzak asılması veya kimyasal
mücadele) desteklenmesi gereklidir.
Parazitoit salımı yapılmış alanlarda bitkide koltuk ve yaprak alma işlemleri sırasında
alt yapraklar hemen kopartılmamalı, bu yapraklar parazitoit pupalarının çıkışı
tamamlandıktan sonra kopartılmalıdır.
Çizelge 4. Yaprak galerisineği parazitoiti, Diglyphus isaea’nın farklı bitkilerdeki salım oranları
Konukçu
Bitki

Yaprak galerisineği bulaşma oranı
(adet/yaprak)

Diglyphus isaea salım oranı
(adet/m²)

Fasulye

3

1

Hıyar

15

3

Biber

1

1

Domates

2

1

Ülkemizde yaprak galerisinekleri ile mücadele amaçlı tavsiye alan biyolojik mücadele
etmenlerinin, zararlının yoğunluklarına bağlı olarak tavsiye edilen salım yoğunlukları
Ek 3’te verilmektedir.
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Kimyasal Mücadele
Yaprak galerisineklerinin kimyasal mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama
zamanını doğru bir şekilde belirleyebilmek için, seradaki Yaprak galerisineği
yoğunluğu ve doğal düşman populasyonunun saptanması gerekir. Bunun için,
“5. Örnekleme ve Kontrol Metotları” bölümünde “5.1. Zararlılar” başlığı altında
anlatıldığı şekilde Yaprak galerisineği sayımları yapılmalıdır.
Yaprak galerisineklerine karşı ilaçlı mücadelede göz önünde bulundurulması gereken
mücadele eşiği, küçük yapraklı bitkilerde (fasülye, biber vb.) yaprak başına 4 larva,
büyük yapraklı bitkilerde (domates, patlıcan, hıyar, kabak vb.) yaprak başına 10
larvadır. İlacın etki mekanizmasına bağlı olarak bu eşik daha düşük tutulabilir. İlaç
seçiminde yararlı türlerin korunması açısından, yararlılara olumsuz etkisi en düşük
ilaçlar tercih edilmelidir.
Yaprak galerisineklerinin kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek
4’te verilmiştir.
6.1.4. Yaprakbitleri [Myzus persicae (Sulz.), Aphis gossypii Glov.,
A. fabae Scop., Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (Hem.:
Aphididae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Yaprakbitlerinin vücutları oval biçimde ve yumuşak olup, 1,5-3,0 mm boyundadır.
Özellikle bitkilerin taze sürgün ve dallarında koloni halinde bulunurlar (Şekil 14).
Yaprak bitleri yaşayışlarına göre “Tek konukçulu” ve “İki konukçulu” olmak üzere iki
gruba ayrılırlar. İki konukçulu türlerde ikinci ve üçüncü döllerden meydana gelen
kanatlı formlar, bulundukları primer konukçuyu terk edip sekonder konukçulara
giderler.
Bazı türler kışı döllenmiş yumurta halinde geçirir. Kışı geçiren yumurtalardan çıkan
bireylerden (Fundatrix) itibaren, sonbaharda gerçek dişiler (seksual dişiler) ve erkek
bireyler meydana gelene kadar döllemsiz olarak (partenogenetik) çoğalırlar ve canlı
doğururlar. Kışı ılık geçen yerlerde ve seralarda bazı türler yıl boyunca partenogenetik
olarak çoğalmalarını sürdürürler ve zorunlu kışlamaya gerek duymazlar. Sera
koşullarına ve türlere göre yılda 10-16 döl verirler.
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a

T. KILIÇ

b

c

T. KILIÇ

d

T. KILIÇ

T. KILIÇ

Şekil 14. Yaprakbiti a)Nimfi, b) Çeşitli biyolojik dönem ve formları, c)Yaprakbiti kolonisi, d)Yaprak biti nimf
gömlekleri

Yaprakbitleri bitki özsuyunu emerek zarar yaparlar. Emgi nedeniyle yapraklar
büzüşmüş, kıvrılmış bir görünüm alır. Bu emgi sonucu bitki zayıflar, gelişme durur,
ürünün verim ve kalitesi bozulur. Salgıladıkları tatlı maddeler fumajine neden olarak
bitki yüzeyini örter, bitkinin özümleme ve solunuma engel olması sonucu zarar oluşur.
Ayrıca virüs hastalıklarını taşımak ve sağlam bitkilere bulaştırmak suretiyle büyük
zararlara neden olurlar. Örneğin M. persicae 50 değişik virüsün vektörüdür. Polifag
bir zararlıdır. Özellikle biber, patlıcan, hıyar, domates ve kabakta zararı önemlidir.
Doğal düşmanları
Çok fazla üreme yeteneği olan yaprakbitlerinin popülasyon artışları doğal düşmanları
sayesinde kısmen önlenebilmektedir (Şekil 15-20). Yaprakbitlerinin belirlenen
parazitoit ve predatörleri aşağıda verilmektedir (Çizelge 5).
Çizelge 5. Yaprakbitlerinin tespit edilen doğal düşmanları
Doğal Düşmanın Adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Chrysoperla carnea (Steph.).

(Neuroptera:Chrysopidae)

Sympherobius sanctus Tjed.

(Neuroptera:Sympherobiidae)

Coccinella septempunctata L.

(Coleoptera:Coccinellidae)

Chilocorus bipustulatus

(Coleoptera:Coccinellidae)

Exochomus quadripustulatus

(Coleoptera:Coccinellidae)
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Çizelge 5’in devamı
Exochomus flavipes

(Coleoptera:Coccinellidae)

Adonia variegata (Goeze)

(Coleoptera:Coccinellidae)

Hypodemia convergens

(Coleoptera:Coccinellidae)

Scymnus bipustulatus

(Coleoptera:Coccinellidae)

Scymnus marginalis Rossi

(Coleoptera:Coccinellidae)

Scymnus interruptus (Goeze)

(Coleoptera:Coccinellidae)

Scymnus rubromaculatus (Goeze)

(Coleoptera:Coccinellidae)

Scymnus subvilloaus (Goeze)

(Coleoptera:Coccinellidae)

Scymnus pallipediformis Günter

(Coleoptera:Coccinellidae)

Scymnus apetzi Mulsant

(Coleoptera:Coccinellidae)

Synharmonia conglobata (L.)

(Coleoptera:Coccinellidae)

Propylaea quatuordecimpunctata L.

(Coleoptera:Coccinellidae)

Syrphus spp.

(Diptera:Syrphidae)

Episyrphus balteatus (De Geer)

(Diptera:Syrphidae)

Metasyrphus corollae (Fabricius)

(Diptera:Syrphidae)

Chrysotoxum intermedium (Meigen)

(Diptera:Syrphidae)

Sphaerophoria scripta (L.)

(Diptera:Syrphidae)

Aphidoletes aphidimyza (Rond.)

(Diptera:Cecidomyiidae)

Nabis spp.

(Hemiptera:Nabidae)

Orius spp.

(Hemiptera:Anthocoridae)

Parazitoitler
Aphelinus mali Halt.

(Hymenoptera:Aphelinidae)

Lypsiphlebus fabarum Marshall (Walk)

(Hymenoptera:Aphidiidae)

Aphidius matricariae Holiday

(Hymenoptera:Aphidiidae)

Erynia neoaphidis Remaud et Hennb.

(Hymenoptera:Aphidiidae)

Diaretiella rapae (M’intosh)

(Hymenoptera:Aphidiidae)

a

T. KILIÇ

b

M.KARACAOĞLU

c

T. KILIÇ

Şekil 15. Chrysoperla carnea a) Ergin, b) Yumurta, c) Larva
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a

M.KARACAOĞLU

b

T. KILIÇ

c

T. KILIÇ

Şekil 16. Coccinella septempunctata a) Ergini b) Yumurta paketi, c) Larvası

a

S. SATAR

b

T. KILIÇ

Şekil 17. Çiçek sinekleri (Syriphidae) a) Ergini, b) Larvası yaprakbiti ile beslenirken

T. KILIÇ

Şekil 18. Aphidoletes aphidimyza larvası
yaprakbiti ile beslenirken

a

T. KILIÇ

b

B.GÜVEN

c

E.TOPUZ

Şekil 19. a) Aphidius sp. ile parazitlenmiş mumyalaşmış yaprakbitleri b)Parazitli mumyalaşmış yaprakbitleri
c) Aphidius sp. ergini
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T. KILIÇ

Şekil 20. Scymnus sp

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•

Sağlıklı fideler seraya şaşırtılmalı, bunun için fidelikte bulaşmayı önlemek
amacıyla havalandırma açıklıkları mutlaka tül (462 µm) ile kapatılmalıdır.
Bulaşık bitkiler ve yabancı otlar sera içinden temizlenmelidir.
Seralardaki giriş-çıkış ve havalandırma açıklıkları, kanatlı formların girmesini
önlemek amacıyla tül ile kapatılmalıdır.

Biyolojik Mücadele
Predatörlerden, özellikle Coccinellidae, Chrysopidae ve Syrphidae familyasına bağlı
türler ve parazitoitlerden Aphidius türleri, biyolojik mücadele açısından çok önemlidir.
Bu faydalıları korunması ve etkinliklerinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Ülkemizde yaprakbitleriyle mücadele amaçlı tavsiye alan biyolojik mücadele
etmenlerinin, zararlının yoğunluklarına bağlı olarak tavsiye edilen salım yoğunlukları
Ek 3’te verilmektedir.
Kimyasal Mücadele
Yaprakbiti’nin kimyasal mücadelesine karar verebilmek için, seradaki yoğunluklarının
ve doğal düşman popülasyonunun saptanması gerekir. Bunun için, “5. Örnekleme
ve Kontrol Metotları” bölümünde “5.1. Zararlılar” başlığı altında anlatıldığı şekilde
Yaprakbiti sayımları yapılmalıdır. Yaprakbitlerinin mücadele eşiği olan yaprak başına
küçük yapraklı bitkilerde (fasülye, biber vb.) yaprak başına 10, büyük yapraklı
bitkilerde (domates, patlıcan, hıyar, kabak vb.) yaprak başına 20 birey olması
gerekir. Ancak çevrede bu zararlının vektörü olduğu virüs hastalıkları görülüyorsa
vektör mücadelesi yapmak amacıyla ekonomik zarar eşiği dikkate alınmadan
mücadele yapılabilir. Yaprakbiti genellikle lokal olarak görüldüğü için, sadece bu
yerler ilaçlanmalıdır. Mücadelede spesifik afisitler uygulanarak doğal düşmanların
korunmasına özen gösterilmelidir.
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Yaprakbitlerinin kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’te
verilmiştir.
6.1.5. Kırmızıörümcek [Tetranychus urticae Koch. (Acarina:
Tetranychidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Kırmızıörümcekler yaprağın alt yüzeyine ördükleri ipek ağlar arasında, ergin, nimf
ve yumurtaları ile birlikte bir arada bulunurlar. Erginler 0,5-0,7 mm boyunda olup,
göz ile zor görülürler. Birinci dönem larva üç çift bacaklı, nimf ve erginler ise dört çift
bacaklıdır. Yumurtaları küresel olup, başlangıçta cam gibi şeffaftır, açılmaya yakın
koyulaşırlar (Şekil 21a).
Polifag bir zararlıdır. Özellikle fasulye, hıyar, domates, patlıcan, biber ve kabakta
zararı önemlidir.
Dişiler, yumurtalarını yaprak alt yüzeyine, yaprak damarları boyunca yaptıkları ağlar
arasına bırakırlar. Yumurtadan çıkan larva, protonimf ve deutonimf dönemlerini
geçirerek ergin olur. Larvalar ergin olana kadar 3 gömlek değiştirirler. Bir dişi 100200 yumurta bırakabilir. Seralarda iklim koşullarına ve konukçuya bağlı olarak yılda
10-12 döl verebilir.
Kırmızıörümcekler, ağız parçaları içinde bulunan styletleri ile bitki dokusunu
zedelemeleri sonucunda çıkan bitki özsuyunu emerek beslenirler. Bu emgi sonucu
yaprakta sararma ve kıvrılma olur; ürün verimi ve kalitesi düşer. Zararlının yoğun
olduğu durumda bitkinin sürgün ve dalları ağ ile kaplı hale gelir ve yapraklarda ve
bitkide kuruma meydana gelir (Şekil 21b,c).

a

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

c

T. KILIÇ

Şekil 21. Tetranychus urticae a)Ergin, yumurta, larva ve nimfleri, b-c) Domates ve hıyarda zararı,
oluşturduğu ağlar
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Doğal düşmanları
Kırmızıörümceklerin Ülkemizde saptanan doğal düşmanları aşağıda verilmiştir
(Çizelge 6).
Çizelge 6. Kırmızıörümceklerin tespit edilen doğal düşmanları
Doğal Düşmanın Adı

Takım ve Familyası

Phytoseiulus persimilis

(Acarina:Phytoseiidae)

Thyphlodromus similis Qud.

(Acarina:Phytoseiidae)

Typhlodromus pyri (Scheuten)

(Acarina:Phytoseiidae)

Scolothrips longicornis Priesner

(Thysanoptera:Thripidae)

Hyperaspis reppensis (Hbst.)

(Coleoptera:Coccinellidae)

Scymnus rubromaculatus (Goeze)

(Coleoptera:Coccinellidae)

Scymnus pallipediformis Günther

(Coleoptera:Coccinellidae)

Stethorus punctillum Waiae

(Coleoptera:Coccinellidae)

Stethorus gilvifrons (Mulsant)

(Coleoptera:Coccinellidae)

Oligota flavicornis Boist et Lacord

(Coleoptera:Coccinellidae)

Piocoris erythrooephala (P.S.)

(Hemiptera:Lygaeidae)

Deraeocoris punctatus Fn.

(Hemiptera:Miridae)

Deraeocoris serenus (D.Sc.)

(Hemiptera:Miridae)

Deraeocoris pallens (Rt.)

(Hemiptera:Miridae)

Macrolopus melanotoma (Costa)

(Hemiptera:Miridae)

Zanchius alatanus Hoberlandt.

(Hemiptera:Miridae)

Orius niger (W.)

(Hemiptera:Anthocoridae)

Orius minutus (L.)

(Hemiptera:Anthocoridae)

Nabis pseudoferus Rem.

(Hemiptera:Nabidae)

Chrysoperla carnea (Steph.)

(Neuroptera:Chrysopidae)

Therodiplosis persicae Kieffer.

(Diptera:Cecidomyiidae)

a

C. KAZAK

b

T. KILIÇ

Şekil 22. Kırmızı örümceğin predatörleri a) Phytoseiulus persimilis Tetranychus urticae ile beslenirken,
b) Scolotrips sp
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a

B.GÜVEN

b

B.GÜVEN

b

B.GÜVEN

Şekil 23. Stethorus sp’nin a) Ergin, b) Larvası, c) Pupası

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Zararlı ile bulaşık bitki artıkları ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Toprak işlemesi yapılmalı,
yabancı otlarla mücadele edilmelidir.
Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanlardan, özellikle Phytoseidler, Coccinellidler ve predatör thripsler
biyolojik mücadele açısından çok önemlidir (Şekil 22 a,b ve Şekil 23 a,b,c). Bu
faydalıları korunması ve etkinliklerinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Özellikle üretim dönemi başında zararlıya karşı kimyasal ilaç kullanılmamalı, diğer
zararlılara karşı kullanılan ilaçlarda da parazitoitlere yan etkisi en az olan ilaçlar
kullanılmalıdır.
Hıyar ve domateslerde kırmızıörümceklere karşı yaprak başına 5 adet kırmızıörümcek
bulunduğunda, biyolojik mücadelede Phytoseiulus persimilis kullanılabilir. Salınacak
predatör miktarını belirlemek üzere 20 bitkide bulunan yapraklar sayılır ve bir bitkide
bulunan ortalama yaprak sayısı hesaplanır. Bu yaprak sayısı, serada bulunan bitki
sayısı ile çarpılarak, seradaki toplam yaprak adedi bulunur. Seraya yaprak başına bir
adet P. persimilis gelecek şekilde homojen olarak dağıtılır.
Ülkemizde kırmızıörümceklerle mücadele amaçlı tavsiye alan biyolojik mücadele
etmenlerinin, zararlının yoğunluklarına bağlı olarak tavsiye edilen salım yoğunlukları
Ek 3’te verilmektedir.
Kimyasal Mücadele
Kırmızıörümceklerin kimyasal mücadelesine karar verebilmek için, seradaki Kırmızı
örümcek yoğunluğu ve doğal düşman populasyonunun saptanması gerekir. Bunun
için, “5. Örnekleme ve Kontrol Metotları” bölümünde “5.1. Zararlılar” başlığı altında
anlatıldığı şekilde Kırmızıörümcek sayımları yapılmalıdır.
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Kırmızıörümcek yoğunluğu başlangıçta sera kenarlarında meydana geldiği ve lokal
olarak görüldüğü için, sadece bu yerler spesifik akarisitlerle ilaçlanmalıdır. Zararlı,
sera içine yayılmış ve mücadele eşiği olan; küçük yapraklı bitkilerde (fasülye, biber
vb.) yaprak başına 3, büyük yapraklı bitkilerde (domates, patlıcan, hıyar, kabak
vb.) yaprak başına 5 adet nimf+ergin yoğunluğa ulaşmış ise kaplama ilaçlama
yapılmalıdır. Uygulamada sadece hedeflenen zararlıyı öldürmesi için spesifik
akarisitler kullanılmalıdır.
Kırmızı örümceklerin kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’te
verilmiştir.
6.1.6. Thripsler [Thrips tabaci Lind., Frankliniella occidentalis Pergande.
(Thys.:Thripidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginler açık sarı veya sarımsı esmer renkli, genelde 0,5 –2,0 mm boyunda, dar ve
silindir vücutludur (Şekil 24a). Kanatlarının kenarında kirpik şeklinde saçaklar vardır.
Bu nedenle kirpik kanatlılar denir. Yumurtası bitki dokusu içine bırakılır ve gözle
görülemeyecek kadar küçüktür. Larva ergine benzer, erginden farkı kanatlarının
olmamasıdır (Şekil 24b).

a

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

Şekil 24. Frankliniella occidentalis a) Ergini, b) Larvası

Ergin ve larvalar yaprağın alt yüzünde bulunur ve oldukça hareketlidirler. Dişiler
yumurtayı daha çok yaprak, çiçek yaprağı gibi daha yumuşak doku içine bırakır.
Yumurtadan çıkan larvalar oldukça hareketli olup yaprağın alt yüzünde beslenirler.
T.tabaci yaşamı boyunca 70-100 yumurta bırakır. Bir dölünü ortalama 14-30 gün
arasında tamamlar. Yılda 3-10 döl verir.
F.occidentalis yaşamı boyunca 150-300 yumurta bırakır. Yılda en fazla 15 döl verir.
F.occidentalis bitkinin her tarafında görülmekle birlikte özellikle büyüme noktasında,
tomurcuk ve çiçekte bulunur. T.tabaci ise özellikle yaprak altında olmak üzere bitki
nin her tarafında görülür. İklim koşulları uygun olduğu sürece seralarda yıl boyunca
yaşamını sürdürür.
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Ergin ve larvalar, bitkilerin yaprak, sap ve meyvelerin epidermis tabakasını zedeler
ve çıkan öz suyu emerek beslenirler. Thripsin beslendiği bölgedeki hücreler ölür ve
yaprakta boşalmış hücre boşlukları hava ile dolarak beyaz gümüşi renkte lekeler
meydana getirir. Bu durum yaprakların özümleme yapma kapasitesini düşürür.
Yapraklar gevrekleşir ve kenarı kıvrılır. Meyve veya kapsüllerde beslenme sonucu
gümüşi lekeler görülür ve meyvede şekil bozukluklarına neden olabilir. Ayrıca
dışkılarıyla yaprak altında siyah lekeler meydana getirir (Şekil 25 a,b).

a

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

c

T. KILIÇ

Şekil 25. Thrips a-b)Yaprakta larvalar ve beslenmeler ile oluşan gümüşi lekeler c) Hıyar çiçeğinde thrips
erginleri

F. occidentalis’in yapraktaki zararı T. tabaci’ye benzer. F. occidentalis özellikle
büyüme noktası, tomurcuk ve çiçekte beslenir. F. occidentalis dişilerinin domates ve
biber meyvelerinde yumurta bıraktıkları dokunun etrafında açık renkli hale oluşur, bu
da meyvenin pazar değerini düşürür
Thripsler virüs taşıyıcısı olmaları nedeniyle dolaylı olarak önemli ürün kayıpları
meydana getirmektedirler. Taşıdıkları virüslerden en önemlisi Domates lekeli
solgunluk virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus =TSWV) dür.
Polifag bir zararlıdır. Özellikle hıyar, biber, patlıcan, domates ve fasulyede zararı
önemlidir.
Doğal Düşmanları
Thripslerin ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları sayfa 40’da verilmiştir (Çizelge 7).
Ayrıca çeşitli kaynaklarda Chrysopidae, Staphylinidae, Trombiidae, familyalarına ait
doğal düşmanları olduğu da bildirilmektedir.
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Çizelge 7. Thripslerin tespit edilen doğal düşmanları
Doğal Düşmanın Adı

Takım ve Familyası

Orius laevigatus (Fieber)

Hemiptera: Anthocoridae

Orius niger (Wolff)

Hemiptera: Anthocoridae

Orius majusculus Reuter

Hemiptera: Anthocoridae

Aeolothrips collaris Priesner

Thysanoptera:Aeolohripidae

Aeolothrips intermedius Bagnall

Thysanoptera:Aeolohripidae

Amblyseius barkeri (Hughes)

Acarina:Phytoseiidae

Amblyseius messor (Wains-tein)

Acarina:Phytoseiidae

Amblyseius swirskii Athias-Henriot

Acarina:Phytoseiidae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Zararlı ile bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir. Toprak işlemesi ve yabancı
ot mücadelesi yapılmalı ve havalandırma açıklıkları mutlaka tül (462 um) ile
kapatılmalıdır.
Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanlardan, özellikle Orius spp. biyolojik mücadele açısından önemlidir.
Faydalıların korunması ve etkinliklerinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Özellikle üretim dönemi başında zararlıya karşı kimyasal ilaç kullanılmamalı, diğer
zararlılara karşı kullanılan ilaçlarda da parazitoitlere yan etkisi en az olan ilaçlar
kullanılmalıdır.
Örtüaltı tek ürün yetiştiriciliğinde O. laevigatus’un F. occidentalis’e karşı etkinliği
ile ilgili yapılan çalışmalarda, ekim ayında biberde 4 ve patlıcanda 6 adet ergin/
m² salım yoğunluklarında zararlının baskı altına alındığı belirlenmiştir. Ancak, kış
aylarında ısıtma yapılmayan seralarda, sera sıcaklığının düşüşüne bağlı olarak
faydalı populasyonunu azalmakta ve mart başlarında, aynı yoğunluklarda salımların
tekrarlanması gerekebilmektedir.

a

M.KARACAOĞLU

b

M.KARACAOĞLU

c

D. KAHYA

Şekil 26. Orius laevigatus: a) Ergin; b) Yumurta, c) Nimf
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T. KILIÇ

Şekil 27. Aeolothrips sp

M. KARACAOĞLU

Şekil 28. Amblyseus swirskii

Eğer predatör salımı yapılıyorsa bitkide koltuk ve yaprak alma işlemleri sırasında
kopartılan alt yapraklar, bir kaç gün sera içerisinde bırakılarak, mevcut yumurtaların
çıkışı ve nimflerin bitkilere geçmesi sağlandıktan sonra seradan uzaklaştırılmalıdır.
Ülkemizde thripslerle mücadele amaçlı tavsiye alan biyolojik mücadele etmenlerinin,
zararlının yoğunluklarına bağlı olarak tavsiye edilen salım yoğunlukları Ek 3’te
verilmektedir.
Kimyasal mücadele
Thripslerin kimyasal mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama zamanını doğru
bir şekilde belirleyebilmek için, seradaki Thrips yoğunluğu ve doğal düşman
populasyonunun saptanması gerekir. Bunun için, “5. Örnekleme ve Kontrol Metotları”
bölümünde “5.1. Zararlılar” başlığı altında anlatıldığı şekilde Thrips sayımları
yapılmalıdır.
Kimyasal mücadele, küçük yapraklı bitkilerde (fasülye, biber vb.) yaprak başına 10,
büyük yapraklı bitkilerde (domates, patlıcan, hıyar, kabak vb.) yaprak başına 20
adet veya çiçek başına 3 adet nimf+ergin (ergin-larva) olduğunda uygulanır. Ancak
tripslerin de virüs vektörü olduğu unutulmamalı ve mücadelesinde buna dikkat
edilmelidir.
Thripslerin kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’te verilmiştir.
6.1.7. Kök ur nematodları ( Meloidogyne spp., Goeldi)
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Kök ur nematodları, gözle görülmeyen mikroskobik canlılardır. Erkek bireyler ince,
uzun, ipliksi ve silindirik vücut yapısına sahip olup, ergin dişi bireyler ise armut veya
limon şeklindedir. Bitkiyi enfekte eden ikinci dönem larvaları ipliksi formdadır (Şekil
29).
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a

A.ÖZARSLAN

A.ÖZARSLAN

b

Şekil 29. Kök-ur nematodu’nun mikroskop altındaki görünüşü larva (solda), ergin dişi (sağda)

a

A.ÖZARSLAN

b

A.ÖZARSLAN

Şekil 30. Domates bitkisinde uygulama yapılmayan(K) ve Solarizasyon+metam sodyum fumigantı uygulanan
alanda bitkilerin gelişimi(a), Biber bitkisinde nematodun neden olduğu sararma(b)

Dişi, vücudunun hemen arkasında; bir kısmı köke gömülü, bir kısmı kök yüzeyinde olan
jelatinimsi bir kese içine yumurtasını bırakır. Yumurta adedi konukçu cinsine ve nematod
türüne göre değişmekle birlikte bir kese içinde 200-500 yumurta bulunur. Bu sayı bazı
türlerde 2000’e kadar çıkabilir. Yumurtadan ikinci larva dönemi olarak çıkan ve bitkiye
giriş yapan nematod üçüncü ve dördüncü larva dönemlerini geçirerek ergin hale gelir.
Sebzelerde ekonomik düzeyde zararlara neden olan türler, toprak sıcaklığı 15°C’nin
üzerine çıktığında bitkiye giriş yapmaktadırlar. Nematodun bir neslini tamamlaması,
bitki türüne, toprak sıcaklığına ve toprak nemine bağlı olarak 3-8 hafta arasında değişir.
Nematodlar bitkilerin köklerine saldırarak fonksiyonlarını bozar, su ve besin alımını
engellerler. Bitkide bodurluk, köklerde ur oluşumu, gövdede incelme, yapraklarda
sarılık, yaprak sayısı ve büyüklüğünün, meyve iriliği ve ağırlığının azalmasına neden
olarak önemli verim kayıplarına yol açarlar(Şekil 30). Bitkilerin köklerinde beslenmeleri
sonucu oluşturdukları irili ufaklı urlar en önemli belirtileridir (Şekil 31). Bu tür bitkiler
zayıflar, verim ve kalite önemli ölçüde düşer. Ürünün pazarlanamamasına veya
pazar değerinin düşmesine neden olurlar. Bitki köklerinde beslenmeleri sırasında
oluşturdukları yaralardan toprak kökenli fungal (Fusarium spp, Phythium spp. ve
Rhizoctonia spp ) ve bakteriyel (Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis) patojenlerin bitkiye girişine imkan hazırlarlar. Kök ur nematodları,
bu hastalık etmenleri ile sinerjistik etki oluşturarak ağır verim kayıplarına neden olurlar.
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a

A.ÖZARSLAN

b

A.ÖZARSLAN

c

A.ÖZARSLAN

d

A.ÖZARSLAN

Şekil 31. Kök-ur nematodu ile bulaşık bitki kökleri biber (a), domates (b,c) hıyar(d)

Doğal Düşmanları
Kök-ur nematodları’na karşı funguslardan Arthrobotrys conoides Drechsler,
A.oligospora Fresenius, Paecilomyces lilacinus (Thom), P.fumosoroseus Apopka,
Trichoderma harzianum Rifai ve Verticillium chlamydosporium Goddard; bakterilerden
Pasteuria penetrans (Thorne) Sayre and Starr kullanılmaktadır.
Mücadelesi
Karantina Önlemleri
•
•

Kök-ur nematodları karantinaya dahildir. Bu nedenle bulaşık üretim materyallerinin
temiz bölgelere taşınarak bulaştırılmasına engel olunmalıdır.
Bulaşık olduğu şüphe edilen alanlardan, örnek alma talimatına uygun olarak
toprak ve kök örnekleri alınarak analiz yapılmalıdır.

Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•
•

Bitkisel üretimde nematodla bulaşık olmayan fidelerin kullanılması gerekir.
Üretim materyali dikimden önce mutlaka nematolojik yönden analiz edilmelidir.
Üretim için kullanılacak alandan yöntemine uygun olarak alınacak toprak örneği
de nematolojik yönden analiz edilmelidir.
Sulama suyunun nematodla bulaşık olmamasına dikkat edilmelidir.
Fide dikimi öncesinde, yazın sıcak ve kurak aylarında toprağın 15 gün ara ile 3040 cm derinlikte en az 2 kere alt üst edilerek işlenmesi, nematod popülasyonunu
azaltmaktadır.
Üretim sezonu sonunda nematoda duyarlı bitkilerin toprakta bırakılmayıp
sökülerek imha edilmesi gerekmektedir.
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•
•

•

Bulaşık alanlarda kullanılan toprak işleme alet ve makineleri temizlenmeden
kullanılmamalıdır. Sera girişlerinde sönmemiş kireç kullanılarak hijyene dikkat
edilmelidir.
Dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır. Domateste Kök-ur nematodları’na karşı
dayanıklılık sağlayan Mi geni, M. incognita, M. javanica ve M. arenaria
türlerine karşı dayanıklılık sağlamakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak
Mi geni, toprak sıcaklığı 28°C’nin üzerinde olduğu durumlarda dayanıklılık
sağlamamaktadır.
Aşılı fide kullanımına özen gösterilmelidir. Aşılı fideler güçlü kök yapısına sahip
olmaları nedeniyle nematod zararını tolere edebilmektedir. Son yıllarda aşılı fide
uygulamaları özellikle domates ve patlıcanda yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Fiziksel Mücadele
Seralarda kök-ur nematodları’na karşı toprak dezenfeksiyonu amacıyla solarizasyon
uygulanmalıdır. Solarizasyon uygulaması “9. Mücadelenin Yönetimi” bölümünde
tarif edildiği gibi yapılmalıdır.
Biyolojik Mücadele
Kök-ur nematodları’na karşı biyolojik mücadele amacıyla ruhsatlı biopreperatlar
kullanılabilir.
Kimyasal Mücadele
Mutlaka bitkinin olmadığı dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Kök-ur nematodlarına
karşı kimyasal mücadele iki şekilde yapılmaktadır.
Boş saha ilaçlamaları: Kök-ur nematodları bitkilerde erken dönemde önemli zararlara
neden olurlar. Mücadelelerinde en önemli nokta, fide dikimi öncesi popülasyonun
minimuma indirilmesidir. Dikim öncesi dikim sırtları hazırlanarak ruhsatlı bir
nematisitle boş saha ilaçlaması yapılmalıdır. Yalnız solarizasyon 20 cm, bir fumigant
ile uygulandığında 35 cm toprak derinliğine kadar etkili olmaktadır. Uygulamalar
yapıldıktan sonra dikim sırtları hazırlandığında etkili olmayan derinlikten toprak alınıp
sırt hazırlanmaktadır. Bundan dolayı uygulamalar etkisiz olup daha erken nematod
zararı bitkide görülmektedir. Dikim sırtları hazırlanmış toprağa solarizasyon ile bir
fumigant ile uygulandığında kök ur nematodlara karşı 9-10 ay etkili olabilmektedir.
Akdeniz Bölgesi’nde bitkinin olmadığı yaz aylarında solarizasyon ile fumigant birlikte
kullanılmalıdır. İç Anadolu gibi bölgelerde nematodun aktif olduğu Sonbaharda ilaç
uygulaması yapıp ilkbaharda dikim yapılmalıdır.
Dikimle beraber veya dikim sonrası ilaçlamalar: Sebzelerde dikimle beraber
veya dikimden sonraki fide döneminde nematisit uygulaması yapılmaktadır.
Dönem içerisinde nematod sorunu görüldüğünde mutlaka kontak etkili nematisit
uygulanmalıdır.
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6.2. ANA HASTALIKLAR
6.2.1. Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Zayıflık paraziti olarak bilinen fungus uygun koşullarda konukçuyu hastalandırır.
Bu koşullar 20-25°C sıcaklık ve %90-95 orantılı nem olup, özellikle havalandırması
iyi olmayan örtüaltı yetiştiriciliğinde mevcuttur. Fungus kışı sklerot halinde geçirir.
İlkbaharda sklerotlar çimlenerek, miselyum ve konidi verir. Çok ender durumlarda
apotesyum oluşturabilir. Doğaya yayılan askosporlar ve konidiler konukçularına
ulaştığında gelişme ve üremelerine devam eder, ulaşamayan sporlar kurak şartlarda
2 saatten fazla yaşayamazlar.
Konukçusu çok fazla olan etmen her konukçuda, değişik görünüşte hastalık tablosu
oluşturur. Etmen gövde ve yan dal (Şekil 32, 33), yaprak ve çiçek (Şekil 34a, b, 37)
ve meyve (Şekil 35a, b, 36a, b) enfeksiyonları yapar. Önce toplu iğne başı kadar
küçük olan lezyonlar, epidermis altında gelişerek genişler ve dokulara yayılır. Gövde
ve meyve sapı lezyonları meyve dökümüne neden olabilir. Çiçek zamanında taç
yaprakları hastalığa çok duyarlıdır. Fungus bu kısımlardan girerek meyveye geçer ve
çürüklük başlar. Sebzelerin hemen hepsinde hastalık oluşturabilir.

a

S. YÜCEL

b

T. TAŞKIN

Şekil 32. Kurşuni küf hastalığının domatesin gövde ve yan dalında oluşturduğu belirtiler

a

S. YÜCEL

b

S. YÜCEL

Şekil 33. Kurşuni küf hastalığının biber dalında (a) ve patlıcan meyvesinde (b) oluşturduğu belirtiler

a

T. TAŞKIN

b

S. YÜCEL

Şekil 34. Kurşuni küf hastalığının domates yaprak (a) ve çiçeğinde(b) oluşturduğu belirti
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S.YÜCEL

a

b

S.YÜCEL

Şekil 35. Domateste kurşuni küf hastalığının ilk aşamada meyvede oluşturduğu hayalet lekeleri (a) ve son
aşamada meyve üzerinde oluşan sporlanma (b)

S.YÜCEL

a

b

S.OZAN

Şekil 36. Kurşuni küf hastalığının biber (a) ve fasulye (b) meyvesinde oluşturduğu belirtiler

T.TAŞKIN

a

b

T.TAŞKIN

Şekil 37. Kurşuni küf hastalığının marulda oluşturduğu belirtiler

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•

Seralarda iyi havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi
önlenmeli,
Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalı,
Hasta bitkiler sökülerek imha edilmeli,
Dengeli gübreleme ve iyi bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalı,
Hasattan sonra sklerotların toprağa karışmasını önlemek için bitki artıkları
toplanarak yakılmalıdır.

Fiziksel Mücadele
Solarizasyon uygulaması “9. Mücadelenin Yönetimi” bölümünde tarif edildiği gibi
yapılmalıdır.
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Kimyasal Mücadele
Serada veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 3’te verilmiştir.
6.2.2. Domates Mildiyösü [Phytophthora infestans (Mont. De Bary)]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni, kışı çürüyen bitkilerde oospor halinde geçirir. İlkbaharda oosporların
çimlenmesiyle primer enfeksiyonlar başlar. Hastalanan yapraklarda oluşan lekelerin
alt yüzeyindeki konidiosporlar rüzgar ve böcekler vasıtasıyla sağlam bitkilere
taşınarak sekonder enfeksiyonlara neden olurlar.
Seralarda sadece domateste zararlı olur (Şekil 38). Yapraklar üzerinde önce küçük,
soluk yeşil ve sarımsı renkte olan lekeler daha sonra kahverengi ve siyah renge
dönerler (Şekil 39). Nemli havalarda lekelerin alt yüzlerinde beyaz veya kül rengi
konidi örtüsü oluşur (Şekil 40). Uygun koşullarda hastalık yaprak sapı, bitkinin gövde,
dallarına ve meyvelerine kadar ilerler (Şekil 41,42). Epidemi 19-22°C ve %80 nemin
üstünde olan koşullarda gerçekleşir.

S.YÜCEL

T.TAŞKIN

Şekil 38. Domates mildiyö hastalığının Şekil 39. Domates mildiyö
bitkideki belirtisi
hastalığının
yaprak üstündeki
belirtisi

T.TAŞKIN

Şekil 41. Mildiyö hastalığının
domates yaprak ve
meyvede belirtisi
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S.YÜCEL

Şekil 40. Domates mildiyö hastalığının
yaprak altındaki misel örtüsü

S.YÜCEL

Şekil 42. Domates mildiyö hastalığının
meyvede belirtisi
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•

Serada havalandırma çok iyi yapılmalı,
Sık dikimden kaçınılmalı,
Hastalıklı bitkiler seradan uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
İlaçlamaya, serada veya çevrede mildiyönün ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.
Domates mildiyösünün kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek
3’te verilmiştir.
6.2.3. Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis Berk.
and Curt.)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Fungusun yaprağın alt yüzünden çıkan sporangioforların ucunda sporangiumlar
oluşur. Sporangiumların çimlenmesi ile oluşan zoosporlar da çimlenerek yeni bitkileri
penetre ederler. Sera içinde hastalığın yayılmasında hava akımı rol oynar. Fungus bir
obligat parazittir. Canlılığını sürdürmesi konukçularının varlığına bağlıdır. Epidemi
20-22°C ve %90 nemin üstünde olduğu koşullarda gerçekleşir. Konukçuları hıyar ve
kavundur.
Bitkilerin yalnız yapraklarında görülen belirtiler önce su ile ıslanmış görünümü veren
lekelerdir. Soluk yeşil renkli olan bu lekeler kısa zamanda sararır, yaprak damarları
ile sınırlı köşeli lekeler oluşur. Nemli havalarda leke yüzeyleri fungusun açık mor
renkli üreme organları ile kaplanır, ancak çoğu kez mor renk kaybolur ve beyazdan
siyaha kadar değişen renk alır. Hastalık bu belirtisi ile etmeni bakteri olan hıyar
köşeli yaprak lekesi hastalığından ayrılmaktadır. Tüm yaprak kısa zamanda ölür,
çok genç, yeni oluşmuş yaprakların hastalığa karşı doğal dayanıklılığı olduğu kabul
edilir. Bu durum genç yapraklardaki stoma açıklıklarının tam oluşmamış olmasına
bağlanmaktadır (Şekil 43, 44, 45, 46).

S.YÜCEL

T.TAŞKIN

Şekil 43. Mildiyö hastalığın hıyar bitkisinde oluşturduğu lekeler
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T.TAŞKIN

T.TAŞKIN

Şekil 44. Mildiyö hastalığın hıyar yapraklarında oluşturduğu lekeler

T.TAŞKIN

Şekil 45. Hastalığın kavun yaprağının üst
yüzeyinden görünüşü

N.ALTIN

Şekil 46. Hastalığın kavun yaprağının alt yüzeyinden
görünüşü

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•

Sık dikim yapılmamalı,
Sera havalandırması iyi yapılmalı, nemin fazla yükselmesi önlenmeli,
Dayanıklı çeşitler seçilmeli,
Yabancı otlar temizlenmeli, hastalıklı bitkiler uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
İlaçlamaya, hastalık için koşullar uygun olduğunda, serada veya çevrede mildiyönün
ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. Hıyarda mildiyö hastalığına karşı
kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 3’te verilmiştir.
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6.2.4. Toprak Kökenli Hastalıklar (Fusarium spp., Verticillium spp,
Rhizoctonia solani, Phytophthora spp., Pythium spp., Alternaria
spp., Sclerotinia spp., Pyrenochaeta lycopersici )
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Fusarium spp., bölmeli miselli, tek hücreli mikrokonidilere, çok hücreli (bölmeli)
makrokonidilere ve dayanıklı klamidosporlara sahip, esas olarak toprak kökenli
funguslardır.
Verticillium spp., konidioforları vertisillat olarak dallanan, yan dalların uçlarında eliptik
şekilde, tek hücreli, renksiz konidileri olan funguslardır. Kışı toprakta mikrosklerot
halinde geçirir.
Pythium spp., bölmesiz miselli, sporangiumlara sahip, eşeyli devresinde anteridium
ve oogoniumları olan bir fungustur. Toprakta yaşar.
Rhizoctonia solani’nin miselleri dik açı oluşturacak şekilde yan dallar oluşturur.
Miseller gençken renksiz, sonradan sarımtrak, yaşlandıkça kahverengiye dönüşür.
Kışı toprakta bitki artıkları üzerinde miselyum veya serbest halde sklerot olarak
geçirir..
Phytophthora spp.’nin bölmesiz, ince ve dallanmış miselleri vardır. Sporangiumlar
genellikle limon ve yumurtamsı şekilde olup papilla denilen bir çıkıntıya sahiptir.
Fungus suyun varlığında kamçılı zoosporları ile yayılır. Kışı bitki artıklarında ve
toprakta geçirir .
Alternaria spp., bölmeli miselli, enine ve boyuna bölmeli, saplı lobut tipi sporlara
sahip hastalıklı bitki artıkları ve tohumla taşınan bir fungustur.
Sclerotinia spp., bölmeli miselli,sklerotlar oluşturan,eşeyli devrede apotesyum veren,
toprakta yaşayan bir fungustur.
Pyrenochaeta lycopersici fungusu, toprakta özellikle kararmış, az mantarlaşmış
kökler üzerinde klamidospor formunda uzun süre barınır. Domatesin monokültür
olarak yetiştirilmesi toprak inokulumunun oranını yükseltir. Toprakta gelişmesi çok
yavaştır. Konukçusu domatestir.
Toprak kökenli hastalıklar fideliklerde çökertene, seraya şaşırtıldıktan sonra bitkilerde
kök çürüklüğüne, kök ve kökboğazı yanıklığına neden olur (Şekil 47, 48, 49, 50). Alt
yapraklardan başlayarak üst yapraklara doğru ilerleyen solma, pörsüme, şeklinde
belirtilere neden olan fungusun miselleri iletim demetlerinin tıkar, gövde dokusunun
rengi bozulur, kahverengileşir (Şekil 51 a,b). Zamanla bitki tümüyle solar ve ölür.
Hıyarda kök çatlamaları toprak kökenli patojenlerin neden olduğu hastalıklardır
(Şekil 52). Patlıcanda Fusarium ve Verticillium solgunlukları (Şekil 53 a,b, 54 a,b).
Domateste kök mantarlaşması hastalığına neden olan P. lycopersici ile enfekteli
köklerde küçük nekrotik lekeler, yer-yer mantarlaşmış esmer kök kısımları ve çatlamış
bölgeler oluşur (Şekil 55).
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S.YÜCEL

A.AYDIN

Şekil 47. Domateste Pythium sp.’nin neden
olduğu kökboğazındaki belirti

Şekil 48. Biberde kök çürüklüğü (Fusarium spp.)
hastalıklarının belirtisi

S.YÜCEL

Şekil 49. Biberde kökboğazı yanıklığının
(Phytophthora capsici) belirtisi

a

S.YÜCEL

S.YÜCEL

Şekil 50. Biberde Rhizoctonia solani’nin
neden olduğu kökboğazındaki
belirtisi

b

S.YÜCEL

Şekil 51. Domates bitkisinde Fusarium oxysporum’un neden olduğu solgunluk (a) iletim demetinde
kahverengileşme (b)

a

S.YÜCEL

b

S.YÜCEL

Şekil 52. Hıyarda solgunluk ve kök çürüklüğü(Fusarium spp.) hastalığının oluşturduğu belirtiler
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a

S.YÜCEL

b

S.YÜCEL

Şekil 53. Patlıcanda Fusarium solgunlugunun bitkide (a) ve iletim demetinde (b) oluşturduğu belirtiler

a

H.AYDIN

b

H.AYDIN

Şekil 54. Patlıcanda Verticillium solgunluğunun bitkide (a) ve iletim demetlerinde (b) oluşturduğu belirti

S.OZAN

S.YÜCEL

Şekil 55. Domateste kök mantarlaşması (P.lycopersici) hastalığının belirtisi

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•
•
•

Dayanıklı çeşitler yetiştirilmeli,
Dayanıklı anaç üzerine aşılı fideler tercih edilebilir,
Sulama suyunun kök boğazı çevresinde birikmesi önlenmeli, tercihen damlama
sulama yapılmalı,
Toprağın drenajı iyi olmalı,
Dengeli gübreleme ve iyi bakım yapılmalı,
Hastalıklı bitki artıkları ile bulaşan su (Kanal suyu vb.), sulama suyu olarak
kullanılmamalı,
Yabancı otlar temizlenmeli,
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•
•

Serada kalan bitki artıkları toplanıp, yakılmalı,
Zayıf ve süzek topraklarda kompost veya çiftlik gübresi uygulaması yapılmalıdır.

Fiziksel Mücadele
Toprak kökenli patojenlere karşı toprağa uygulanan kimyasallara alternatif olarak
solarizasyon uygulanmalıdır (Şekil 56, 57). (“9. Mücadelenin Yönetimi” bölümüne
bakınız ).

S.YÜCEL

Şekil 56. Serada düz alana solarizasyon uygulaması

S.YÜCEL

Şekil 57. Serada sırta dikilecek ürünler için
hazırlanan karıklara solarizasyon
uygulaması

Kimyasal mücadele
Solarizasyon uygulaması fumigantların düşük dozları ile kombine edilerek uygulanır
(“9. Mücadelenin Yönetimi” bölümüne bakınız).
Toprak funguslarının neden olduğu hastalıklara karşı yapılan tohum, fidelik toprağı
ilaçlamasında kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 3’de verilmiştir.
7. DİĞER ZARARLI ve HASTALIKLAR
7.1. Diğer Zararlılar
7.1.1. Domates pasakarı [Aculops lycopersici (Massee) (Acarina:Eriophyidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Domates pasakarı hafif kambur, sarımsı beyaz renkte, ince uzun, virgül şeklindedir.
Dişiler 150-180 um, erkekler ise 140-150 um boyundadır (Şekil 58).
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En fazla domateste zararlı olup; patlıcan,
biber ve yabancıotlardan Köpeküzümü
(Solanum nigrum) konukçuları arasındadır.

T.KILIÇ

Şekil 58. Domates pasakarı

Domatesin gövde, yaprak ve meyvelerinde
beslenir. Bulaşma, gövdenin yere yakın
kısımlarında başlar, yapraklara, sapa doğru
çıkar. Başta bitki gövde ve meyvelerinde
yağlımsı, bronz bir renk değişimi görülür.
Zarar gören gövde ve yaprakların rengi parlak
kahverengi veya kızılımsıdır. Alt yapraklarda
kuruma olur. Yapraklar kavrulmuş gibi sert
ve gevrektir. Gövde üzerinde çatlamalar
meydana gelir ve bitkide büyüme durur.
Meyvelerin üzeri sertleşir ve populasyon çok
yoğun olduğunda meyvede susuz toprak gibi
çatlamalar olur (Şekil 59 a-d).

Patlıcanda yapraklarda kıvrılma ve yaprak epidermisindeki tüylerde koyu kırmızı
renklenme olur. Meyvede şekil bozukluğu görülür.

a

T.KILIÇ

b

T.KILIÇ

c

T.KILIÇ

d

T.KILIÇ

Şekil 59. Domates pasakarının a-b) Yaprak c) Gövde d) Meyvedeki zararı
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Domates pas akarı için en uygun koşul 26.5°C sıcaklık ve %30 orantılı nem olup,
bu koşullarda yumurta iki günde açılır. İki nimf dönemi vardır. Birinci nimf dönemi
bir gün, ikinci nimf dönemi iki veya üç gün sürer. Bir dölünü 6-7 günde tamamlar.
Mayıs başından kasıma kadar yaşamını sürdürür. Dişiler yumurtalarını yaprak tüyleri
arasına, küçük yarıklar veya yaprak damarı gibi doğal korunma yerlerine bırakırlar.
Doğal düşmanları
Doğal düşmanı olarak sadece Pronematus ubiquitus (McG.) (Acarina:Tydeidae)
belirlenmiştir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Kışı Köpek üzümünde geçirmesi nedeni ile sera çevresinde köpek üzümü
bulundurulmamalıdır.
Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler
alınmalıdır. Zararlılara karşı kullanılan ilaçlarda da parazitoitlere yan etkisi en az
olan ilaçlar seçilmelidir.
Kimyasal mücadele
Kök boğazında, gövde ve toprağa yakın yapraklarda ilk belirtiler görüldüğünde önce
lokal ilaçlama yapılmalı, eğer yayılma devam ederse seranın tamamı ilaçlanır.
Domates pas akarı’nın kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek
4’te verilmiştir.
7.1.2. Sarı çayakarı [Polyphagotarsonemus latus Banks. (Acarina:
Tarsonemidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginler yarı saydam sarı renkli 0,19 mm boyunda olup çıplak gözle görülemezler.
Genç dönemde renksiz olan Sarı çayakarı gelişmesini tamamladığında sarı renk
alır. Dişilerin sırtında arkaya doğru uzanan soluk beyaz bir şerit bulunur. Dişiler
daha oval ve geniş, erkekler daha ince ve sivri bir yapıdadır. Yumurta, oval 0,1 mm
uzunluğunda ve üst yüzeyinde beyaz noktalar halinde çıkıntılar bulunur (Şekil 60
a,b).
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a

T.KILIÇ

b

T.KILIÇ

c

T.KILIÇ

d

T.KILIÇ

Şekil 60. Sarı çayakarı a) Ergin, b) Yumurta, c) Dişi pupaları taşıyan erkek birey, d) Biber yaprağın daki zarar
belirtisi

Zararlı, yıl boyunca çoğalmaya devam eder. Dişiler yumurtalarını yaprakların, genç
sürgünlerin ve meyvelerin üzerine bırakırlar.
Ergin, ömrü boyunca ortalama 40 yumurta bırakır. Yumurtalar ortalama 1-2 günde
açılır. Ergin ve nimfler daha çok genç yapraklarda ve tepe noktalarında yoğunluk
gösterirler. Erkekler dişilerden daha hızlı hareket ederler. Erkekler dişi birey pupalarını
bitkinin sürgünlerine veya genç yapraklarına taşırlar (Şekil 60c). Yılda 20-30 döl verir.
Bir dölünü tamamlama süresi koşullara bağlı olarak 4-10 gün arasında değişir. Sarı
çay akarı böceklerle yaprakbiti, thrips ve özellikle beyazsinekle taşınabilmektedir.
Bitkilerin büyüme noktalarında, genç yaprak ve sürgünlerinde, çiçek ve meyvelerde
zararlı olmaktadır. Zararlının beslenmesi sonucu bitkilerde değişik belirtiler ortaya
çıkar. Beslenme sonucu bazı bitkilerde paslı görüntü, yapraklarda kıvrılma, virüs
benzeri renk açılması, bazılarında ise yabancı ot ilacı zararına benzer oluşumlar
meydana gelmektedir (Şekil 60d). Yoğun populasyonda büyüme noktası tamamen
kurur.
Pek çok kültür bitkisinde zararlıdır. Sebzelerden biber, hıyar, patlıcan, domates ve
fasulyedeki zararı önemlidir.
Doğal Düşmanları
Sarı çayakarının doğal düşmanı olarak bazı phytoseiid akar türleri belirlenmiştir.
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Beyazsinek erginleri tarafından taşınabilmesi nedeni ile, beyazsineklerin sera içine
girmesini önlemek lazımdır.
Biyolojik mücadele
Doğal düşmanların, özellikle Phytoseidlerin korunması ve etkinliğinin artırılması için
gerekli önlemler alınmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Sarı çayakarı’nın kimyasal mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama zamanını
doğru bir şekilde belirleyebilmek için, seradaki sarı çayakarı yoğunluğu ve doğal
düşman popülasyonunun saptanması gerekir. Bunun için, “5. Örnekleme ve Kontrol
Metotları” bölümünde “5.1. Zararlılar” başlığı altında anlatıldığı şekilde Sarı çayakarı
sayımları yapılmalıdır.
Kimyasal mücadelesinde yaprak başına 5 Sarı çayakarı görüldüğünde, spesifik
akarisitlerle ilaçlama yapılmalıdır.
Sarı çayakarı’nın kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’ te
verilmiştir.
7.1.3. Yeşilkurt [Heliothis armigera (Hübn.) (Lep.:Noctuidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginleri 35-40 mm kanat açıklığına sahip kelebekler olup, genel görünüşü bejim
si-kahverengidir. Yumurtaları 0,45-0,65 mm çapında, krem renginde ve üstten
basık küre şeklindedir (Şekil 61 a,b). Yumurtadan yeni çıkan larvalar 1,5-2,0 mm
uzunlukta, kirli beyaz renkte ve üzeri kıllıdır. Olgun larva 40-45 mm boya ulaşır,
yanlarda ve sırtta sarı, yeşil ve kahverengi renkte birer bant bulunur. Pupalar 20-23
mm boyda, önce yeşil, sonra kızıl-kahverengine, sarımsı kahverengi, pembemsi veya
mor renge döner.
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a

T.KILIÇ

b

Polifag
bir
zararlıdır.
domateste zararı önemlidir.

T.KILIÇ

Özellikle

Yeşilkurt dişisi yumurtalarını yaprak,
meyve ve taze sürgünlere tek tek
bırakır. Bir dişi 700-1500 adet
yumurta bırakabilir. Larva gelişmesini
tamamladıktan
sonra
toprakta
hazırladığı odacık içinde pupa olur.
Yılda 3-5 döl verir.
c

T.KILIÇ

Yeşilkurt larvaları yaprak ve meyvede
beslenerek zararlı olurlar (Şekil 61c).

Şekil 61. Yeşilkurt: a) Ergin; b) Yumurta, c)
Meyvede larva ve zararı

Bir meyveden diğerine geçmek suretiyle de birçok meyvenin zarar görüp çürümesine
neden olurlar. Yoğun populasyonlarda sap ve gövde içinde de beslenerek zarar
yapar.
Doğal Düşmanları
Yeşilkurdun ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları Çizelge 8’de verilmiştir.
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Yumurta parazitoitleri
Trichogramma evanescens W.

Hym.:Trichogrammatidae (Şekil 62)

Trichogramma turkestanica M.

Hym.:Trichogrammatidae

Trichogramma pintoi Voegeli.

Hym.:Trichogrammatidae

Telenomus minimus Kozlov

Hym.:Scelionidae

Larva Parazitoitleri
Tachina magnicornis Zet

Dip.:Tachinidae

Apanteles cupreus Lyle

Hym.:Braconidae

Apanteles glomeratus (L.)

Hym.:Braconidae)

Apanteles ruficrus

Hym.:Braconidae

Chelonus osculator Panzer

Hym.:Braconidae

Cotesia ruficrus Haliday

Hym.:Braconidae

Habrobracon brevicornis (Wasmael)

Hym.:Braconidae

Bracon hebetor Say

Hym.:Braconidae

Cotesia kazak (Tel.)

Hym.:Braconidae

C.lineola Curtis

Hym.:Braconidae

C.melanocela (Rata)

Hym.:Braconidae

Glytapanteles liparidis (Bouch.)

Hym.:Braconidae)

Psycoletes lancifer Haliday

Hym.:Braconidae

Lonchaea chorea (Fabricus)

Hym.:Lonchaeidae

Sarcophaga destructor Malloch

Hym.:Sarophagidae

Hyposoter didymator Thbg.

Hym.:Ichneumonidae

Hyposoter spp.

Hym.:Ichneumonidae

Pupa parazitoitleri
Hockeria urfaensis sp.n.

Hym.:Chalcidoidae

Larva hastalık etmenleri
Bacillus sp.

Bacillaceae

Bacillus thuringiensis

Bacillaceae

Aspergillus parasiticus Speare

Moniliaceae

Aspergillus niger van Tiegh

Moniliaceae

Rhizopus sp.

Mucorales

Fusarium moniliforme Sheldon

Deuteromycetes

Predatörler
Adonia variegata Goeze

Coleoptera:Coccinellidae

Coccinella septempunctata L.

Coleoptera:Coccinellidae

Exochomus flavipes Thnbg .

Coleoptera:Coccinellidae

Scymnus interruptus Goeze

Coleoptera:Coccinellidae

Scymnus apetzoides Muls.

Coleoptera:Coccinellidae

Scymnus apetzi Muls.

Coleoptera:Coccinellidae
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Scymnus levaillanti Muls.

Coleoptera:Coccinellidae

Orius horvathi (Reut.)

Hemiptera:Anthocoridae

Orius minitus (L.)

Hemiptera:Anthocoridae

Orius niger Wollf

Hemiptera.:Anthocoridae

Geocoris megacephalus (R.)

Hemiptera:Lygaeidae

Geocoris pallidipennis (C.)

Hemiptera.:Lygaeidae

Piocoris erythrocephalus (P.-S.)

Hemiptera.:Lygaeidae

Piocois luridus Fieb.

Hemiptera.:Lygaeidae

Campyloma diversicornis Reut.

Hemiptera:Miridae

Campyloma verbasci (M.-D.)

Hemiptera:Miridae

Deraeocoris pallens Reut.

Hemiptera:Miridae

Deraecoris serenus Dgl.-Sc.

Hemiptera:Miridae

Deraeocoris spp.

Hemiptera:Miridae

Macrolophus melanotoma (Costa.)

Hemiptera:Miridae

Nabis pseudoferus Rm.

Hemitera:Nabidae

Nabis rugosus L.

Hemiptera:Nabidae

Chrysoperla carnea (Steph.)

Neuroptera:Chrysopidae

Paravespula germenica (F.)

Hymenoptera:Vespidae

Polistes dominulus (Christ.)

Hymenoptera:Vespidae

Polistes gallicus (L.)

Hymenoptera:Vespidae

Polistes nimpha (Christ.)

Hymenoptera:Vespidae

D.KAHYA

Şekil 62. Yumurta parazioiti Trichogramma evanescens
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Yeşilkurdun mücadelesinde başarıyı artırmak için aşağıdaki önlemlerin alınması
gerekmektedir.
•
•
•

Sera ve çevresinde yabancı ot temizliği yapılmalıdır.
Zarar görmüş meyveler seradan uzaklaştırılmalıdır.
Havalandırma açıklıkları tül (462 um) ile kapatılmalıdır.

Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler
alınmalıdır. Kullanılan ilaçlarda da doğal düşmanlara yan etkisi en az olan ilaçlar
seçilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Yeşilkurt mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama zamanını doğru bir şekilde
belirleyebilmek için, seradaki Yeşilkurt yoğunluğu ve doğal düşman popülasyonunun
saptanması gerekir. Bunun için, “5. Örnekleme ve Kontrol Metotları” bölümünde
“5.1. Zararlılar” başlığı altında anlatıldığı şekilde Yeşilkurt sayımları yapılmalıdır.
Meyvedeki bulaşma oranı %5’e ulaştığında mücadele yapılmalıdır.
Yeşilkurt’un kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’te verilmiştir.
7.1.4. Pamuk yaprakkurdu [Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lep.:
Noctuidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginlerin kanat açıklığı 35-40 mm’dir. Ön kanatlar gri-kahverengi zemin üzerinde
karışık şekilde açık sarı çizgilerle süslü, arka kanat beyaz renklidir (Şekil 63a).
Erginler yumurtaları paketler halinde yaprağın alt ve üst yüzeyine bırakırlar.
Yumurtaların üstü dişi tarafından salgılanan deve tüyü renginde bir tabaka ile kaplanır.
Yumurtadan çıkan larvaların hep birlikte beslenmeleri karakteristiktir. Larvaların başı
iri ve siyahtır. Larvalar genel olarak koyu kahverengi veya siyahımsı kadife renkli
görülür. Larvalarda ayırt edici karakter olarak vücudun önden 4.halkasında ve
sondan 2. halkada siyah birer çift leke bulunur. Ortada vücut boyunca kirli sarı bir
bant bulunur. Olgun larva 40-50 mm uzunluğundadır. (Şekil 63b,c,d). Yılda 5-6 döl
verir.
Ege ve Akdeniz Bölgesinde ağustos–ekim aylarındaki zararı önemli olabilir. Entegre
mücadele uygulanan seralarda da ilaçlama baskısının ortadan kalkması sonucunda
önemli bir zarar yapabilir.
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Polifag bir zararlıdır. Çeşitli sebzelerin yaprak çiçek ve meyvelerinde beslenirler. Meyveleri delerek iç kısmına girerler, yaprakları yiyerek elek haline getirirler.

T.KILIÇ

a

c

T.KILIÇ

b

T.KILIÇ

d

T.KILIÇ

Şekil 63. Pamuk yaprakkurdu a) Ergin b)Yumurta paketi, c) Yumurtadan çıkan larvalar d) Son
dönem larva

Doğal düşmanları
Pamuk yaprakkurdunun tespit edilen doğal düşmanları Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelge 8. Pamuk yaprakkurdunun tespit edilen doğal düşmanları
Doğal Düşmanın Adı

Takım ve Familyası

Microplitis rufiventris Koh.

Hymenoptera: Braconidae

Nabis pseudoferus Rm.

Hemiptera: Nabidae

Chrysoperla sp.

Neuroptera: Chrysopidae

Orius spp.

Hemiptera: Anthocoridae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Seranın havalandırma açıklıkları tül (462 mikrometrelik) ile kapatılmalıdır.
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Mekanik Mücadele
Yumurta paketleri ve larvalar toplanıp seradan uzaklaştırılmalıdır.
Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler
alınmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadele, kontrol edilen 30 bitkide, 1 yeni açılmış yumurta paketi veya 2
larva görüldüğünde yapılır.
Pamuk yaprakkurdu’nun kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar Ek 4’te
verilmiştir.
7.1.5. Piskokulu yeşilböcek [Nezara viridula L. (Hem.:Pentatomidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Vücudun genel rengi yeşildir. Ancak 1. ve 2. dönem nimflerde renk, siyah zemin
üzerinde beyaz beneklidir. Kışlayan erginlerde renk, yeşilden kahverengiye döner.
Vücut uzunca oval ve geniştir. Boyları ortalama 13-15 mm’dir (Şekil 64a).
Dişiler yumurtalarını düzenli sıralardan oluşan kümeler halinde yaprakların altına
bırakırlar. Bir dişi 1-8 adet yumurta kümesi bırakabilir. Bir kümede ise 19-121 adet
yumurta olabilir (Şekil 64b). İlk bırakıldıklarında şeffaf ve açık sarı olan yumurtaların
rengi, açılmaya yakın kırmızı renge dönüşür. Yumurtadan çıkan nimfler başlangıçta
toplu olarak bulunur daha sonra ayrılırlar. Nimfler genel olarak ergine benzerler
ancak daha küçük ve kanatsızdırlar. Beş nimf döneminden sonra ergin hale gelirler
(Şekil 64c,d).
Birinci dönem nimfleri hariç diğer nimf dönemleri ve erginler bitki özsuyunu emerek
beslenirler. Bitkinin diğer organlarında da beslenmekle birlikte en çok meyveleri
tercih ederler. Beslenme sonucu bitkilerde çiçek ve meyve dökümüne ve meyvede
şekil bozukluğuna neden olurlar.
Erginlerin meyvede yaptığı zarar nedeniyle, emgi yerlerinde açık sarı, beyazımtrak
renkte lekeli görünüm oluşur. Olgunlaşmış meyvelerde ise zarar gören bölge açık
sarı, turuncu renktedir. Meyvelerde zarar gören bu bölgedeki kabuk kaldırılıp
altındaki doku incelendiğinde dokunun özsuyunu kaybederek açık renkte buruşarak
çökmüş ve normal dokuya nazaran daha sertleşmiş ve süngerimsi yapıda olduğu
görülür (Şekil 65a,b). .
Polifag bir zararlıdır. Sebzelerden en çok fasulye, domates, biber, hıyar ve patlıcanda
zararlı olur.
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a

T.KILIÇ

b

T.KILIÇ

c

T.KILIÇ

d

T.KILIÇ

Şekil 64. Piskokulu yeşilböceğinin a) Ergin, b) Yumurta paketi, c-d) Nimf dönemleri

T.KILIÇ

a

b

T.KILIÇ

Şekil 65. Piskokulu yeşilböceğin a) Olgunlaşmamış b) Olgunlaşmış domates meyvesinde zarar şekli

Doğal Düşmanları
Piskokulu yeşilböceğin tespit edilen doğal düşmanları Çizelge 9’da verilmiştir.
Çizelge 9. Piskokulu yeşilböceğin tespit edilen doğal düşmanları
Doğal Düşmanın Adı

Takım ve Familyası

Yumurta parazitoiti
Asolcus sp. nr. perrisi Kieff.

Hymenoptera:Scelionidae

Ergin parazitoiti
Ectophasia crassipennis Fabr.

Diptera:Tachinidae

Predatörleri
Polistes gallicus L.

Hymenoptea:Polistidae
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Havalandırma açıklıkları tül (462 mikrometrelik) ile kapatılmalıdır.
Mekanik Mücadele
Erginler toplanarak seradan uzaklaştırılmalıdır.
Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların, özellikle yumurta parazitoitlerinin korunması ve etkinliğinin
artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Yumurta parazitoitlerinin barındığı ağaç,
çalı ve çit bitkilerinin korunmalı ve bu bitkiler ilaçlanmamalıdır.
Kimyasal Mücadele
Bitki başına ortalama “5 adet ergin+nimf” bulunduğunda kimyasal mücadeleye
başlanır.
Piskokulu yeşilböcek’in kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek
4’te verilmiştir.
7.1.6. Tohum sineği [Delia platura (Meig.) (=Hylemia cilicrura Rond)
(Dip.:Anthomyiidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin sinek yaklaşık 6 mm boyda, gri renkli ve vücudu siyah kıllarla kaplıdır.
Yumurtalar oldukça küçük, beyaz renkte 0,6-0,7 mm boyundadır. Larvalar bacaksız
açık krem renginde ve 5-6 mm boydadır (Şekil 66 a,b,c).

a

T.KILIÇ

b

T.KILIÇ

c

T.KILIÇ

d

T.KILIÇ

Şekil 66. Tohum sineğinin a) Ergini, b) Yumurtası, c) Larvası, d) Pupası
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Bir dişi ömrü boyunca ortalama 40-50 adet yumurtayı sera kenarlarına konulan taze
çiftlik gübrelerine ve tohum yataklarına toprak yüzeyine tek tek veya gruplar halinde
bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar toprakta organik materyallerde, çimlenmekte
olan tohumlarında galeri açarak beslenirler. Üç larva döneminden sonra toprakta
pupa olur (Şekil 66d). Yılda ortalama 3-4 döl verir.
Tohum sineğinin zararı yumurtadan çıkan larvaların toprakta, organik materyallerde,
tohum yataklarındaki çimlenmekte olan tohumlarda; çimlenen tohumların kök, gövde,
büyüme konisi ve kotiledonlarında galeri açmasıyla oluşur. Gövde ve kotiledonlar,
toprak yüzüne çıkmadan zarar görürler. Büyüme konisi tahrip olan bitkiler gelişemez,
kök ve gövdesi fazla zarar gören bitkiler kurur. Turfanda yetiştiricilikte zararı önemlidir.
En önemli konukçuları fasulye, hıyar, kabak, kavun ve karpuzdur.
Mücadelesi
Kimyasal Mücadele
Bir yıl önceden bulaşık olan tohum yatakları ve fidelikler ekimden önce mutlaka
ilaçlanmalıdır. Fide dikiminden sonra ilk zarar görüldüğünde kimyasal mücadeleye
başlanır.
Tohum sineğinin kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar Ek 4’te verilmiştir.
7.1.7. Danaburnu [Gryllotalpa gryllotalpa (L.) (Orth.: Gryllotalpidae)
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin, kızılımtrak kahverenklidir. Baş ileriye doğru uzamış ve ağız parçaları çiğneyici
yapıdadır. Ön bacak toprağı kazımak için özel bir şekil almıştır. Vücut 40-60 mm
boyundadır (Şekil 67).
Gündüzleri ön bacakları ile açtıkları
galerilerde yaşarlar. Bu nedenle
galeri açmaya uygun olan kültüre
alınmış, nemli ve bol humuslu
toprakları seçerler. Dişi yumurtasını
toprakta hazırladığı yuva içine bırakır.
Bir dişi 200-300 yumurta bırakabilir.
Yumurtadan çıkan nimfler birkaç
hafta gruplar halinde bu yuvalar
içinde kalırlar.
K. YALÇIN

Şekil 67. Danaburnu ergini
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Polifag bir zararlıdır. Ergin ve nimfler toprak içinde galeri açarak ilerlerken
rastladıkları her türlü bitkinin kökleri ve yumrularını yerler. Özellikle yeni dikilmiş
veya yeni çimlenmiş sebze fidelerinin köklerini keserek kurumalarına neden olurlar.
İki yılda bir döl verirler.
Doğal Düşmanları
Zararlının bazı kuş ve kümes hayvanları gibi doğal düşmanları olmasına rağmen,
seralar kapalı ortam oldukları için bu doğal düşmanlar etkili olamamaktadırlar.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Toprağın iyi bir şekilde işlenmesi ile toprak altında bulunan yumurta, nimf ve
erginlerin ölmesi sağlanır.
Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadele, serada varlığı belirlendikten sonra yoğunluğuna bakılmaksızın
yapılır. Mücadelesinde zehirli yem kullanılır.
Zehirli yem hazırlamak için, 10 kg kepeğe 500 gr şeker ve Ek 4’te verilen ilaçlardan
biri ıslatmadan karıştırılır. Daha sonra bu karışıma sünger kıvamına gelene kadar su
eklenir ve akşam üzeri sulama yapıldıktan sonra, 5-8 kg/da olacak şekilde bitkilerin
kök boğazı civarına homojen bir şekilde dağıtılır.
Danaburnu’nun kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar Ek 4’te verilmiştir.
7.1.8. Bozkurt [Agrotis spp. (Lep.:Noctuidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Bozkurt erginlerinin kanat açıklığı 35-40 mm olup, baş, göğüs ve karın üzerindeki
tüyleri grimsi kahverengidir. Ön kanatlar üzerinde koyu kahverengi lekeler mevcuttur
(Şekil 68a).

a

T.KILIÇ

b

T.KILIÇ

Şekil 68. Bozkurtun a)Ergini, b)Larvası
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Larvaları zararlıdır. Olgun larva siyahımsı gri renkte, 45-50 mm boyundadır (Şekil
68b). Pupa dönemini toprakta hazırladığı bir odacık içinde geçirir.
Kışı olgun larva halinde toprakta geçirir. Havaların ısınmasıyla birlikte faaliyete
geçen larvalar pupa olur. Pupadan çıkan erginler yumurtalarını bitki saplarına,
yaprağa veya toprağa bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar gündüz toprak içinde,
bitki diplerinde kıvrık vaziyette durur, geceleri ise toprak yüzeyine çıkarak beslenir.
Polifag bir zararlıdır. Larvalar bitkilerin taze sürgün ve yapraklarını yiyerek zarar
yapar. İleri dönemlerinde yalnızca geceleri bitki sapını toprak yüzeyinden kesmek
veya kemirmek suretiyle beslenir.
Doğal Düşmanları
Bozkurdun tespit edilen doğal düşmanları Çizelge 10’da verilmiştir.
Çizelge 10. Bozkurdun tespit edilen doğal düşmanları
Doğal Düşmanın Adı

Takım ve Familyası

Macrocentrus collaris (Spincla)

Hym:Braconidae

Meteorus rubens Nees

Hym.:Braconidae

Apanteles ruficrus Haliday

Hym.:Braconidae

Gonia bimaculata Wied.

Dip.:Tachinidae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Zararlının mücadelesinde, kültürel tedbir olarak toprağın işlenmesi çok sayıda larva
ölümüne neden olur.
Kimyasal Mücadele
Dikimden sonra, en az 50 bitkinin dipleri incelenir. Kontrol edilen bitkilerde, %1-3
oranında larva veya kesik bitki varsa kimyasal mücadele yapılır.
Zehirli yem hazırlamak için 10 kg kepeğe 500 gr şeker ve Ek 4’te verilen ilaçlardan
birisi kuru kuruya karıştırılır. Daha sonra bu karışım sünger kıvamına gelene kadar su
ile karıştırılır ve akşam üzeri sulama yapıldıktan sonra, dekara 5-8 kg olacak şekilde
bitkilerin kök boğazlarına homojen bir şekilde dağıtılır.
Bozkurt’un kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar Ek 4’te verilmiştir.
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7.1.9. Yaprakpireleri [Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens
(Paoli) (Hem.:Cicadellidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Sarımsı yeşil veya sarımsı kahverengi olan ergin yaprakpiresi yaklaşık 2-3 mm
uzunluğundadır (Şekil 69a). Petek gözleri belirgin, antenler kıl gibi ve kısadır. Genel
olarak yaprakların alt yüzeyinde bulunurlar. Yaprak pirelerinin hızlı olarak yan
yan ve ileri gitme hareketleri karakteristiktir. Nimfler ergine benzer, daha küçük ve
kanatsızdırlar (Şekil 69b).

a

T.KILIÇ

b

T.KILIÇ

Şekil 69. Yaprakpiresi a) Ergini b)Nimfi

Kışı bitki artıkları arasında yumurta, nimf ve ergin halinde geçirir. Dişiler yumurtalarını
yaprak sapı veya kalın yaprak damarı dokusu içine tek tek bırakırlar. Bir dişi ömrü
boyunca 200-300 adet yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan nimfler dört gömlek
değiştirdikten sonra ergin olurlar. Yılda 3-5 döl verir.
Polifag bir zararlıdır. Ergin ve nimfler bitki özsuyunu emerek beslenir. Emgi sonucunda
yapraklarda beyazımsı sarımsı, daha ileriki devrede kahverengi lekeler meydana
gelir. Yapraklar dıştan içe doğru, kurur ve kıvrılır; hatta tamamen kurur.
Popülasyon yoğunluğu fazla olduğunda bitki zayıflar ve büyüme yavaşlar. Asıl büyük
zararı ise virüs taşımaları yoluyla ortaya çıkar.
Doğal Düşmanları
Bilinen en önemli doğal düşmanı Chrysoperla carnea’dır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Havalandırma açıklıkları tül (462 µm) ile kapatılmalıdır.
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Biyolojik mücadele
Doğal düşmanların, özellikle C.carnea’nın korunması ve etkinliğinin artırılması için
gerekli önlemler alınmalıdır.
Kimyasal mücadele
Zararlı doğal dengenin bozulduğu yerlerde nadiren görülmektedir. Ancak önemli bir
sorun yaratmamaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadele önerilmemektedir.
7.1.10. Biber galsineği [Asphondylia capparis Rübsaamen (=A. capsici)
(Diptera: Cecidomyiidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginlerin başı siyah ve iridir. Başın üst kısmı gri kül rengidir. Antenleri gri kahverengi,
11 segmentli ve ip şeklinde olup, uzunluğu vücudun yaklaşık 2 katıdır (Şekil 70a).
Larva krem renginde ve bacaksızdır.
Yumurtalar gözle görülmeyecek kadar küçük 0,5 mm uzunlukta, beyaz renkte ve
elips şeklindedir.
Zararlı, gerek bitki üzerinde gerekse yere düşen meyvelerde kışı larva veya pupa
halinde geçirir. Kışın ılık geçtiği yıllarda zararlının larva, upa ve ergin dönemlerini
görmek mümkündür. Ancak sıcaklığın düşük olması nedeniyle, larva ve pupa
dönemleri daha uzundur.
Sonbahar veya ilkbaharda seraya dikilen bitkiler tomurcuklanmaya başladığında,
dişiler yeni oluşan tomurcuklara yumurtalarını koymaya başlar. Yumurtaların açılma
süresi, sıcaklığa bağlı olarak 2-5 gündür. Çiçek tomurcuklarından meyve oluşmaya
başladığı dönemde yumurtadan çıkan larvalar, meyve içini yiyerek beslenir. Biber
galsineği ergin dönemi hariç diğer bütün dönemlerini biber meyvesi içinde geçirir.
Zarar, larvaların çiçek tomurcuklarında beslenmesi sonucu oluşur. Zarar gören
tomurcuklar dökülür. Dökülmeyen tomurcuklardan oluşan meyvelerde, larvanın
bulunduğu kısım şişkinleşir ve şekli bozuk olan meyveler meydana gelir (Şekil 70b).
Renk açılmaları meydana gelir. Ürünün kalitesi ve pazar değeri düşer.
Sadece biberde zararlıdır.
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a

M.KEÇECİ

b

M.KEÇECİ

Şekil 70. Biber galsineğinin a) Ergini b) Zarar şekli

Doğal Düşmanları
Biber galsineğinin tespit edilen doğal düşmanları Çizelge 11’de verilmiştir.
Çizelge 11. Biber galsineğinin tespit edilen doğal düşmanları
Doğal Düşmanın Adı

Takım ve Familyası

Eurytoma dentata Mayr 1878

Hymenoptera: Eurytomidae

Pseudocatoloccus nitescens Walker 1834

Hymenoptera: Pteromalidae

Eupelmus urozonus Dalman

Hymenoptera: Eupelmidae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•

Enfekteli tomurcuklar ve meyveler toplanıp imha edilmelidir.
Havalandırma açıklıkları tül ile kapatılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Serada, 30 bitkide en az 100 tomurcuk kontrol edilir. Kontrol edilen tomurcuklarda,
%5-8 bulaşıklık veya 2-3 larva görüldüğünde kimyasal mücadele yapılır.
Biber galsineğinin kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 3’de
verilmiştir.
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7.2. Diğer Hastalıklar
7.2.1. Beyaz çürüklük [Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary, S.minor
(Jagger)]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Fungus, bol miktarda misel verir ve sonunda bu miseller yumaklar halinde biraraya
toplanarak enfeksiyondan 7-10 gün sonra kök boğazında, gövde içinde sklerotlar
oluşur. Fungus, değişik irilikte (0,5-3,0 cm) ve düzensiz şekillerde, koyu kahve veya
siyah renkte, çevre koşullarına dayanıklı sert sklerotları ile kolayca tanınmaktadır.
Sklerotlar bulaşmış oldukları toprakta uzun yıllar canlı kalabilmekte ve yıldan yıla
bitkileri hastalandırmayı sürdürmektedir. Optimum gelişme sıcaklığı 15-20°C’dir,
yüksek nem hastalık gelişimini teşvik eder.
Hastalık genel olarak kök ve kökboğazında ıslak çürümeler ve gelişmiş bitkilerin yaprak
ve sürgünlerinde solgunluk şeklinde kendini gösterir. Özellikle nemli ortamlarda
genç fidelerin tamamen çürümesine neden olabilir. Gelişmiş bitkilerde belirtiler önce
kökboğazı ve toprağa yakın olan alt yapraklarda ortaya çıkar. Hastalığın ilerlemesi
ile kökboğazında bol miktarda pamuk beyazlığında misel tabakası oluşur. Zamanla
yumaklar şeklinde toplanan misel tabakaları önceleri kirli beyaz renkte ve yapışkan
bir şekildedir. Sonra havanın etkisi ile koyu kahve-renginden siyaha kadar değişen
renkler alarak sert bir yapıya dönüşürler, kuruyan bitki artıkları ile birlikte toprağa
karışırlar (Şekil 71a,b,72,73a,b).
Sebzelerin hemen hepsinde hastalık oluşturur. Serada yetiştirilen domates, hıyar,
biber, patlıcan ve marulda zararı önemlidir.
Mücadelesi
Kültürel önlemler
•
•
•
•

Çok bulaşık olan alanlarda en az 5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalı,
Seralar iyi havalandırılarak yüksek nem önlenmeli,
Fazla sulamadan, sık dikimden ve aşırı gübrelemeden kaçınılmalı,
Hasattan sonra bitkiler sökülüp imha edilmeli, sklerotların toprağa karışması
önlenmelidir.
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a

S. YÜCEL

b

M. KEÇECİ

Şekil 71. Patlıcanda beyaz çürüklük hastalığının kök boğazında oluşturduğu belirti. (a) iletim de metinde
oluşturduğu sklerotlar (b)

a

T. TAŞKIN

b

T. TAŞKIN

b

S. YÜCEL

Şekil 72. Marulda beyaz çürüklük hastalığının belirtileri

a

A. AŞKIN

Şekil 73. Hıyar meyvesinde a) ve domates kök boğazındab) beyaz çürüklük hastalığının belirtisi
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Fiziksel Mücadele
Seralarda toprak kökenli patojenlere karşı toprak dezenfeksiyonu amacıyla
solarizasyon uygulanmalıdır. Solarizasyon uygulaması “9. Mücadelenin Yönetimi”
bölümünde tarif edildiği gibi yapılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Yeşil aksam ilaçlamaları serada veya çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde
yapılmalıdır.
Beyaz çürüklüğün kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 3’de
verilmiştir.
7.2.2. Kabakgillerde Külleme [Erysiphe cichoracearum (D.C.), Sphaerot
heca fuliginea (Schlech) Polacci]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni, yaprak yüzeyinde oluşan beyaz miselleri ve mevsim sonunda oluşan
siyah küçük noktalar halindeki kleistothesiumları ile tanınır. Kışı kleistothesiumları ile
geçirir. Ertesi yıl bunların çatlaması ile etrafa yayılan askosporlar primer enfeksiyonları
oluşturur. Yaz boyunca oluşan konidiosporlar, rüzgar ve böceklerle etrafa yayılarak
sekonder enfeksiyonları oluştururlar. Kabakgillerde külleme hastalığının konukçuları
hıyar, kavun, kabak ve karpuzdur.
Genellikle yaprağın üst yüzeyinde ayrı ayrı nispeten yuvarlak lekeler oluşur, sonra bu
lekeler birleşerek tüm yaprağı, sapını ve gövdeyi kaplar (Şekil 74,75, 76), önceleri
beyaz renkte toz tabakası gibi görünen miseller, mevsim ilerledikçe kül rengine
döner. Yapraklar kuruyup, dökülür ve bitkide gelişme durur.

a

T. TAŞKIN

b

S.YÜCEL

Şekil 73. Hıyar meyvesinde a) ve domates kök boğazındab) beyaz çürüklük hastalığının belirtisi
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S.YÜCEL

Şekil 76. Kavunda külleme hastalığının yaprakta oluşturduğu
belirti

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•

Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları toplanarak yakılmalı,
Dayanıklı çeşitler seçilmeli,
Sera içi ve çevresindeki yabancı otlar temizlenmelidir.

Kimyasal Mücadele
Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. kabakgillerde külleme
hastalığının kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 3’de verilmiştir.
7.2.3. Patlıcangillerde Külleme [Leveillula taurica (Lev.) Arn.]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Fungusun miselleri bitki dokusunun içinde ve dışında gelişir. Fungus kışı yapraklar
üzerinde kleistotesyum oluşturarak geçirir. Ilıman bölgelerde bitki dokularında misel
halinde kışlar. İlkbaharda askosporlarla bitkilere bulaşır. Yaz boyunca hastalığın yeni
bitkilere bulaşması konidiosporlarla olur.
Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda görülen yuvarlakça, açık sarı lekelerdir (Şekil
77). Zamanla bu lekelerin ortasında kahverengi nekrotik alan oluşur, lekelerin alt
yüzeyinde beyaz kül renginde bir spor tabakası oluşur. (Şekil 78). Lekeler birleşerek
bütün yaprak ayasını kaplayabilir Hastalığın daha da ilerlemesi ile yapraklar pörsür,
aşağıya doğru sarkar ve kurumalar meydana gelir (Şekil 79). Böylece büyük ölçüde
ürün kaybına neden olabilir.
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İklim koşulları uygun olduğunda patlıcangil
ekiliş alanlarının tümünde görülebilir.
Domates ve biberde önemli ekonomik
zararlar meydana getirebilmektedir (Şekil
80,81).
Konukçuları domates, biber ve patlıcandır.

T. TAŞKIN

Şekil 77. Külleme hastalığının domates
yaprağında oluşturduğu açık sarı lekeler

S.YÜCEL
T. TAŞKIN

S.YÜCEL

Şekil 78. Külleme hastalığının domates yaprağında
oluşturduğu açık sarı lekeler

a

Şekil 79. Domateste külleme hastalığı nedeniyle
kuruma belirtileri

S.YÜCEL

b

S.YÜCEL

Şekil 80. Biber yaprağının alt yüzeyinde külleme belirtileri
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları
toplanarak yakılmalıdır.
Kimyasal Mücadele

T. TAŞKIN

Şekil 81. Biber bitkisinde külleme belirtileri

Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde
ilaçlama
yapılmalıdır.
Patlıcangillerde
külleme hastalığının kimyasal mücadelesinde
kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 3’de
verilmiştir.

7.2.4. Domates Yaprak Küfü [Fulvia fulva (Cke.) Ciferri.
(=Cladosporium fulvum Cooke)]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Yaprakların alt yüzeyinde fungusun konidi ve konidoforlarından oluşan bir misel
kitlesi bulunur. Nemin %95 ve daha yüksek olduğu seralarda hastalık hızla yayılır.
Konukçusu domatestir.
Hastalık yaprakların üst yüzeyinde küçük, açık yeşil veya sarımsı bölgeler şeklinde
başlar. Sonra bu lekelerin alt kısmına gelen yerde zeytin rengi erguvani arası küf
tabakası oluşur (Şekil 82-85). Hastalık ilerledikçe yapraklar kurur ve bitki ölür. Çiçek
sapı ve yapraklarının hastalanması, çiçeklerin meyve tutmasını engeller veya oluşan
meyvelerin düşmesine neden olur.

T. TAŞKIN

S. YÜCEL

Şekil 82. Yaprağın üst yüzeyindeki oluşan sarımsı
bölgeler

Şekil 83. Yaprağın üst ve alt yüzeyinde oluşan küf
tabakası
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S. YÜCEL

Şekil 84. Yaprağın alt yüzeyinde oluşan küf tabakası

S. YÜCEL

Şekil 85. Yaprağın alt yüzeyinde oluşan küf tabakası

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•

Hastalıklı bitki artıkları yok edilmeli,
Seralarda iyi bir havalandırma yapılarak orantılı nem ve sıcaklığın düşürülmesi
sağlanmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Domateste yaprak küfü
hastalığının kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 3’te verilmiştir.
7.2.5. Domates ve Patlıcanda Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani
Ell. and Mart.)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Nemli havada, yaprak üzerindeki lekelerde, fungusun koyu füme veya koyu yeşil
renkli kadifemsi görünüşte konidiofor ve konidileri oluşur. Konidiler çok hücreli,
uzun, koyu renkli, enine ve boyuna bölmelidir. Enfeksiyon genellikle topraktan olur.
Fungus hayatını bitki artıkları üzerinde devam ettirir, tohumla da bulaşabilir.
Genellikle alt yapraklardan başlayan lekeler dairesel, kahverengi ve iç içe halkalar
şeklindedir. Hasta yapraklar sararır ve düşerler, bitkinin gövde, dal ve yaprak sapları
üzerinde elips şeklinde, iç içe halkalı lekeler oluşur (Şekil 86). Meyve ve bitkide de
lekeler görülür (Şekil 87).
Etmenin konukçuları domates, patlıcan ve lahanadır.
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T. TAŞKIN

S. YÜCEL

Şekil 86. Erken yaprak yanıklığı hastalığının domates yaprağında belirtisi

a

T. TAŞKIN

b

S. YÜCEL

Şekil 87. Domateste erken yaprak yanıklığı hastalığının meyve (a) ve bitkideki (b) belirtisi

Mücadelesi
Kültürel önlemler
•
Temiz tohum kullanılmalı,
•
Fidelik ve seralarda aşırı neme engel olmak için iyi bir havalandırma
sağlanmalı,
•
Dengeli gübreleme, sulama ve bakım işleri ile bitkiler sağlıklı tutulmalı,
•
Hastalıklı fide ve bitkiler imha edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Seradaki veya çevredeki bitkilerde hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya
başlanmalıdır. Erken yaprak yanıklığının kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar
ve dozları Ek 3’de verilmiştir.
7.2.6. Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı [Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis (E.F.Smith) Davis et al.]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni bir bakteri olup, gelişme sıcaklığı optimum 24-28°C, maksimum 37
°C, minimum ise 1°C’ dir.
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Etmen tohum kaynaklıdır ve tohum kabuğu üzerinde veya içinde bulunabilir. Bakteri
ayrıca, sera malzemeleri, kullanılan ekipmanlar ve toprakta kısa süre yaşayabilir.
Ancak hastalıklı bitki artıkları üzerinde ve hastalıklı bitki artıklarını barındıran toprakta
daha uzun süre yaşayabilmektedir. Hastalığın ikincil yayılmaları su damlacıkları,
bulaşık aletler, çalışanların elleri aracılığı ile yara yerlerinden ve bitkideki doğal
açıklıklardan olmaktadır. İletim demetlerinde sistemik olarak bulunan bakteri bitkinin
her tarafına yayılabilmektedir. Aynı zamanda bitki yüzeyinde belirti göstermeden de
yaşayabilir.
Domates bitkileri her dönem hastalığa duyarlıdır. Hastalık belirtileri bitkilerin
enfeksiyon şekline göre farklılık göstermektedir. Tohum enfeksiyonu ve açılan
yaralardan etmenin iletim demetine yerleşmesi sonucu sistemik belirtiler olan
solgunluk ortaya çıkar. Bazen de ikincil yayılmalar sonucunda yüzeysel enfeksiyon
gerçekleşebilir.
İlk belirtiler çoğunlukla bitkinin yalnızca tek bir noktasındaki yaprakçıkların içeri
doğru kıvrılması, kahverengileşmesi ve solması şeklinde görülmektedir.
Bitkiler çiçek devresine yaklaştığı zaman genellikle hastalık alt yapraklardan solma
şeklinde başlar ve solgunluk yukarıya doğru ilerler. Solgunluk belirtisi bazen
bitkinin yalnızca bir yöndeki sürgün ve yaprakçıklarının solması şeklinde görülebilir
(Şekil 88). Solgunluk gösteren kısımlar kısa bir süre sonra kurur ve yapraklar açık
kahverengine döner (Şekil 89). Hastalık etmeninin yüzeysel yayılması sonucunda ise,
olgun yaprakların yüzeylerinde nekrotik veya hafif kabarık, yuvarlak beyaz lekeler
ortaya çıkabilir. Benzer lekeler gövde ve yaprak sapları üzerinde de görülebilir.
Gövde, yaprak ve çiçek sapları boyuna kesilerek incelendiğinde, iletim demetlerinin
başlangıçta krem-sarı, giderek kahverengi bir renk aldığı görülür (Şekil 90).
Hastalığın ileri devrelerinde bazen gövde ve sürgünlerde yara ve çatlaklar oluşur. Bu
özelliği nedeniyle ‘’bakteriyel kanser’’ olarak tanımlanır.
Meyve lekeleri genellikle 2-3 mm çapında, yuvarlakça, koyu kahverengi merkezli ve
beyaz bir hale ile çevrili olup “ kuş gözü “ olarak adlandırılır (Şekil 91). Bu lekeler
hastalığın tipik belirtileridir. Ancak bunlar her zaman oluşmayabilir.
Fide döneminde genç bitkilerde kanser ve solgunluk belirtileri görülebilir (Şekil 92).
Aşılı fidelerde hastalık belirtileri genelde aşı noktasından başlar.
Etmenin ekonomik olarak zarar oluşturduğu en önemli konukçusu domates
bitkisidir. Ancak Solanaceae familyasına ait biber ve patlıcan gibi kültür bitkilerinde
de görülebilmektedir. Bunun yanında aynı familyaya ait yabancı otlar (Solanum
melongena, Lycopersicon hirsutum, Lycopersicon.pimpinellifolium) da konukçuları
arasındadır.
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A. KARATAŞ

Şekil 88. Domates bakteriyel kanser ve
solgunluk hastalığının solgunluk
belirtisi

A. KARATAŞ

Şekil 89. Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığının ileri
döneminde görülen kurumalar

N. ÜSTÜN

Şekil 90. Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığının
bitkinin iletim demetinde oluşturduğu renk değişimi

N. ÜSTÜN

Şekil 91. Domates bakteriyel kanser ve solgunluk
hastalığının meyvedeki “Kuş gözü”
belirtisi

N. ÜSTÜN

Şekil 92. Domates bakteriyel kanser ve solgunluk
hastalığının fidede solgunluk ve kanser belirtileri
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Üretimde hastalıktan ari sertifikalı tohum ve fideler kullanılmalı,
Bitkilerde yara açılmaması için özen gösterilmeli,
Aşılı fide üretiminde aşılama sırasında kullanılan bıçak ve aletler dezenfekte
edilmeli,
Hastalıklı bitkiler görülür görülmez sökülmeli, plastik bir torbaya konup seradan
uzaklaştırılıp imha edilmeli,
Serada havalandırma yapılarak fazla nemin oluşması önlenmeli,
Budama, koltuk alma, askıya alma gibi işlemler sonrası eller, ayakkabılar,
kullanılan alet ve ekipmanlar %10’ luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ile
dezenfekte edilmeli,
Hasat sonrası tüm bitki artıkları sökülüp seradan uzaklaştırılarakimha edilmeli,
seraların yüzeyleri ve damla sulama hortumları dezenfektanlar kullanılarak
temizlenmeli,
Hastalığın yoğun görüldüğü seralarda en az 3 yıl süre ile ekim nöbeti uygulanmalı
ve Solanaceae familyasından yabancı otların bulunmasına izin verilmemeli,
Ekim nöbetinin uygulanamadığı seralarda Haziran-Temmuz aylarında 8 hafta
süre ile solarizasyon uygulaması yapıldıktan sonra bitkiler dikilmeli,
Serada başka bir hastalığa karşı bakır uygulaması yapılacaksa, uygulama koltuk
alma işleminden hemen sonra yapılmalıdır.

Fiziksel Mücadele
Hastalığın görüldüğü seralarda solarizasyon yapılmalıdır (Bkz. 9. Mücadelenin
Yönetimi bölümü).
Kimyasal Mücadele
Etkin ve ekonomik kimyasal mücadelesi yoktur.
7.2.7. Domates Öz (Gövde) Nekrozu Hastalığı
Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp,
Pseudomonas corrugata (Scarlett et al.) Roberts and Scarlett,
Pseudomonas mediterranea Catara et al. ,
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson,
Pectobacterium atrosepticum ( van Hall) Dye,
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Bergey et al.,
Dickeya spp., Erwinia chrysanthemi (Burkholder et al.)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalığa neden olan etmenler fırsatçı bakteriler olup bitkiyi strese sokan koşullarda
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hastalık oluşturmaktadır. Bu koşullar bitkide hızlı gelişimi ve sulu yapının oluşmasını
teşvik eden düşük gece sıcaklıkları, yüksek orantılı nem ve aşırı azot gübrelemesidir.
Hastalık genelde bitkilerin meyve döneminde kendini gösterir. Yapraklarda genel
sararma gözlenir (Şekil 93). Gövdede farklı büyüklükte koyu kahverengiden siyaha
kadar değişen renkte lekeler görülür (Şekil 94). Lekeler genellikle gövdenin alt
kısımlarında ve koltuk alma noktalarında oluşur. Gövde lekeleri bazı durumlarda
koltukların gövde ile birleştiği yerlerde sınırlı kalır. Gövde boyuna kesildiğinde öz
kısmının kahve-siyah renk aldığı gözlenir (Şekil 95). Özdeki renk değişimi zamanla
öz boşalmasına yol açar. Bazı durumlarda iletim demetlerinde de kahverengileşme
oluşur. Zaman zaman gövdede çatlaklar meydana gelir ve oradan havai kökler çıkar
(Şekil 96). Hastalığın ilerlemesiyle bitkide solgunluk ve ölüm gerçekleşir.
Hastalık yumuşak çürüklük grubu Erwinialar sonucunda oluştuğunda özde sulanma,
renk değişimi, parçalanma ve yumuşak çürüklük görülür (Şekil 97 a,b). Bu nedenle
domateste Pectobacterium ve Dickeya cinslerine ait bakterilerin oluşturduğu belirtilere
gövde çürüklüğü demek daha doğru olur.
Öz nekrozu hastalığı domatesin yanısıra biberde ve patlıcanda da görülebilmektedir
(Şekil 98). Ayrıca hastalık etmenleri bazı sebze ve süs bitkilerinde leke ve yumuşak
çürüklük gibi farklı belirtilere de neden olabilmektedir.

N. ÜSTÜN

N. ÜSTÜN

Şekil 93. Domates öz nekrozu
hastalığının bitkide neden
olduğu genel sararma

Şekil 94. Domates öz nekrozu
hastalığının gövde
belirtileri

N. ÜSTÜN

N. ÜSTÜN

Şekil 95. Domates öz nekrozu
hastalığının özdeki belirtisi
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Şekil 96. Domates öz nekrozu
hastalığında havai kök
oluşumu
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A. KARATAŞ

N. ÜSTÜN

Şekil 97. Domates öz nekrozu hastalığının yumuşak çürüklük belirtisi

N. ÜSTÜN

N. ÜSTÜN

Şekil 98. Domates öz nekrozu hastalığının patlıcan gövdesinde belirtisi

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•
•
•

Bitkiler dengeli beslenerek sağlıklı yetiştirilmeli, aşırı azot gübrelemesinden
kaçınılarak gübreleme programlarında potasyum ve kalsiyumlu gübrelere ağırlık
verilmeli,
Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli ve aşırı nem birikimi önlenmeli,
Hasta bitkiler seradan uzaklaştırılmalı ve imha edilmeli,
Budama aletleri sık sık %10’ luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ile dezenfekte
edilmeli,
Mineral gübreleme ihtiyacını azaltmak için sera topraklarının kalitesini iyileştiren
organik gübrelemeler yapılmalı,
Serada diğer hastalıklara karşı yapılacak olan bakır uygulamaları koltuk alma
işleminden sonra yapılmalı,
Üretim sezonu sonunda tüm bitki artıkları sökülerek uzaklaştırılmalı ve imha
edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Etkili ve ekonomik kimyasal mücadelesi yoktur.
7.2.8. Domateste Bakteriyel Benek [Pseudomonas syringae pv. tomato
(Okabe) Young, Dye, Wilkie]
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Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni bir bakteri olup, gelişme sıcaklığı optimum 24-30°C’dir. Etmen
tohumla taşınabildiği gibi, toprakta hastalıklı bitki artıkları üzerinde saprofitik
olarak 1-2 yıl canlılığını koruyabilir. İlk enfeksiyon bulaşık tohum veya bitki artıkları
bulunan toprak ile başlayabilir. Hastalık serin ve nemli havalarda artış gösterir. Sıcak
havalarda ise hastalık gelişimi durur. Sekonder bulaşmalar bitkide herhangi bir
nedenle açılmış yaralardan (koltuk alma, kırılma vb.) veya doğal açıklardan olur.
Hastalığın yayılmasında su damlacıkları önemli rol oynar.
Fide döneminde fidelerin yaprak ve gövdesinde lekeler görülmekte ve bazen bu
lekeler yayılarak fidenin kurumasına yol açmaktadır (Şekil 99). Yapraktaki lekeler
önceleri küçük, yuvarlak, koyu renkli ve sınırsızdır. 1-3 mm çapında olan bu lekelerin
çevresinde genellikle sarı renkli hale görülür (Şekil 100). Lekeler zamanla birleşerek
yaprakta deformasyona ve kurumalara yol açan büyük nekrotik alanlar meydana
getirir. Ana gövde ve buna bağlı olan dallarda, yaprak ve çiçek saplarında uzunca
ve yüzeysel lekeler görülür (Şekil 101).
Çiçeklerdeki lekeler yapraklardaki kadar belirgin değildir. Ancak bu lekeler meyve
tutumunu etkileyerek büyük ürün kayıplarına yol açabilir.
Meyvelerde ise çapları 1 mm’yi geçmeyen toplu iğne başını andıran püstüller şeklinde
siyah renkli yüzeysel kabarcıklar oluşur (Şekil 102).

N. ÜSTÜN

Şekil 99. Domates bakteriyel benek hastalığının fide
belirtisi

N. YILDIZ

Şekil 101. Hastalığın çanak yapraklarındaki
belirtisi
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N. ÜSTÜN

Şekil 100. Domates bakteriyel benek hastalığının gövde
belirtisi

N. ÜSTÜN

Şekil 102. Domates bakteriyel benek hastalığının
meyve belirtisi
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•

Üretimde sertifikalı tohum ve fideler kullanılmalı,
Fide döneminde belirti gösteren bitkiler seraya şaşırtılmamalı ve imha edil
meli,
Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli ve aşırı nem birikimi önlenmeli,
Enfekteli bitki artıkları imha edilmeli,
Etmenle bulaşık seralarda en az 1 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Yeşil akşam ilaçlamaları fidelikte veya serada hastalık görülür görülmez, fide
döneminde haftada bir, serada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.
Hastalığın seyrine göre uygulama sayısı arttırılabilir.
Fide ve sera döneminde yapılacak olan yeşil akşam ilaçlamaları kaplama olarak
yapılmalı ve ilaçsız alan kalmamasına özen gösterilmelidir. Bitki yüzeyinde ıslaklık
söz konusu ise bitkilerin yüzeyi kuruduktan sonra ilaçlama yapılmalıdır.
Kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 3’de verilmiştir.
7.2.9. Domates ve biberde bakteriyel leke [Xanthomonas vesicatoria
(Doidge) Vauterin et al. ; Xanthomonas euvesicatoria (Jones et al.);
Xanthomonas perforans (Jones et al.); Xanthomonas gardneri
(Sutic)Jones et al.)]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni bakteri olup, optimum gelişme sıcaklığı 29°C ‘dir. Etmen bir yıl veya
daha uzun süre tohum üzerinde veya içinde canlılığını sürdürebilir. Ancak konukçu
bitki kalıntısı olmadan toprakta yaşayamaz. Ayrıca akşam sefası ve yer kirazı gibi
Solanaceae familyası üyesi yabancı otlarda da yaşamını sürdürebilmektedir.
Seradaki hava hareketleri, su damlacıkları, yüksek basınçlı ilaçlamalar ve ıslak
bitkilere temas edilmesi hastalığın yayılmasını teşvik etmektedir. Bakteri bitkideki doğal
açıklıklardan veya herhangi bir nedenle bitkide açılan yaralardan giriş yapmaktadır.
Uzun süreli yüksek orantılı nem ve 20-35°C sıcaklık koşulları hastalık gelişimini teşvik
ederken 16°C’ den düşük gece sıcaklıkları hastalık gelişimini baskılamaktadır.
Domateste yaprak, gövde ve meyve üzerinde bakteriyel leke hastalığının belirtileri
görülür.
Yaprak lekeleri başta koyu renkli yağ lekesi şeklinde olup, zamanla kahverengimsi
siyah renk alırlar. Lekelerin çevresi dar, sarı bir hale ile çevrilidir (Şekil 103). Birkaç
leke bile yaprakçığın sararmasına ve zamanından önce dökülmesine neden olabilir.
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Hastalığın ileri devrelerinde lekeler birleşerek yaprağı kurutabilir. Hastalık etmeni
erken devrede enfeksiyon yaparsa fideler ve genç bitkiler kavrulmuş gibi olur.
Meyve saplarındaki ilk belirtiler yaprak belirtilerine benzer, sert ve uzun çizgiler
şeklinde görülür. Gövde üzerindeki lekelerin yayılması çiçeklerin ölmesine ve aniden
dökülmelerine sebep olur.
Meyveler üzerinde önceleri küçük, yeşilimsi beyaz, dar bir hale ile çevrili lekeler
oluşur. Daha yaşlı lekeler ise, 6-8 mm çapında, kahverengimsi siyah ve krater
görünümdedir (Şekil 104). Olgun meyveler hastalığa karşı daha dayanıklıdır.

H. SAYGILI

N. YILDIZ

Şekil 103. Bakteriyel leke hastalığının domates
yapraklarında belirtisi

Şekil 104. Bakteriyel leke hastalığının domates
meyvelerindeki belirtisi

Biberde tüm toprak üstü organları hastalığa duyarlıdır.
Genç yaprakların alt yüzeylerinde başlangıçta küçük, sarımsı yeşil yağ lekeleri oluşur.
Olgun yapraklarda ise lekeler ilk önce koyu yeşil yağ lekesi görünümdedir. Daha
sonra genişleyerek 1 cm çapa ulaşabilir ve çevresinde sarı bir hale oluşur (Şekil 105).
Hastalıklı yapraklar sararır ve dökülür.
Gövde üzerinde küçük, eliptik lekeler oluşur ve bu lekeler zamanla çatlar. Meyve
lekeleri koyu, yuvarlak, yağ lekesi şeklinde başlar ve giderek lekeler genişleyerek çatlar
(Şekil 106). Nemli koşulların devam etmesi halinde çeşitli saprofit organizmaların da
katılımıyla meyve çürümeleri ortaya çıkar.
Domates ve biber dışında Solanaceae familyası üyesi köpek üzümü gibi bazı yabancı
otlarda da görülebilmektedir.
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N. GÜVEN

S.SOYLU

Şekil 105. Bakteriyel leke hastalığının biber yaprağındaki belirtileri

M. MİRİK

Şekil 106. Bakteriyel leke hastalığının biber
meyvesinde belirtisi

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•
•

Üretimde sertifikalı tohum ve fideler kullanılmalı,
Hastalığın görüldüğü üretim alanlarında domates ve biber dışındaki bitkilerle en
az 2 yıl süre ile ekim nöbeti uygulanmalı,
Üretim sezonu sonunda tüm bitki artıkları sökülerek imha edilmeli,
Dengeli bir gübreleme programı uygulanmalı, özellikle meyve bağlama
döneminden önce aşırı gübrelemeden kaçınılmalı,
Bitkilerin ıslak olduğu zamanlarda serada çalışılmamalı,
Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli ve aşırı nem birikimi önlenmelidir.

Kimyasal Mücadele
Yeşil akşam ilaçlamaları fidelikte veya serada hastalık görülür görülmez, fide
döneminde haftada bir, serada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.
Hastalığın seyrine göre uygulama sayısı arttırılabilir
Fide ve sera döneminde yapılacak olan yeşil akşam ilaçlamaları kaplama olarak
yapılmalıdır. Özellikle örtü altı üretiminde ilaçsız alan kalmamasına özen gösterilmeli
ve bitki yüzeyinde ıslaklık söz konusu ise bitkilerin yüzeyi kuruduktan sonra ilaçlama
yapılmalıdır.
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Kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 3’de verilmiştir.
7.2.10. Hıyar köşeli yaprak lekesi [Pseudomonas syringae pv.
lachrymans (Smith and Bryan) Young, Dye Wilkie]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni bakteri olup, optimum gelişme sıcaklığı 25-27°C, maksimum
35°C minimum ise 1°C’dir. Etmen bitki artıklarıyla toprağa geçerek toprakta bir süre
canlılığını koruyabilmekte, ancak uzun süre yaşayamamaktadır.
Hastalık etmeni tohumla taşınır ve tohumda 16 ay süreyle canlı kalabilir. Sekonder
enfeksiyonlar bitkideki doğal açıklar ve yaralar yoluyla olmaktadır. Yayılmasında
serada biriken su damlacıkları önemli rol oynar. Ayrıca hastalık bakım işlemleri
sırasında yayılabilir.
Hastalığın ilk belirtileri kotiledon yapraklarda şeffaf, düzensiz, yağ lekeleri şeklindedir.
Bu lekeler çok belirgin değildir. Hastalık zamanla gerçek yapraklara geçerek,
damarlar tarafından sınırlandırılmış köşeli yağ lekeleri oluşturur (Şekil 107). Lekeler
zamanla griye döner, ölür ve kurur. Lekeli kısımlar sağlam dokudan ayrılır, düşer
ve yapraklarda düzensiz delikler oluşur (Şekil 108). Sabahın erken saatlerinde veya
yüksek orantılı nem koşullarında yaprağın alt yüzeyindeki lekeler üzerinde bakteriyel
akıntı görülür ve sonra bu akıntı beyazımsı bir kabuk şeklinde kurur.
Hastalığın meyvelerdeki belirtisi, küçük, yuvarlak, hafifçe içe çökük, sarı lekeler
şeklindedir. Enfekteli kısım ölünce doku beyazlaşır, çatlayarak açılır ve buralardan
zamanla yumuşak çürüklük etmenleri giriş yapar ve meyvelerin çürümelerine neden
olur.
Etmenin konukçusu hıyar bitkisidir. Hıyarın dışında diğer Cucurbitaceae familyası
üyelerini de hastalandırabilir.

N. ÜSTÜN

Şekil 107. Hıyar köşeli yaprak leke hastalığının
yapraktaki yağ lekeleri
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Şekil 108. Hıyar köşeli yaprak leke hastalığının
oluşturduğu nekrotik lekeler
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Kimyasal Mücadele
Yeşil akşam ilaçlamaları fidelikte veya serada hastalık görülür görülmez, fide
döneminde haftada bir, serada ise 10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılmalıdır.
Hastalığın seyrine göre uygulama sayısı arttırılabilir.
Yeşil aksam ilaçlamaları bitki üzerinde çiğ olmadığı zamanda kaplama olarak
yapılmalıdır. Özellikle yaprakların alt yüzeylerinin ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
Kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 3’de verilmiştir.
7.2.11. Domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü (Tomato yellow leaf curl
virus - TYLCV)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Bu hastalık beyazsineklerle (Bemicia tabaci) taşınmaktadır. Tohumla ve temas
ile taşınmaz. Ana konukçusu domatestir. Süs bitkilerinden Lisyantus (Eustoma
grandiflorum) doğal konukçusu olup şiddetli belirtiler gösterir. Tütün bitkisi ise,
konukçu olmasına rağmen belirti göstermez.
Vejetasyon döneminin başında bu virüsle bulaşan domates bitkisi; şiddetli bodurlukla
birlikte, anormal şekilli ve oldukça küçülmüş yapraklar oluşturur. Enfeksiyondan hemen
sonra oluşan yapraklar aşağı doğru kıvrılır. Sonrasında oluşan yapraklar da, klorotik
ve deforme olmuş bir görünüm sergiler. Yapraklar aynı zamanda kayık şeklini alır.
Erken dönemde enfekte olan bitkilerde gelişme durur. Geç dönem enfeksiyonlarda
ise meyve tutumu azalır. Çiçeklerde herhangi bir belirtiye rastlanmasa da, çiçek
dökümü oldukça yaygındır (Şekil 109).

S. ÖZDEMİR

S. ÖZDEMİR

S.OZDEMİR

Şekil 109. Domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü (TYLCV)’nün domatesteki belirtileri
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Mücadelesi
Hastalığa dayanıklı ya da tolerant çeşitleri seçerek bunları vektör böceğin çıkış
tarihinden farklı bir dönemde seraya şaşırtmak, hastalıktan korunmada oldukça
yararlıdır.
Yukarıdaki önleme ek olarak bakınız bölüm 7.2.16.
7.2.12. Domates mozaik virüsü (Tomato mosaic virus-ToMV)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Etmen hastalıklı bitki artıklarında, yabancı otlarda, bulaşık topraklarda, sigara ve
tütün kalıntılarında yaşamını sürdürebilir.
Konukçularından ve bunların artıklarından mekanik olarak temasla, boğaz doldurma,
koltuk ve uç alma gibi bakım işlemleri sırasında yayılma gösterir.
Bulaşık domates bitkilerinde en yaygın belirti tipi; yapraklarda açık yeşil veya sarı
düzensiz lekeler ve mozaik desenlerin oluşumudur. Açık yeşil renkli alanlar yapraktaki
koyu yeşil renkli alanlardan daha yavaş gelişir. Bunun sonucunda koyu yeşil renkli
kısımlar kabararak yaprak yüzeyinde bombeler oluşturur. Bu da yaprağa kıvırcık ve
kırışık bir görünüm kazandırır. Bu tip yapraklar sağlıklı yapraklardan daha serttir.
Erken dönemdeki enfeksiyonlar genç bitkileri öldürebilir veya bulaşmanın şiddetine
bağlı olarak bitkiler bodur kalır.
Hasta bitkilerde meyve sayısı azdır. Meyveler normal büyüklüklerine ulaşamazlar.
Ayrıca meyvelerde şekil bozuklukları üzerinde kahverengi bölgeler oluşur (Şekil 110).
Domates iç kahverengileşmesi (Internal browning) ToMV’nin bir veya birden fazla ırkı
tarafından meydana getirilen ve domates meyvelerinde zarar yapan bir hastalıktır. Virüs
ile enfekteli domates bitkilerinin yeşil aksamında hastalık belirtilerine rastlanmadığı
halde, meyvelerin kabuk altındaki iç dokularında kahverengi mantarımsı nekrotik
dokular oluşmaktadır. Tarladaki enfekteli domates bitkilerine bakıldığında herhangi
bir virüs belirtisi gözlenmez, fakat olgunlaşmaya yüz tutmuş ve olgunlaşmış mevelerin
üzerinde hafif çökük grimsi kahverengi lekelere rastlanmaktadır. Lekeli kısımlar
kesildiğinde lekelerin altında hastalığa adını veren tipik kahverengi mantarımsı ölü
dokulara rastlanır. Şiddetli ırklarla enfekteli domates meyvelerinde kahverengi ölü
kısımlar meyvenin iç kısmına kadar yayılabilir (Şekil 110). Enfeksiyon erken dönemde
ve şiddetli ırklar tarafından oluşturulmuş ise meyvelerin küçük ve yeşil döneminde de
bu lekeler görülebilir. Bu tip belirtilere ToMV’nin yanı sıra bazı abiyotik faktörler ve
besin maddeleri de neden olabilmektedir.
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TMV 1

TMV 2

TMV 3

Şekil 110. Domates yaprağında ve meyvesinde Tütün mozaik virüsü (ToMV) belirtileri

Mücadelesi
Bakınız bölüm 7.2.16.
7.2.13. Hıyar mozaik virüsü (Cucumber mosaic virus)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni hıyar mozaik virüsü (CMV) veya bu virüsün ırklarıdır. Konukçu
bünyesinde sistemik olarak bulunur. Hastalıklı bitki artıklarında ve yabancı otlarda
yaşayışını devam ettirebilir. Mekanik olarak kolaylıkla taşınabilen bu virüs yaprakbitleri
ile de yayılır.
Başta hıyar olmak üzere kavun, karpuz, kabak, domates ve biberde de görülür.
ToMV’nin neden olduğu mozaik görünümü CMV tarafından da oluşturulur. Ancak
CMV’nin enfekte ettiği domates bitkilerinde yeşil aksam karakteristik olarak iplik
şeklinde daralır. Bu virüs enfekte ettiği bitkide yaprak ayasının azalmasına veya yok
olmasına neden olur. Bu durum “ayakkabı bağı” veya “eğrelti otu yaprağı” olarak
tanımlanır. Genç yapraklar spiral şeklinde döner, yaşlı yapraklarda ise damarlar
boyunca kloroz oluşur. Gövdede boğum araları kısalır, yapraklar birbirinden ayrı
ve yaygın şekilde dallanmış oldukları için bitki çalımsı bir görünüm kazanır. Hasta
bitkilerin meyvelerinde meyve sapından etrafa yayılan ince kahverengi çizgiler oluşur.
Olgunlaşmamış meyveler üzerinde ise, güneş yanığına benzer sert lekeler bulunur. Bu
virüs genellikle yaprak bitleri tarafından taşındığı için fidelikte ve seralarda, hastalıklı
bitkilerden sağlıklılara çok hızlı bir yayılma gerçekleşir (Şekil 111).
Kabakgillerdeki ilk belirtiler genç yapraklarda 1-2 mm çapında küçük yeşilimsi sarı
lekeler halinde ortaya çıkar. Bu lekeler yaprağın diğer kısımlarına göre biraz daha
şeffaf ve geçirgendir. Çoğu zaman ışığa tutulmadıkça görülmez. Bu yeşilimsi-sarı
lekeler daha sonra gelişen tüm yapraklarda kendini gösterir.
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Yapraklarda şekil bozuklukları ve bitki boyunda kısalma meydana gelir. Daha
ileri dönemde ise, yapraklar kenar kısımlardan aşağı doğru kıvrılır, yüzeyinde
buruşukluklar, küçük damarlar arasında kalan kısımlarda bombeli yüzeyler oluşur.
Bitkinin normal büyümesi ve gelişmesi durur, gövdede boğum araları kısalarak bitki
bodurlaşır. Hasta bitkilerde çiçek sayısında ve meyve tutumunda da önemli ölçüde
azalma olur.
Meyvedeki belirtiler çok daha tipiktir. Önce genç meyvelerin sap ucunda sarımsı-yeşil
lekeler oluşur ve zamanla bu lekeler tüm meyveye yayılır. İleri dönemde meyvenin
tamamında çok daha koyu yeşil renkli lekelerle birbirine karışmış açık sarımsı-yeşil
lekelere dönüşür. Meyvedeki koyu yeşil kısımlarda genellikle siğil benzeri çıkıntılar
veya kabartılar gelişerek şekil bozuklukları oluşur (Şekil 111).

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

Şekil 111. Hıyar mozaik virüsü (CMV)’nün biber ve domatesteki belirtileri

Mücadelesi
Bakınız bölüm 7.2.16.
7.2.14. Domates lekeli solgunluk virüsü (Tomato spotted wilt virus - TSWV)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Virüs tripslerle (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci), mekanik inokulasyonla ve
aşıyla taşınabilmektedir.
Hastalık görüntüsü, özellikle domateste genç yapraklarda bronzlaşma ile başlayan
renk değişimi, sonradan üzerinde küçük koyu renkli beneklenmeler ile devam eder.
Sürgünlerde geriye doğru ölüm, yapraklarda kıvrılma, sağlıklılara oranla bitki
gelişme geriliği ya da cüceleşme de gözlenen belirtiler arasında sıralanmaktadır.
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Olgunlaşmamış meyveler üzerinde iç-içe geçmiş, merkezi kabarık olan halkalar
şeklinde lekeler görülmektedir. Olgunlaşmış meyvelerde ise, çok sayıda iç içe
geçmiş, etrafı sarı renkte olan halkalar mevcuttur (Şekil 112). Domates, biber, marul,
patlıcan, maydonoz, yer fıstığı, fasulye, bezelye, patates ve bakla gibi bitkiler, konukçu
dizisinden bazılarıdır. Biber bitkisinde genel bir bodurluk, sararma ve solgunluk en
tipik belirtisidir. Yapraklarda klorotik çizgili lekeler ya da nekrotik noktalı mozaik
şekiller dikkat çeker. Nekrotik çizgiler, uç sürgünlere kadar tüm gövdede oluşur.
Olgun meyvede iç içe sarı halkalı noktalar veya nekrotik çizgiler gözlenir (Şekil 113).

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

Şekil 112. Domates (B, C, D) ve biber (A) meyvelerinde domates lekeli solgunluk virüsü’nün belirtileri

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

Şekil 113. Biber (A, B, D) ve marulda (C) domates lekeli solgunluk virüsü’nün belirtileri
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Mücadelesi
Bakınız bölüm 7.2.16.
7.2.15. Patates Y virüsü (Potato Y virus, PVY)
Tanımı, Yaşayışı ve Hastalık Belirtileri
PVY tarafından oluşturulan hastalık “Şiddetli Mozaik”, “Çizgi” ve “Patates Damar
Bantlaşması Mozaik” hastalığı olarak bilinmektedir. Virüsün YC (stipple streak
strain), Yo (common strain) ve YN (tobacco veinal necrosis strain) olmak üzere üç ırkı
mevcuttur. Virüs enfekteli bitki bünyesinde sistemik olarak bulunmaktadır.
PVY’nin 50’den fazla yaprak biti türü ile taşındığı saptanmıştır. En önemli vektörleri
Myzus persicae ve Aphis nasturti’dir. Diğerleri ise; Aphis fabae, Myzus (Nectarasiphon)
certus, Rhopalosiphum insertum, Macrosiphum euphorbiae’dir. Vektör bünyesinde
enfeksiyon yeteneğini çabuk kaybeden virüsün esas yayılması, yaprak bitlerinin
kanatlı formları ile olmaktadır. Bunun yanı sıra, mekanik olarak da taşınmaktadır.
4 familyaya bağlı 41 bitki türü PVY’nin doğal konukçuları arasında yer almaktadır.
Patates, domates, tütün ve biber en önemli konukçularıdır. Bunların yanı sıra birçok
yabancı ot da virüsün konukçuları arasında yer almaktadır.
Hastalık belirtileri virüsün ırkına, çeşitlerin duyarlılığına, enfeksiyon anında bitkinin
hangi gelişme döneminde olduğuna ve çevre koşullarına bağlı olarak değişkenlik
gösterir. Genel olarak enfekteli yapraklar üzerinde hafif beneklenme, mozaik ve şekil
bozukluğu görülür. Mozaik ve beneklenme belirtileri sıcaklık 38°C’nin üzerine çıktığı
zaman maskelenmektedir.

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

S.ÖZDEMİR

Şekil 114. Domates yaprak ayasının üst ve alt kısmında PVY’nin
oluşturduğu kahverengi nekrotik lekeler
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Enfeksiyondan sonra oluşan
yapraklarda
ise;
hafif
kıvırcıklaşma, şekil bozukluğu
ve beneklenme görülür. İleri
aşamalarda,
yapraklarda
aşağıya doğru kıvrılmalar da
gözlenir. Bitki gövdesinde, mor
renkte çizgiler oluşur. Meyvelerde
ise herhangi bir belirti tipi
gözlenmez. Bitkide bodurlaşma
ve dolayısıyla üründe azalma söz
konusudur. Yaprak ayasının üst
ve alt kısmında koyu kahverengi
nekrotik lekeler oluşur (Şekil
114).
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Mücadelesi
Hastalığa dayanıklı ya da tolerant çeşitleri seçmek hastalıktan korunmada oldukça
yararlıdır.
Yukarıdaki önleme ek olarak bakınız bölüm 7.2.16.
7.2.16. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde virüs ve virüs benzeri
hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemler
Kapalı alanlarda viral hastalıklardan korunmak ya da bir diğer ifadeyle hastalık
çıkışını önlemek amacıyla başlangıç olarak hastalıksız, oldukça sağlıklı görünen
bitkilerden tohum alınmalı veya sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
Gerek fideliklerde, gerekse seralarda yapılan kontrollerde, şüpheli görülen bitkiler
derhal sökülüp imha edilmelidir.
Fidelerin şaşırtılması veya seraya dikimi sırasında az gelişmiş, sağlıksız görünen
bitkiler ayrılıp imha edilmelidir. Bu işlemler sırasında eller bol su ve sabunla yıkanmalı,
sigara ve tütün içilmemelidir.
Yetiştirme sezonu boyunca sera içinde virüs hastalıkları veya buna benzer belirtiler
gösteren bitkiler sökülerek uzaklaştırılmalı, hasat sonunda seralar bitki artıklarından
temizlenmeli, bu şekilde virüslü bitki yapraklarının sera topraklarına karışması
önlenmelidir.
Ayrıca sera içinde söz konusu etmenlerin ana konukçusu olan yabancı otlar
sökülmelidir. Bunun yanında seralarda tek ürün yetiştirilmesi, aralara fasulye, marul,
süs bitkisi gibi virüs hastalıkları açısından bulaşma kaynağı olabilecek bitki dikimine
müsaade edilmemelidir.
Virüs ve virüs benzeri hastalıkların sera içinde yayılmasını önlemek için yukarıda
belirtilen hususlara ek olarak, bitki yetiştirmede gübreleme açısından aşırıya
kaçmamaya özen gösterilmeli, özellikle azotlu gübrelerin hastalıklara karşı bitki
duyarlılığını arttırdığı göz önüne alınarak, verilen miktarlar gerekenden fazla
olmamalıdır.
Böceklerle taşınan virüs hastalıklarına karşı zararlılar ile mücadele önemlidir. Vektör
böceklerin fideliklere ve seraya bulaşmasını önleyici tedbirler alınmalıdır. Serada
zararlılar ilk görüldüklerinde, mücadele eşiği dikkate alınmaksızın kimyasal mücadele
yapılmalıdır. Her vektör için entegre mücadele programında kullanılacak mücadele
yöntemleri, ilgili bölümlerde yer almaktadır.
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7.2.17. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde görülen fizyolojik bozukluklar
7.2.17.1. Zayıf döllenme
Hıyar, kabak, karpuz ve balkabağında erkek ve dişi çiçeklerin ayrı olması döllenmede
bazı problemler yaratır.
Erkek çiçeklerin sayıca yetersiz olması veya
polenlerinin sayıca azlığı nedeniyle döllenmenin
yeterince sağlanamadığı durumlarda dişi çiçekler
döllenemez.
Böyle durumlarda meyve büyüyemez (Şekil
115). Olgunlaşamayan meyve çiçek burnundan
itibaren kahverengileşir, buruşur. Döllenmeyen
çiçekler gelişemez, dökülürler.

F.ÖZKAN

Şekil 115. Domateste zayıf döllenme

Domates yetiştiriciliğinde de 14°C’ nin altındaki
sıcaklıklarda polen tüpü gelişimi yavaşlamakta,
döllenme ve meyve bağlama zayıflamaktadır.

7.2.17.2. Fizyolojik meyve bozuklukları
Örtüaltında yetiştirilen
bozuklukları

sebzelerde

rastlanabilen

fizyolojik

meyve

Çiçek burnu çürüklüğü: Domates biber ve kabakgillerde bu fizyolojik bozukluğa
rastlanabilir. İlk belirtiler meyvenin çiçek burnunda beyaz ve kahverengi lokal benekler
şeklinde ortaya çıkar. Daha sonra çürüyen kısımlar büyüyerek gri veya kahverengine
dönüşür ve kuruyarak, derimsi bir hal alır (Şekil 116). Etkilenen dokulardan sekonder
mikroorganizmalar giriş yaparak çürümenin ilerlemesini hızlandırır.
Çiçek burnu çürüklüğünün; bitkinin genetik özellikleri, iklim faktörü, bitki besleme ve
sulama ile doğrudan ilişkisi vardır. Çiçek burnu çürüklüğü meyvede yeterli kalsiyumun
bulunmadığı durumlarda ortaya çıkar. Meyve gelişme döneminde, kök bölgesinde
yeterli kalsiyumun bulunmadığı veya bitkide kalsiyumun taşınmasında, meyveye
ulaşmasında sorun yaşandığı dönemlerde çiçek burnu çürüklüğüne rastlanır. Bitkiye
yarayışlı suyun; yeterli ve sürekli bulunmaması gibi sulamada yaşanan düzensizlikler
olumsuz etkiler. Suyun ve besin maddelerinin bitkiye alınması ve taşınmasını etkileyen
yüksek oransal hava nemi, güneş radyasyonu, hava ve toprak sıcaklığı unsurlarının
uygun olmaması çiçek burnu çürüklüğüne neden olabilir. Önlemek için öncelikle dikim
için hassas çeşitler seçilmemelidir. Toprakta yeterli kalsiyumun bulunmaması halinde
bitkinin gereksinimini karşılayacak miktarda kalsiyumlu gübreleme yapılmalıdır. Aşırı
azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Toprağın pH ve tuz düzeyi kontrol edilmelidir.
Sulama düzensizlikleri ortadan kaldırılmalı, bitkiye yeterli miktarda ve sıklıkta su
verilmeli, drenaj koşulları düzeltilmelidir.
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Kalsiyumun bitkide taşınmasında ve meyveye ulaşmasında yaşanan sorunların
giderilmesinde ise küçük meyve döneminde meyvelerin üzerine kalsiyum içeren
çözeltiler püskürtülmelidir.

N.ARI

F.ÖZKAN

F.ÖZKAN

Şekil 116. Domates (a) biber (b)ve karpuz (c) meyvelerinde çiçek burnu çürüklüğü

Güneş yanıklığı: Doğrudan güneş ışığı etkisinde kalan meyvelerde güneş yanıklığı
ortaya çıkar. İlk belirtiler meyve üzerinde beyaz parlak kabarcıklar şeklindedir. Daha
sonra etkilenen dokular beyazlaşır, çöküntüye uğrar ve derimsi bir hal alır. Ölü
dokulara sekonder mikroorganizmaların bulaşması ile çürüme ilerler.
Güneş ışığının direk meyve üzerine gelmesi ve meyve sıcaklığının 40oC’ı aşması
sonucu ortaya çıkar. Zararın derecesi, güneş ışığının intensitesi, hava sıcaklığı ve
meyvenin etkilenme süresine göre değişir. Yüksek ışık etkisi ile önce pigmentler
parçalanır, sonra hücreler ölür ve doku çöküntüye uğrar (Şekil 117).
Önlem olarak meyvelerin direk güneş ışığına maruz kalmasını engelleyecek tedbirler
alınmalıdır. Meyveleri güneş ışığından yeterli düzeyde koruyabilecek yaprak oranına
sahip çeşitler seçilmelidir. Sık dikim önerilebilir. Yaprak budaması meyveleri güneşten
koruyacak şekilde yapılmalıdır.

S. YÜCEL

C.F.Ö

Şekil 117. Biberde güneş yanıklığı
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Meyve çatlaması: Domates biber ve kabakgillerde bu fizyolojik bozukluğa
rastlanabilir. Meyvelerinin sapı etrafında daire veya hilal şeklinde ya da sap kısmına
dik gelecek şekilde çatlaklar halinde görülür. Dairesel çatlaklar meyve omuz
bölgesinde ortaya çıkar (Şekil 118). Çatlaklar içerisine giren tali mikroorganizmalar
çürümelere neden olabilir.
Çatlamanın karmaşık bir oluş mekanizması vardır. Meyve çatlaması olgunlaşma
döneminde meyveye hızlı su ve besin maddesi (fotosentez ürünleri ve besin elementleri
vd.) akışı nedeniyle ortaya çıkar. Güneş ışığının direk meyve üzerine gelmesi de bu
soruna neden olur. Meyve sıcaklığının artması ile meyve iç basıncı artar ve çatlama
ortaya çıkabilir. Aşırı sulama meyvede çatlama üzerine etkilidir. Özellikle kurak bir
dönemden sonra gelen aşırı sulama ile yüksek sıcaklık nedeniyle çatlamada artış
gözlenir.
Çatlamaya karşı dayanıklı çeşitler üretimde kullanılmalıdır. Bitkinin dengeli bir şekilde
gelişimini sağlayan kültürel uygulamalar seçilmelidir. Sulamada dalgalanmalara
izin verilmemelidir. Yaprak budaması meyve üzerine direk güneş ışığının gelmesini
engelleyecek şekilde yapılmalıdır. Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Ayrıca
bitki üzerine kalsiyum ve bor çözeltilerinin püskürtülmesi çatlamanın önlenmesine
yardımcı olabilir.

F. ÖZKAN

R. ÖZALP

Şekil 118. Domates (a) ve biber (b) meyvelerinde çatlama

Lekeli olgunluk: Domates meyvelerinde; öncelikle yeşil meyvelerde kahverengi ve
grimsi, mat lekeler oluşur. Olgun meyvede ise meyve üzerinde sarı ve yeşil alanların
oluşması sonucu düzgün bir olgunlaşma gerçekleşmez. Meyve içinde de koyu
kahverengi damar dokusu görülür ve etkilenen bölüm sertleşir. Genellikle meyvenin
üst ve yan bölümünde görülür (Şekil 119). Ayrıca tütün mozaik virüsünün etkisiyle de
meyvede benzer belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak lekeli olgunlukta yapraklar normal
görünümündedir.
Lekeli olgunluğun nedeni konusunda görüş birliği sağlanamamıştır. Genetik
özellikler, iklim etmeni ve toprak koşullarının etkisi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir.
Bazı çeşitlerde daha yüksek oranda lekeli olgunluğa rastlanabilmektedir. Düşük ışık
intensitesi, düşük ve çok yüksek hava sıcaklığında yaygın olarak görülür, yetersiz ve
aşırı sulama şiddetlendirir. Meyve üzerine direkt güneş ışığı gelmesi halinde ortaya
çıkabilir.
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Önlemek için lekeli olgunluğa dayanıklı çeşitler seçilmelidir. Yaprak budamasında,
bitkinin yeterli güneş ışığı alması sağlanmalı, meyve üzerine direk güneş ışığı gelmesi
önlenmelidir. Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Yeterli potasyumlu gübreleme
ile meyvede potasyumun artması sağlanmalıdır.

S. YÜCEL

C. F. ÖZKAN

Şekil 119. Domates meyvelerinde lekeli olgunluk

Puflaşma: Daha çok domates ve kabakgillerde rastlanır. Domateste puflaşmanın
hafif olduğu dönemde meyvenin dış görünüşünden sorun anlaşılmaz. Ancak ileri
safhada meyveler yuvarlak şeklini kaybeder köşeli hale gelir. Meyve kesildiğinde
kabuk ile çekirdekler arasında boşluk görülür (Şekil 120). Meyveler normale göre
daha hafiftir.
Puflaşma üzerine genetik ve yetişme koşullarının etkisi önemlidir. Bazı çeşitler
hassastır. Meyve tutumunu etkileyen faktörler puflaşma üzerine etkilidir. Hormon
kullanımı, yetersiz tozlaşma ve döllenme neden olabilir. Çiçeklenme ve meyve
tutumu döneminde düşük ve yüksek sıcaklık olumsuz etkiler. Kuru ve aşırı nemli
toprak koşulları, aşırı azot ve düşük potasyumlu gübreleme ile düşük ışık koşullarında
artabilir.
Puflaşmaya dayanıklı çeşitlerin seçimi ilk önlem olarak alınabilir. Düzenli aralıklarla ve
yeterli miktarda sulama yapılmalıdır. Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınmak gereklidir.

C. F. ÖZKAN

C. F. ÖZKAN

Şekil 120. Meyvede puflaşma
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Kabarcık ve benekler: Domates meyveleri üzerinde her iki düzensizlik genellikle
birlikte ortaya çıkar. Kabarcıklar meyve üzerinde rastgele dağılım gösterirler. İlk
belirtiler yeşil meyvelerde küçük, şeffaf veya bronz renkli, oval şekillidir (Şekil 121).
Olgun meyvelerde belirtiler genişler ve
koyulaşır.
Benekler ise olgun olmayan
meyvelerin yüzeyinde yuvarlak koyu yeşil
renklidir. Meyve olgunlaştıkça benekler
altın sarısına döner. Meyvelerin raf ömrü ve
pazar değeri düşer.

C. F. ÖZKAN

Şekil 121. Domates meyvesinde benekler

Kabarcık ve beneklerin görülme sıklığı
çeşitler arasında farklılık gösterir. Meyve ve
bitkinin hızlı gelişim döneminde daha sık
rastlanır. Yüksek sıcaklık ve oransal nem ile
meyvede aşırı Ca birikimi her iki bozukluğun
artmasına neden olur.

Yara izi: Meyve üzerinde kahverengi ince şerit halindeki yara izi olarak tanımlanır.
Meyve sapından çiçek burnuna kadar sürekli
veya kısmi şekilde devam eden şeritler
halindedir. Üzerinde küçük delikler yer
alabilir (Şekil 122). Daha çok çiçeklenme
ve döllenme sorunu olarak görülür. Meyve
tutumu sırasında yeni oluşan meyve üzerinde
anter veya çiçeğin bir kısmının yapışık
halde kalması sonucu oluşur. Döllenme
döneminde yüksek nem ve soğuk havalarda
daha çok rastlanır. Üretimde dayanıklı
olduğu bilinen çeşitler seçilmelidir.
C. F. ÖZKAN
Şekil 122. Domates meyvesinde yara izi

Kedi yüzü: Domates meyvelerinin çiçek burnunda düzgün olmayan girinti ve
çıkıntılar ile yara görüntüsünün neden olduğu şekil bozukluğu şeklinde ortaya çıkar
(Şekil 123). Meyvenin düzenli olgunlaşması engellenir.
Meyvedeki bu bozukluğun gerçek nedenleri ile
ilgili yeterli bilgi yoktur. Çiçeklenme ve döllenme
döneminde veya öncesinde düşük sıcaklık, aşırı
azot uygulaması ve küçük meyve döneminde thrips
zararı sorunu şiddetlendirebilir ve meyve gelişimini
olumsuz etkiler. Meyvede bu tür şekil bozukluğunu
önlemek için tolerant çeşitlerin kullanılması en etkili
yoldur. Çiçeklenme döneminde bitki gelişimini
olumsuz etkileyecek çevre koşulları ve kültürel
C.F.ÖZKAN
tedbirlerden kaçınılmalıdır.
Şekil 123. Domates meyvesinde kedi
yüzü

100
ÖRTÜALTI.indd 100

Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatı
13.10.2017 11:58:58

Yaprak kıvrılması: Özellikle yaşlı yaprakların içe veya dışa doğru kıvrılmasıyla
karakterize edilir. Bazen kıvrılma artar ve yaprağın uç kısımları birbiri içine girebilir
(Şekil 124). Bitki gelişimi, verim ve meyve kalitesi üzerine etkili değildir.
Belirtiler birkaç gün içinde kaybolabilir veya
sezon boyunca devam edebilir. Daha çok sulama
dengesizliklerinde ortaya çıkar. Yüksek ışık
yoğunluğu, yüksek sıcaklık ve kurak koşulların uzun
süre devam etmesi teşvik eder. Ayrıca yağış sonrası
aşırı nemli toprak koşullarında da ortaya çıkar. Aşırı
budama da olumsuz etkiler.

C. F. ÖZKAN

Düzenli aralıklarla ve yeterli miktarda sulama yaprak
kıvrılmasını engelleyebilir. Toprağın drenaj koşulları
iyileştirilmelidir. Aşırı budamadan kaçınılmalıdır.

Şekil 124. Yaprak kıvrılması

7.2.18. 3. Bitki besin maddeleri alımında ve kullanımındaki düzensizlikler
Azot (N): Bitkilerin yapı taşı olup hareketli bir elementtir. Azot noksanlığında
belirtiler tüm bitkide görülür. Noksanlığın şiddetine bağlı olarak sararmalar önce
yaşlı yapraklardan başlar. Normal sınırlardaki noksanlıklarda ilk önce alt yapraklar
sarımsı yeşil renge, daha şiddetli noksanlıklarda ise, sarımsı kahverengi veya
kırmızımsı-kahverengine döner. Genel olarak bitkilerin yaprakları küçülür, sertleşir.
Gövde kısalır ve incelir (Şekil 125).
Azot noksanlığında domateslerde meyvelerin küçüldüğü, bazı fungal hastalıklara
karşı duyarlılığın arttığı (örneğin kurşuni küf, mildiyö) belirlenmiştir.
Hıyarlar da bu genel belirtiler genç bitkilerde daha sık gözlenir. Azot noksanlığı,
büyük çiçek oluşumuna neden olabilir. Meyvelerde kısalma, kalınlaşma, renk
açılması, dikenlilik, normal olmayan şekillenmeler, çürümeler de söz konusu olabilir.
Bazı durumlarda tüm bitkinin beyaza yakın bir renk aldığı da gözlenebilir.
Aşırı azot uygulamalarında bitkiler gevşek dokulu gelişir, bitkinin büyümesi ve
özellikle meyve kalitesi olumsuz etkilenir. Domateste aşırı azot sonucu meyve
salkımının ucundan yeniden sürgün verebilir (Şekil 126). Aşırı azotlu gübreleme
sonucunda uçlarında ve kenarlarında klorozların ve nekrozların meydana geldiği iri
koyu yeşil yapraklar oluşur. Böyle bitkiler böcek, bakteri ve fungusların saldırılarına
çok hassastır.
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C. F. ÖZKAN

Şekil 125. Azot noksanlığı bitkide zayıf gelişme
görüntüsü

C. F. ÖZKAN

Şekil 126. Domateste aşırı azot görüntüsü

Fosfor (P): Toprakların yüksek kireç içeriği, yüksek pH ve soğuk sera şartlarında
bitkiler fosfor noksanlığı gösterirler. Fosfor bitki bünyesinde hareketli bir element
olup ilk noksanlık belirtileri yaşlı yapraklarda görülür. Fosfor noksanlığında bitkilerin
yaprak rengi koyu mavimsi yeşile dönerler. Gövde, yapraklar ve damarlar kırmızıdan
mora kadar değişen renkleri alırlar (Şekil 127). Alttaki yapraklar çoğu kez sarımsı ve
kahverengimsi kırmızı renktedirler. Bu yapraklar kururlar ve siyah küçük noktacıklar
belirir, sonunda dökülürler.
Domateslerde
dallanmanın
azaldığı,
gövdenin inceldiği, aşırı noksanlıklarda
yaprakların küçülüp, sertleştiği aşağı doğru
kıvrıldığı görülür.

C. F. ÖZKAN

Şekil 127. P noksanlık belirtileri domates yapraklarında
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Kabakgillerde ise söz konusu renk
değişiklikleri yanında bitkilerde bodurlaşma
meydana gelir. Genç yapraklar küçülür,
sertleşir. İleri noksanlıklarda damar ve
damar aralarında sulu noktacıklar gözlenir.
Bu duruma bitkilerin genelinde rastlanır.
Fosforun fazla olduğu durumlara örtüaltı
yetiştiriciliğinde pek rastlanmaz. Aşırı P
uygulamaları sonucu Zn ve Fe noksanlıkları
ortaya çıkabilir.
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Potasyum (K): Sebzeler diğer besin elementlerine göre potasyuma daha çok
ihtiyaç duyarlar. Bitki bünyesinde hareketli bir elementtir. Potasyum noksanlığının
ilk belirtileri önce yaşlı ve alt yapraklarda görülür. Genel olarak yaprak uçlarında
ve kenarlarında kahverengi nekrozlar görülür (Şekil 128 a,b, 129 a,b). Bunlar bir
araya gelip daha geniş alanları etkilerler. Bu renk değişimi ve lekelenmeler zamanla
genç yapraklarda da görülür. Noksanlık ilerlediğinde yapraklar kurur ve dökülürler.
Genel olarak bitkilerde gelişme geriliği görülür. Potasyum noksanlığında bitkilerde
turgor basıncı düşer. Su noksanlığı ile ilgili stres durumunda bitkiler gevşek dokulu bir
yapıya sahip olurlar. Bitkilerin hastalık etmeni, zararlı ve dona karşı dayanıklılıkları
azalır. Domateslerde K noksanlığında yukarıdaki belirtiler görülürken, kurşuni küf
hastalığı na olan hassasiyet de artar.
Kabakgillerde ise renk bozuklukları yanında bitki gelişiminde bazı aksaklıklar görülür.
Gövde de boğum araları kısalır, yapraklar küçülür.
Potasyum noksanlığında ayrıca domateste meyvelerde çatlama ve dökülme görülür.
Kızarma düzenli değildir ve renkler donuktur. Hıyarda ise meyveler küçüktür, çiçek
kısmına doğru incelme görülür.
Potasyum fazlalığında ise genellikle Mg ve Ca noksanlıklarına ait belirtiler ortaya
çıkabilir.

a

C.F.ÖZKAN

b

C.F.ÖZKAN

Şekil 128. K noksanlık belirtileri patlıcan yapraklarında (a),hıyar yapraklarında (b)

a

C.F.ÖZKAN

b

S. YÜCEL

Şekil 129. K noksanlık belirtileri domates meyvesinde (a), yapraklarında (b)
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Magnezyum (Mg): Klorofilin yapısında yer alan Mg bitki beslenmesinde önemli
işlevlere sahiptir.
Noksanlığı halinde bitkide çeşitli belirtiler
ortaya çıkar, önce yaşlı yapraklarda olmak
üzere damar aralarında sarımsı yeşilden
sarıya kadar değişen klorotik alanlar oluşur
(Şekil 130).

C.F.ÖZKAN

Şekil 130. Domates yapraklarında Mg
noksanlık belirtileri

Bazen bu bölgelerde nekrozlar görülür.
Yaprak uçları ve kenarları kıvrılabilir.
Yapraklardaki sararma kenarlardan ana
damara doğrudur. Sadece damarlar yeşil
kalır, yaprak tamamen sararabilir. Uzun
bir ana kök olmasına rağmen ikincil kökler
sayıca pek azdır. Verim, noksanlığın şiddetine
bağlı olarak olumsuz yönde etkilenir.

Kalsiyum (Ca): Kalsiyum bitkide hücre çeperinde önemli fonksiyonlara sahiptir.
Bitki bünyesinde çok hareketli olmadığı için ilk noksanlık belirtileri genç veya üst
yapraklarda görülmeye başlar, bu yaprakların deformasyonu sonrasında da büyüme
noktası ölür. Yeni gelişen sürgünlerin küçük ve genç yaprakları kıvrılır, bükülür,
yaprak uçları kancalaşır. Yapraklarda uçlardan ve kenarlardan itibaren sararma,
beyazımsı yeşil, gri veya kahverengileşme görülür. Gövdede morumsu renklenme,
gövde dokusunda kararmış, çökük kısımlar ender olarak görülür. Ayrıca bitkilerde
kök gelişmesi zayıflar ve kesildiğinde kahverengi bir renk alırlar. Noksanlık halinde
meyvelerde çiçek burnu çürüklüğüne rastlanabilir.
Hıyarda Ca noksanlığında genç yapraklar şeffaflaşır, üst kısımlarda boğum araları
sıklaşır, gelişme geriler. Yaprak kenarları testere dişi görünümünü alır. Çiçek
tomurcukları anormalleşir, meyvelerin boyutları küçülür, tatları bozulur. Bitkiler
tepeden başlayarak ölürler.
Ca fazlalığında toprak pH’sına da bağlı olarak klorozlar ve fizyolojik bozukluklar
meydana gelir. Ca fazlalığı ile çoğu kez Mg, K, B, Fe, Mn, Zn, bazen de Cu
noksanlıkları görülebilir.
Demir (Fe): Hafif alkali veya alkali tepkimeli, soğuk ve aşırı su içeren topraklarda ve
yüksek miktarda P, Mn, kireç içeren topraklarda Fe alımı engellenmektedir.
Demir noksanlığında, ilk belirtiler genç yapraklarda ortaya çıkar (Şekil 131 ). En
ince damarlar bile yeşil kalırken damar aralarında sararma görülür ve yaprak ağ
görünümü alır.
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Noksanlık şiddetli olursa belirtiler alt
yapraklara doğru yayılır. Demir fazlalığının
önemli bir belirtisi olmamasına rağmen Zn
noksanlığı görülebilir.

C.F.ÖZKAN

Şekil 131. Demir noksanlığı domates bitkisindeki
genel görüntüsü

Demir noksanlığında, ilk belirtiler genç
yapraklarda ortaya çıkar (Şekil 131 ). En ince
damarlar bile yeşil kalırken damar aralarında
sararma görülür ve yaprak ağ görünümü
alır. Noksanlık şiddetli olursa belirtiler alt
yapraklara doğru yayılır. Demir fazlalığının
önemli bir belirtisi olmamasına rağmen Zn
noksanlığı görülebilir.

7.3. Yabancı Otlar
Örtü altı sebze yetiştiricilik alanlanlarında pek çok dar ve geniş yapraklı yabancı otlar
görülmesine rağmen, bu alanlarda yapılan solarizasyon uygulaması ile tek yıllık pek
çok yabancı otu kontrol altına almak mümkündür. Örtü altı sebze üretimde en sık
görülen yabancı otlar aşağıda verilmiştir.
7.3.1. Canavar otu [Orobanche spp. (Orobanchaceae)]
Canavar otları tek yıllık olup, tohumla çoğalan, klorofili olmayan, tam parazit bir
yabancı ottur. Tohumları çok küçük olup, gözle toprakta ayırt edilmesi mümkün
değildir. Bir canavar otu bitkisi türlerine göre değişmekle beraber yüz binlerce
tohum üretebilir ve bu tohumlar canlılığını yitirmeden toprakta 10 yıldan fazla bir
süre kalabilir. Ekili kültür bitkisinin köklerinden salgılanan bazı sıvıların yardımıyla
çimlenerek kültür bitkisinin köküne tutunur ve burada oluşturduğu emeçlerin
vasıtasıyla kültür bitkisinin besinine ve suyuna ortak olarak, bitkinin zayıflamasını,
verimin düşmesini hatta ileri durumlarda ölümünü sağlar.
Ülkemizde Canavar otunun 39 türü bulunmasına rağmen domates ve patlıcan
alanlarında sadece iki tür zarar verir. Bu türler, daha önce Orobanche olarak
isimlendirilen ancak yeni düzeltmelerle cins isimleri Phelipanche olarak değişen,
Phelipanche ramosa L. (Mavi çiçekli canavar otu) ve P. aegyptiaca Pers. (Mısırlı
canavar otu)’dır. Domates ve patlıcan alanlarında bu iki canavar otu türünden, P.
ramosa çok daha fazla yaygın ve yoğun olarak görülür. (Şekil 132 a,b).
7.3.2. Topalak [Cyperus rotundus L. (Cyperaceae)]
Dar yapraklı bu yabancı ot, nemli toprakları sever, En fazla 30-40 cm boylanabilir
ve rekabet gücü yüksektir. Toprak altı gövdesi kısmen yumru şeklini almıştır. Sap
genellikle yapraksız ve boğumsuzdur. Yapraklar ince uzun olup genellikle bitkinin dip
kısmında üçlü dizilişlidir. Çiçekler bir araya gelerek başakları oluştururlar. Başakçık
ince uzun, kırmızı-kahverengi renkte olup 10-40 adet çiçek üretir. Üremesi tohum ve
rizomladır (Şekil 133 a,b, 134).
Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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a

E. AKSOY

b

E. AKSOY

Şekil 132. Domates (A) ve patlıcan (B) alanlarında sorun olan mavi çiçekli canavar ot

a

E. AKSOY

b

Şekil 133. Topalak (A: fidesi, B: başağı)

E. AKSOY

E. AKSOY

Şekil 134. Örtüaltı domates alanların
da topalak

7.3.3. Darı-Yapışkan Ot Türleri [Seteria spp. (Poaceae)]
Fazla sayıda yapışkan otu türü bulunmasına rağmen en fazla rastlanılan ve sorun
oluşturan yapışkan otu türleri Sarı tüylü darı (Seteria glauca (L.) P. Beauv), Yapışkan
ot (Seteria verticillata (L.) Beauv.) ve Yeşil kirpi darı (Seteria viridis (L.) P. Beauv.)’dır.
Her üç yabancı ot türü de tek yıllık olup, tohumla çoğalır. Sarı tüylü darının genel
görüntüsü grimsi-yeşildir. Başakçıklar açık yeşil-sarı renkte, 10-40 cm boyda, kılçıkları
kahverengi veya sarı renklidir. Yapışkan otun başakları başakçıklardaki kılların yapısı
nedeniyle yapışıcıdır (Şekil 135 a,b).

106
ÖRTÜALTI.indd 106

Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatı
13.10.2017 11:59:00

a

b

E. AKSOY

E. AKSOY

Şekil 135. Yapışkan ot, (A: Başak yapısı, B: Sıra üzerindeki yoğunluğu)

7.3.4. Semizotu [Portulaca oleracea L. (Portulacaceae)]
Semiz otu, gevşek, besin maddesince zengin toprakları sever. Bitki 5 cm’den 50 cm’e
kadar boylanabilir. Genellikle kırmızımtırak yeşil renkte olan gövde etli sulu yapıda
ve kuvvetli olarak dallanmış olup, yatık veya dik gelişebilmektedir.
En tipik özelliği yaprakların etli, kaygan ve parlak oluşudur. Tohumlar siyah, parlak
ve yüzeyi çıkıntılıdır. Bir bitki 100-300 tohum verebilir ve bu tohumlar çimlenme
gücünü 3-4 yıl koruyabilir (Şekil 136 a,b).

a

E. AKSOY

b

E. AKSOY

Şekil 136. Semizotu (A: Fidesi, B: Genel habitusu)
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7.3.5. Darıcan Türleri [Echinochloa spp. (Poaceae)]
Örtüaltı üretim alanlarında genel olarak en fazla rastlanılan darıcan türleri aşağıda
verilmiştir.
a) Benekli darıcan (Echinochloa colonum (L.) Link.): Tek yıllık, gövdesi 60
cm’ye kadar uzayabilen, dik yada kalkık uçlu bir bitkidir. Yaprakları çoğunlukla
tüysüz olup yakacığı yoktur. Başakcıklar 2-3 mm uzunlukta, ince tüylü, yeşil yada
mor renklidir. Bol güneşli ortamlarda yapraklarında küçük kırmızımsı-morumsu
benekler oluşur. Tohumla çoğalır. Darıcandan ayırt edici özelliği, kılçıksız oluşu ve
yapraklarındaki benekleridir (Şekil 137).
b) Darıcan (Echinochloa crus-galli (L.) P.B.):
Tek yıllık otsu bir bitki olup, 30 cm’den
150 cm’ye kadar boylanabilen bir yabancı
ottur. Sap güçlü, boğumlar tüylü ve yer yer
kırmızımsı renktedir. Yapraklar orta damar
kalın ve beyaz renkli, kenarları genellikle
dalgalıdır. Başakları kılçıklı görünümde
olup, iç kavuzlardaki kılçıklar 7 mm
uzunluğundadır.
E. AKSOY

Şekil 137. Benekli darıcan
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7.3.6. Yabancı Otların Mücadelesi
Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele
•
•
•
•

•

Üretim yapılan alana bulaşmalar önlenmelidir.
Kullanılacak olan hayvan gübresinin içerisinde canlı yabancı ot tohumlarının
olmamasına özen gösterilmeli, bu nedenle de gübrenin iyi yanmış olmasına
dikkat edilmelidir.
Üretim sezonu boyunca çıkış yapan yabancı ototu türleri tohum bağlamadan
önce çapalanarak yada elle çekilerek kontrol altına alınmalıdır.
Üretim alanının boş olduğu dönemlerde, uygun toprak işleme aletleri kullanılarak
topalak gibi toprak altında yumru yada sürgünleri olan yabancı otların toprak
altı üreme organları toprak yüzeyine çıkarılarak güneş altında bırakılmalı veya
üretim alanından uzaklaştırılmalıdır.
Canavar otları için kültürel önlemlerin alınması mücadelede çok önemlidir.
Kullanılan tohumlar, fideler, gübreler veya tüm tarımsal alet ve makinaların
canavar otu tohumundan temiz olması gerekmektedir. Bu nedenle canavar otu ile
bulaşık bir alanda kullanılan tarımsal aletler su, dezenfektan ve fırça yardımıyla
tamamen temizlendikten sonra, bir başka alanda kullanılmalıdır. Canavar otu
görüldüğü anda hemen elle sökülerek seranın dışına taşınıp, toprağın 50 cm
derinine gömülmeli veya yakılmalıdır çünkü sera içerisine sökülüp bırakılan
canavar otları bünyesine depo ettiği besinler sayesinde tohum oluşturma ve
bunları olgunlaştırma yeteneğine sahiptir.

Fiziksel Mücadele
•

•

Solarizasyon uygulaması tek başına veya tavuk gübresiyle birlikte uygulandığında,
canavar otu da dahil olmak üzere tek yıllık yabancı ot türlerini iyi bir şekilde
kontrol etmektedir ancak sırta dikim yapılacaksa solarizasyon işlemi sırtlar
oluşturulduktan sonra yapılmalıdır. Solarizasyon uygulamasından sonra derin
sürüm yapılmamalıdır
Yabancı otlarla mücadele için çeşitli örtü materyalleri (sap, saman gibi bitkisel
yada renkli polietilen materyaller) kullanılarak malçlama yapılabilir. Ancak
bitkisel malçların da yabancı ot tohumları içermemesine dikkat edilmeli ve aşırı
nem oluşturmasından da kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Örtüaltı üretimde ruhsatlı bir yabancı ot ilacı bulunmamaktadır.
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8. KİMYASAL MÜCADELE UYGULAMA TEKNİKLERİ
Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında mekanik veya
motorlu sırt pülverizatörleri, sırt atomizörü, üzerinde elektrik ya da benzin motoru
bulunan arabalı tip pülverizatörler, sisleyiciler veya döner diskli memelere sahip
pülverizatörler kullanılmalıdır (Şekil 138). Ayrıca bazı uygulamalar damla sulama
sistemi ile de yapılabilmektedir (Şekil 139). Çalışma basıncı, meme tipi, meme delik
çapı, meme verdisi ve ilerleme hızı gibi biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek
faktörler amaca uygun olarak seçilmelidir.

a

b

d

c

e

f

Şekil 138. Mekanik sırt pülverizatörü (a), motorlu sırt pülverizatörü (b), sırt atomizörü (c), arabalı tip motorlu
pülverizatör (d), sisleyici (e), döner diskli memeli pülverizatör (f)

Özellikle sisleyicilerle ve döner diskli memeye sahip pülverizatörlerle çalışmada
damla çapının oldukça küçük olması nedeniyle buharlaşma tehlikesi bulunmaktadır.
Bu nedenle uygulama sırasında bitki yaprakları kuru olmalı ve yüksek nem
bulunmamalıdır. Sıcaklık ise 18-29°C arasında olmalıdır. Uygulama için akşam
saatleri tercih edilmelidir.
Yabancı otlarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında yelpaze hüzmeli meme tipi
tercih edilmelidir.
Uygulamalardan önce makina kalibrasyonu yapılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri
alınmalıdır. Kalibrasyon işlem basamakları pülverizatör deposuna Bitki Koruma
Ürünü (BKÜ) katılmaksızın su ile yapılmalıdır.

c
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Şekil 139. Damla sulama sistemi ile ilaç uygulaması

Kalibrasyon
Sırt pülverizatörleri ve atomizörlerinin kalibrasyonu
Sırt pülverizatörleri veya atomizörleri ile ilaçlama söz konusu ise kalibrasyon aşağıdaki
işlem basamaklarına göre yapılabilir;
•
•
•

100 m²’lik bir alan işaretlenir.
Sırtta ve elde taşınan pülverizatörlerde ilaçlamaya uygun bir ilerleme hızı
belirlenerek tüm uygulama süresince hızın sabit kalmasına dikkat edilmelidir.
Depoya ölçülü miktarda su konularak bu alan ilaçlanır ve depoda kalan su
miktarı ölçülür (Püskürtme, ilaçlı su zerreleri bitkide damla oluşturup akmayacak
şekilde olmalıdır). İlaçlama öncesi ve sonrasındaki su miktarı arasındaki fark
kaydedilir. Aşağıdaki formülden ilaç normu (l/ha veya l/da) hesaplanır.

		
İlaç normu=

Harcanan su miktarı (l)
İlaçlanan alan (da veya ha)
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•
•
•

Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer ölçülen norm, önerilen
normdan %5 daha yüksek veya daha düşük ise basınç veya ilerleme hızı ya da
her ikisinde de ayarlamalar yapılarak kalibrasyon yenilenir.
Depoya konulacak ilaç miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.
Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha)

İlaç/Depo=
İlaç normu (l/ha)
Döner diskli ve arabalı tip pülverizatörlerin kalibrasyonunda da aynı işlem
basamakları izlenir.
Etkili bir ilaçlama ve ilaçlanan yüzeyler üzerinde kalan pestisit kalıntılarını azaltmak
için pülverizatörün kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır. Çalışma koşulları ve
kullanılan BKÜ’ndeki değişmeler yeni bir kalibrasyon gerektirir. Ayrıca memelerde
oluşan aşınmalar ve tıkanmalar, verdide artışa veya azalmaya neden olduğundan
kalibrasyon çok önemlidir. Verdi arttıkça hedeflenen ilaç normundan daha fazlası
bitkiye uygulanmaktadır. Verdi azaldıkça ise hedeflenen ilaç normundan daha azı
bitkiye uygulanmakta ve ilaçlama etkinliği düşmektedir.
İlaçlamalarda pülverizatör üzerinde yer alan memelerin kataloglarında belirtilen
basınç değerleri kullanılmalıdır.
Sisleyicilerin kalibrasyonu
Örtüaltı yetiştiriciliğinde yüksek, düşük ve çok düşük hacim uygulamaları yapıldığından
ilaç normu için genel bir referans değeri vermek zordur. Bu nedenle bitkinin vejetatif
gelişimine uygun olarak ilaç normu seçilmelidir. Genel olarak sıvı formülasyonlarda
1,5-2 l/da, ıslanabilir toz formulasyonlarda ise 2-3 l/da ilaç normu tavsiye edilebilir.
Örtüaltında sebze yetiştiriciliğinde gerek ısı enerjisi ile çalışan memelere sahip termal
sisleyicilerle ve gerekse soğuk sisleyicilerle yapılacak uygulamalarda, ilaç normu
uygulanacak alana göre belirleneceğinden öncelikle seranın alanı hesaplanmalıdır.
Sera alanı (m²)= Sera uzunluğu (m) x Sera genişliği (m)
Daha sonra sisleyicilerin sıvı akış miktarı (verdi) (litre/dakika) belirlenmelidir. Bunun
için sisleyicinin sera alanındaki ilaçlama işini tamamlama süresi tespit edilerek bu
süre zarfında harcanan su miktarı ölçülür. Ölçülen süreye ilaçlama sırasında dikkat
edilmeli, taşınan tip sisleyiciler kullanılıyorsa aynı hızda hareket edilmelidir.
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Örneğin; 30 m uzunluğunda 10 m genişliğinde bir serada sisleyici ile yapılan
uygulamada
3 dakikada 150 ml su harcandığı tespit edilsin. Bu durumda;
Sera alanı=30x10=300 m2 =0,3 da
Serayı ilaçlamak için gerekli su miktarı (l)
İlaç normu (l/da) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sera alanı (da)
0,15
İlaç normu (l/da) = –––––––– = 0,5 l/da olarak hesaplanır.
0,3
İlaç etiketinde belirtilen doz değeri dikkate alınarak sisleyici deposuna katılması
gereken ilaç miktarı belirlenir.
Damla sulama sistemi ile pestisit uygulamada kalibrasyon
Zamanlama:
Minimum enjeksiyon zamanı, ihtiyaç duyulan suyun pestisit enjeksiyon pompasından
en uzaktaki dağıtıcıya ulaşması için gerekli olan süredir. Bu süreyi doğru belirlemek
için sabun ya da gıda boyası karıştırılmış yaklaşık 4 litre su sisteme enjekte edilir.
Başlangıç ve son dağıtıcıdan bu karışımın çıktığı bitiş süresi kaydedilerek sistemin
doldurulması için gerekli zaman bulunmuş olur. Bu süreden daha azı bitkilere eşit
olmayan ilaç dağılımına sebep olur. Genel bir kural olarak her bir sulama bölgesi
için enjeksiyon süresi 2 saatten daha uzun olmamalıdır. Ayrıca pestisit enjeksiyon için
sulama döngüsünün 1/3 ‘lük dilimi hedeflenmelidir. Örneğin; 180 dakikalık sulama
süresinin ilk 60 dakikasından sonraki zaman dilimi enjeksiyon için seçilmelidir.
Tıkanmaları engellemek için enjeksiyon son filtrelerden önceki bir noktada
yapılmalıdır.
Sulama sistemine enjekte edilecek pestisit miktarının hesaplanması:
Damla sulama sistemine enjekte edilecek pestisit miktarının hesaplanması için
öncelikle ıslatılacak alanın belirlenmesi gerekmektedir. Damla sulama sistemi ile
boş alanda (malçsız) enjekte edilecek pestisit miktarının hesaplanması için; Bitki sıra
üzerine bitkilerin kök bölgelerini ıslatmak için yeterli su uygulandıktan sonra ıslatılmış
sıranın genişliği ölçülür. Sulanacak sıraların toplam uzunluğu ıslatılmış sıranın
genişliği ile çarpılarak toplam ıslatılmış alan bulunur. Sisteme enjekte edilecek pestisit
miktarı bu alana göre hesaplanmalıdır. İlacın etiketinden dekara uygulama dozu ile
toplam alan çarpılarak sulama suyuna enjekte edilecek pestisit miktarı hesaplanır.
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A = b x h x 0,001
A: Toplam ıslatılan alan (da)
b: Islatılan sıranın genişliği (m)
h: Sulanacak sıraların toplam uzunluğu (m)
m= A x D
m: Enjekte edilecek pestisit miktarı (ml)
D: İlaç dozu (ml/da)
Örnek: Damla sulama sistemi ile sulanan toplam 50 sıralık bir alanda ıslatılan tek
bir sıranın genişliği b=0,75 m ve uzunluğu h= 50 m, kullanılacak pestisitin dozu
125 ml/da ise;
A= 0,75 x 50 x 50 x 0,001= 1,87 da
m= 1,87 x 125= 233,75 ml’ dir.

9. MÜCADELENİN YÖNETİMİ
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde uygulanacak entegre mücadele programlarında;
serada mevcut bütün hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi birlikte
düşünülecek ve mücadelenin yönetimi; ana hastalık, ve zararlılar esas alınarak
yapılacaktır. Diğer hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi ise, bunlara entegre
edilecektir.
Örtüaltı sebze seraları, hastalık, zararlı ve yabancı otların çıkış periyotları dikkate
alınarak, yetiştirme dönemi boyunca düzenli olarak kontrol edilmek suretiyle, bu
zararlıların ve bunların doğal düşmanlarının (parazitoid ve predatörler) popülasyon
yoğunlukları izlenir.
Entegre mücadele programında, zararlılara karşı belirlenen tüm mücadele yöntemleri
birlikte değerlendirilerek, öncelikle bitkinin sağlıklı yetiştirilmesi için kültürel önlemler
alınır. Böylece bitkinin zararlı ve hastalıklara karşı dayanıklılığının arttırılması sağlanır.
Kültürel önlemlerin alınmasına rağmen zararlı ve hastalıkların bulaşması halinde ise
insan ve çevreye en az olumsuz etkisi olan mücadele yöntemlerine öncelik verilmelidir.
Bunlar; fiziksel mücadele, biyoteknolojik ve biyolojik mücadele yöntemleridir.
Bu yöntemlerin uygulanmasına rağmen zararlı yoğunlukları/şiddetinin artışı
engellenemiyorsa, ürün kaybı meydana gelmeden önce kimyasal mücadeleye
başvurulmalıdır. Her zararlı ve hastalık için etkili olan mücadele yöntemleri ilgili
bölümlerde verilmiştir.
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Doğal düşmanların barındığı ve beslendiği bitkilerin korunması gerekir. Doğal
düşmanlar kışı genellikle ağaç kabukları altında veya kuytu yerlerde bitki
artıkları arasında geçirir. Bu nedenle çevrede çit bitkisi kalın kabuklu ağaçlar
bulundurulmalıdır. Bu bitkiler korunmalı ve ilaçlanmama-lıdır. Doğal düşmanların
erginleri daha çok çiçekli bitkilerin çiçek tozları ve yaprak biti ile beyaz sinek gibi
zararlı böceklerin salgıladığı ballı maddeler ile beslenirler. İlkbaharda erken gelişen
ve çiçek açan yabani otlar, hem çiçek tozu kaynağı olması hem de doğal düşmanların
konukçularını barındırmaları nedeniyle önem kazanırlar. Doğal düşmanların çoğu
erken ilkbaharda bu bitkilerde barınır, beslenir ve buralarda çoğalarak daha sonra
yeni gelişmeye başlayan kültür bitkilerine geçerler.
Bir bölgede farklı kültür bitkilerinin yetiştirilmesi, genelde doğal düşmanların
barınmaları ve beslenmeleri için devamlı bir kaynak oluşturmaktadır. Bu durum,
doğal düşman türlerinin çeşitliliğinin ve yoğunluğunun artmasına yardımcı olur.
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde zararlılara karşı biyolojik mücadele etmenleri ile
ilgili yapılan çalışmalarda başarılı sonuçlar alınmıştır. ülkemizde gerek yapılan
araştırmalar sonucu gerekse bakanlığımıza yapılan başvurular sonucu tavsiye alan
biyolojik mücadele etmenleri Ek 2’de verilmektedir.
Zararlılar ile kimyasal mücadelede mevcut doğal düşmanların korunması da oldukça
önemlidir. Serada bulunan hastalık ve zararlılara karşı yapılacak mücadelede
doğal düşmanlara en az etkisi olacak yöntemler seçilerek uygulanmalıdır. Kimyasal
mücadele en son çare olarak düşünülmelidir. Kimyasal mücadele gerektiğinde ise
doğal düşmanlara etkisi en az olan ilaçlar seçilmelidir.
İlaçlar zararlıların en hassas olduğu dönemde yararlıların ise en az etkileneceği
dönemde uygulanmalıdır. Özellikle yaprakbiti gibi zararlılar eğer seranın bazı
bölgelerinde görülüyorsa ilaçlamalar sadece o bölgelerde yapılmalıdır.
Serada fungal hastalıklara karşı öncelikle kültürel önlemler alınmalı, fungal
hastalıkların ilk belirtileri görüldüğünde kimyasal mücadele yapılmalıdır. Ancak,
domates ve kabakgillerde mildiyö için uygun koşulların oluşması halinde veya komşu
seralarda mildiyö var ise kimyasal mücadele yapılabilir.
Bakteriyel hastalıklara karşı öncelikle kültürel önlemler alınmalı ve kimyasal
mücadelesi olanlara karşı ise kimyasal mücadeleye ilk belirtiler görüldüğünde
başlanmalıdır.
Virüs hastalıklarına karşı da öncelikle kültürel önlemler alınmalıdır (Bakınız: 7.2.17).
Vektörle yayılan virüs hastalıkları için de vektör mücadelesi yapılmalıdır.
Zararlı böcek ve akarlara karşı kimyasal mücadeleye karar vermeden önce hem
zararlının hem de doğal düşmanlarının yoğunlukları izlenmelidir. Zararlılar
mücadele eşiğine geldiğinde doğal düşman yoğunluğu da dikkate alınarak kimyasal
mücadeleye karar verilmelidir.
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Örtü altında yetiştirilen sebzelerde hastalık ve zararlılara karşı yapılan kimyasal
mücadelede kalıntı sorunu oluşabileceğinden; ürünlerin hasat sıklığı dikkate alınarak,
“son ilaçlama – hasat” süresi uygun olan ilaçlar kullanılmalıdır.
Zararlı ve hastalıklara karşı direnç oluşumunu önlemek amacıyla tavsiye edilen farklı
aktif madde grubuna bağlı ilaçlar dönüşümlü olarak kullanılmalıdır. Serada birden
fazla zararlı veya hastalık bir arada bulunduğunda bunların hepsine etkili olan ilaçlar
tercih edilmelidir.
Yabancı otlarla mücadele; solarizasyon, toprak işleme, çapalama ve elle yolma
şeklinde yapılır. Kimyasal mücadele yöntemine gerek bulunmamaktadır.
Solarizasyon nematod, toprak kökenli hastalıklar ve yabancı otlara karşı öncelikle
uygulanması gereken bir yöntemdir.
Solarizasyonun uygulanış şekli
Solarizasyon uygulamasında, nemli toprak güneş ışığının en yoğun olduğu TemmuzAğustos aylarında yaklaşık iki ay süreyle şeffaf plastik örtü ile kapatılır. Bu yöntemde
toprak sıcaklığı yükseltilerek hastalık, zararlı ve yabancı otların öldürülmesi amaçlanır.
Uygulamada aşağıdaki yol takip edilir:
•
•
•
•
•
•
•

Toprak, 30-40 cm derinliğe kadar işlenir.
40-50 cm derinliğe kadar sulanır.
Tava gelen toprakta kesekler kırılır, yüzeyi düzeltilir,
Toprak yüzeyi 0.025 - 0.1 mm kalınlığında deliksiz, şeffaf plastik örtü ile kapatılır.
Örtünün kenarları önceden açılmış karıklar içine gömülür.
Toprak nemini kaybederse, örtülerin altında bırakılan damla sulama sistemi
çalıştırılarak veya örtüler açılarak tekrar sulanır.
Uygulama süresi 4-6 hafta olabileceği gibi 8-10 haftaya kadar da uzatılabilir.
Solarizasyon uygulamasından sonra toprak 15cmden daha derin işlenmemelidir.

Solarizasyonda toprak sıcaklığını arttırmak amacıyla değişik organik gübreler
kullanılabilir. Bu uygulama için önce toprağa 1-2 ton/da oranında yaş tavuk veya
4-5 ton/da yaş sığır gübresi yayılır, toprağa karıştırılır ve naylon örtü serilir.
•
•
•
•
•
•
•

Toprak solarizasyon uygulamasında olduğu gibi hazırlanır.
Granül formülasyonlu fumigantlar (dazomet, 98,40kg/da) toprak yüzeyine
yayılarak, sıvı formülasyonlu fumigantlar (metam sodyum, 75-100l/da) ise
damla sulama sistemi ile uygulanır.
Granül ilaç, 10-15 cm derinliğinde toprağa karıştırılır,
Damla sulama sistemi yerleştirilir,
Toprak şeffaf plastik örtü ile kapatılır,
Damla sulama sistemi su toprağın 35-40cm derinliğine gidecek kadar çalıştırılır,
Isının iletilmesinde nem çok önemli bir faktör olduğu için toprak daima tavda
olmalıdır, bu amaçla gerektiğinde damla sulama sistemi tekrar çalıştırılır.
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•
•

Solarizasyonun yalnız veya farklı yöntemlerle kombinasyonunun uygulandığı
topraklarda uygulamadan sonra derin işleme yapılmamalıdır.
Dikim sırtları hazırlanarak solarizasyon ile birlikte düşük doz fumigant uygulaması
yapılan seralarda, nematodlara karşı 9-10 ay süre ile etki sağlanmaktadır.

Bazı zararlılara karşı kültürel önlem olarak havalandırma açıklıklarına tül konulması
tavsiye edilmesine rağmen, bu uygulama serada nem ve sıcaklık artışına neden
olabilir ve doğal düşmanların içeri girmesini önleyebilir. Entegre mücadelede bu
husus dikkate alınmalıdır.
Bu mücadele yöntemleri ile önlenemeyen hastalık, zararlı ve yabancı otların
mücadelesi ise Ek 3’te verilen ilaçlardan en uygun olanı kullanılmak suretiyle
yapılacaktır.
Mücadelenin yönetimi, aşağıda Ek 1’de verilen zararlı, hastalık ve yabancı otların,
“Zarar Şekilleri veya Belirtileri”, “Örnekleme veya Kontrol Yöntemleri”, “Ekonomik
Zarar Eşikleri” ve “Açıklamalar” dikkate alınarak yapılacaktır. Böylece örtüaltı sebze
alanlarında en uygun ve ekonomik bir mücadele yapılması sağlanmış olacaktır.
Bunun için sera üreticileri, teorik ve uygulamalı eğitim yoluyla, sebze hastalıkları,
zararlıları, yabancı otları ve bunların doğal düşmanlarını, iyi tanıyabilecek seviyeye
getirilecektir. Bunların zarar şekilleri, veya belirtileri, örnekleme veya kontrol
zamanları, örnekleme veya kontrol yöntemleri ve ekonomik zarar seviyeleri çiftçilere
öğretilecektir. Ayrıca çiftçilere, uygulayacağı mücadele metodu ve kullanacağı ilaçları
isabetli olarak seçebilme, mücadeleye kendi başına karar verebilme ve mücadeleyi
yönetebilme becerileri kazandırılacaktır.
Üreticiler, bütün bunlara ilaveten, sera tesisinde, sertifikalı temiz fide seçimi, dikimi,
bakımı, budaması, hasadı ve pazarlaması konusunda da mümkün olduğunca
bilgilendirilecektir.
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10. DEĞERLENDİRME
Bu Teknik Talimata göre, örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde uygulanan Entegre mücadele
programının başarısı; aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.
Entegre Mücadele Uygulanan ve Uygulanmayan Seralardan Elde Edilen Sonuçların
Karşılaştırılması: Entegre mücadele programının uygulandığı seralardan elde edilen
sonuçlar ile, bu seralara komşu olan veya yakın olan; ancak Entegre mücadele
uygulanmayan ve üreticilerin kendi bildikleri gibi mücadelesini yaptığı seralardan
elde edilen sonuçlar karşılaştırılır. Entegre mücadelenin başarısı; hastalık, zararlı
ve yabancı otlarla yapılan mücadelenin etkinliği, toplam ilaçlama sayısı, kullanılan
ilaçlar, mücadele masrafları, verim, kalite, ürünün satış fiyatı, toprak işleme,
gübreleme, hasat masrafları, vs. yönünden gerekli değerlendirmeler yapılarak
ölçülür. Ayrıca hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile, bunların doğal düşmanlarının
tür ve popülasyonlarındaki değişmeler de karşılaştırılır. Elde edilen sağlıklı veriler,
ekonomik ve istatistiki analizlere tabi tutulur.
Üreticilerin Mücadelenin Yönetimi ve Mücadeleye Karar Verme Becerilerindeki
Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Entegre mücadele programı uygulanan seralarda,
demostrasyonlar, anketler ve üreticiler ile birebir görüşmeler yapılmak suretiyle;
aşağıdaki değerlendirmeler yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•

Üreticilerin entegre mücadeleye bakış açısındaki gelişmeler,
Serasını düzenli olarak kontrol etme alışkanlığı kazanıp kazanmadığı,
Örtüaltı sebze hastalık, zararlı, yabancı ot ve doğal düşmanları tanıma
becerisindeki değişmeler,
Mücadeleye doğru bir şekilde karar verebilme ve mücadelenin yönetimi
konusundaki alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler,
Kimyasal ilaçlar, ilaç uygulamaları ve ilaç seçimine bakış açısındaki değişmeler,
Teknik elemanlar ve komşu üreticilerle işbirliği yapma alışkanlığı,
Resmi tavsiyelere uyma alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler.
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11- TARIM İLAÇLARININ YANLIŞ KULLANIMI SONUCU ORTAYA
ÇIKABİLECEK SORUNLAR
Kimyasal ilaçların, özellikle bilinçsiz ve hatalı kullanıldığında hem insan sağlığına
hem de uygulandığı çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bunun nedeni kimyasal
ilaçların genelde zehirli (toksik) maddelerden oluşmasıdır. Kimyasal ilaçların zehirliliği,
formülasyon tipine, vücuda giriş yoluna, yaşa, cinsiyete, ilaca maruz kalma süresine
ve kişinin beslenme durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. İnsan vücuduna giren
kimyasal ilaçlar, akut ve kronik zehirlenmelere neden olurlar. Akut zehirlenme, bir
ilacın bir kez vücuda alınmasından sonra birkaç saat gibi kısa süre içerisinde ortaya
çıkan zehirliliğidir. Örneğin, ilacın hazırlanması sırasında kişinin üzerine dökülmesi
veya kaza ile yutulması sonucu oluşabilmektedir. Kronik zehirlenme ise, bir ilacın
düşük miktarlarda defalarca alımından sonra ortaya çıkan zehirlenmedir. Kronik
zehirlenmenin ortaya çıkması için hafta, ay hatta yılların geçmesi gerekebilir.
Kimyasal ilaçların yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlar aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

Doğada canlılar arasında var olan doğal denge üzerine olumsuz etkide
bulunabilirler.
İnsanlarda ve sıcakkanlılarda akut veya kronik zehirlenmeler görülebilir. İlaçlama
sırasında gerekli korunma tedbirleri alınmadığı takdirde, uygulayıcıların sağlık
sorunları yaşamasına neden olabilirler. Zehirlenme riskleri ilacın dozuna,
toksisitesine, maruz kalma süresine ve hassasiyete bağlı olarak değişebilmektedir.
Bilinçsizce yapılan ilaçlamalar zararlı popülasyonlarını baskı altına alabilen
faydalı organizmaları olumsuz yönde etkileyerek popülasyonlarının azalmasına
ve doğal dengede değişimlere neden olabilmektedir. Bunun sonucunda zararlı
popülasyonları çoğalarak salgın yapma tehlikesi artabilir. Aynı zamanda
balarıları ve polinatör böceklerde önemli kayıplara neden olabilir.
Kimyasal ilaçların toprağa bulaşması sonucu, toprakta yaşayan organizmalar
üzerine olumsuz etkileri olabilir, ayrıca topraktaki hareketliliklerine bağlı olarak
yeraltı sularına bulaşabilirler.
Uygulanması sırasında sürüklenerek, yağmur ve sulama suyu ile toprak
yüzeyinden akarak ve drenaj ile akarsu, göl ve diğer su kaynaklarını kirleterek,
balıklar ve suda yaşayan (algler, su pireleri, sucul bitkiler gibi) canlıların olumsuz
etkilenmesine ve bu canlıların kitle halinde ölümlerine sebep olabilmektedirler.
Buharlaşma yoluyla havaya karışarak çevre kirliliğine yol açabilirler.
Kimyasal ilaçların yanlış kullanımları ile aynı etki mekanizmasına sahip
olanların birbiri ardına uygulanması, hastalık, zararlı ve yabancı otlarda direnç
gelişimlerine neden olabilir.
Kimyasal ilaçların tavsiye edilenden yüksek dozlarda kullanılması, gereğinden
fazla sayıda ilaçlama yapılması, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye
uyulmaması ve ilaçlama sırasında meydana gelen sürüklenme, tarımsal
ürünlerde kalıntı meydana getirebilir.
Gereksiz ilaçlamalar mücadele masraflarını ve dolayısıyla ürün maliyetini arttırır.
Tavsiye dışı kullanımlarda kültür bitkilerinde fitotoksisiteye neden olabilirler.
Kuşlar ve yaban hayvanları ilaçlı yemleri yiyerek ya da çevreye uygulanmış
kimyasal ilaçlar ile doğrudan temas ederek olumsuz şekilde etkilenebilirler.
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12. ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA KULLANILACAK TARIM
İLAÇLARININ SEÇİMİ
Kimyasal mücadele yapılması gerekli olan hastalık, zararlı ve yabancı otların
mücadelesinde ülkemizde ruhsatlı ve insan sağlığı, çevre ve biyolojik denge üzerine
olumsuz etkisi çok az olan tarım ilaçları tavsiye edilmiştir (Ek 3).
Değerlendirmeler, daha önceki entegre mücadele teknik talimatlarında olduğu
gibi, insan ve çevre sağlığı açısından oluşabilecek riski ortaya koyabilmek amacıyla
aktif maddelerin memeli hayvanlar, balıklar, hedef dışı organizmalar (parazitoitler,
pradatörler) ve balarılarına etkileri ile topraktaki kalıcılıkları göz önüne alınarak
yapılmıştır. Bu amaçla her bir aktif madde için yukarıda sıralanan veriler değişik
kaynaklar taranarak elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ve araştırma sonuçları, her
konu bazındaki sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmiş ve az ya da yüksek
riskli olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmayı düzenlemek ve daha anlaşılır hale
getirmek için, balık, hedef dışı organizmalar ve balarılarına olan etkiler toplanarak
üçe bölünmüş ve tek bir değere indirilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veri ile
memeli hayvanlar ve topraktaki kalıcılıklarına ait sınıf değerleri toplanarak “Toplam
Risk Değeri” elde edilmiştir. Sınıflandırma kriterleri ve formül yardımıyla her bir aktif
madde için ayrı hesaplama yapılmıştır (Çizelge 13).
Karışım ilaçların değerlendirilmesinde risk puanı yüksek olan sınıf değerleri dikkate
alınmıştır. Bazı aktif maddelerin faydalı organizmalara yan etkileri ile ilgili yeterli
araştırma sonucu bulunmadığından, bunların değerlendirilmesinde en yüksek
risk puanı esas alınmıştır. Yine yapılan değerlendirmelerde herhangi bir verisi
bulunmayan kriterler için en yüksek risk puanının kullanılmasına karar verilmiştir.
Çalışmalar sonucu 460 aktif madde ile 155 adet karışım halindeki tarım ilacı
incelemiştir. İncelenen tüm aktif madde ve karışımların kanserojen etkileri ile etki
mekanizması da değerlendirmelerde dikkate alınmıştır. Potansiyel kanserojen etkiye
sahip olan aktif maddeler entegre mücadele teknik talimatlarında önerilmemişlerdir.
Çizelge 13. Tarım ilaçlarının toplam risk değerlerine göre sınıflandırılması
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Risk Değeri

Sınıf Değeri

Açıklama

3,0-5,9

1

Güvenli olarak tavsiye edilen
tarım ilaçları

6,0-7,0

2

Kontrollü olarak tavsiye edilen
tarım ilaçları

7,1-10,0

3

Geçici olarak tavsiye edilen
tarım ilaçları

>10,0

4

Entegre mücadele programı
için uygun değildir

Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatı
13.10.2017 11:59:01

Entegre Mücadele Programlarında yapılacak tarım ilacı tavsiyelerinde güvenli olarak
tavsiye edilen tarım ilaçlarına öncelik verilmekle birlikte, kontrollü olarak tavsiye edilen
tarım ilaçları da kullanılabilir. Özellikle ardı ardına yapılacak ilaç uygulamalarında,
farklı etki mekanizmasına sahip güvenli gruptan ilaç alternatifi bulunmaması halinde
kontrollü gruptan ilaç seçimi yapılmalıdır.
Bazı hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde, Entegre Mücadele Programları
için uygun tarım ilacının bulunmaması halinde, geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar
önerilmektedir. Entegre Mücadele Programları için uygun tarım ilaçları ruhsat
aldığında, geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları bu talimattan çıkartılacaktır.
Konu bazında değerlendirilen tarım ilaçları içinde 1, 2 ve 3 sınıf değeri alan tarım
ilacı bulunmadığı takdirde konu başlığının altında “Entegre Mücadele Programına
uygun tarım ilacı bulunmamaktadır” ifadesi yer almaktadır.
Değerlendirme kapsamında entegre mücadele prensiplerine uygun olarak, direnç
gelişimini azaltmak için tarım ilacı seçimi ve tavsiyesinde dikkate alınmak üzere
aktif maddelerin “etki mekanizması”nı gösteren sütun çizelgelere ilave edilmiştir.
Bu konuda “Insecticide Resistance Action Committee, Fungicide Resistance Action
Committee ve Herbicide Resistance Action Committee” tarafından hazırlanmış
listelerden yararlanılmıştır.
Çizelgelerde yer alan etki mekanizması sütununa ait “Pestisitlere karşı direnç
gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması
sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen
gösterilmelidir” şeklindeki açıklama, sayfanın altında dip not olarak verilmiştir.
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13. TARIM İLAÇLARININ KULLANILMASI VE MUHAFAZASINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarım ilaçları, çocukların, evcil hayvanların ve ilaçla ilgisi olmayan kişilerin
ulaşamayacağı yerlerde ve kilit altında muhafaza edilmelidir.
Tarımsal ilaçlar, gıda maddelerinin depo edildiği ve işlendiği yerlerde kesinlikle
muhafaza edilmemelidir.
İlaçlamalardan önce ilacın etiketi dikkatli bir şekilde okunmalıdır.
İlaçlamalarda doğrudan ya da sürüklenme yolu ile her türlü su kaynağının
bulaştırılmamasına dikkat edilmelidir.
Tarım ilaçları, faydalı organizmaların, balarılarının ve polinatör böceklerin en az
zarar göreceği zamanlarda kullanılmalıdır.
İlacı hazırlarken ve ilaçlama yaparken zehirlenmeyi engellemek için uygulayıcının
eldiven, maske, şapka, çizme, koruyucu giysi gibi ekipmanları mutlaka kullanması
gerekmektedir.
İlaçlama esnasında veya sonrasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, göz
kararması, aşırı
Yorgunluk, kusma, yüksek ateş, terleme, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu
gibi rahatsızlıklar meydana gelirse, derhal ilaçlama durdurulmalı, ilaçla bulaşan
giysiler çıkarılarak tıbbi yardım istenmelidir. Tarım ilacının etiketi ve ambalajı
mutlaka doktora gösterilmelidir. Herhangi bir zehirlenme durumunda, UZEM
(Ulusal Zehir Merkezi)’in 114 nolu telefonundan konu ile ilgili bilgi alınabilinir.
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Thrips larva, pupa ve ergin dönemi

Thrips larva dönemi

Thrips larva dönemi

Orius laevigatus

Amblyseius cucumeris

Beauveria bassiana

Thripsler
( Thrips tabaci)

Thrips larva dönemi

Beyazsinek yumurta ve larvaları

Ambylyseius swirskii

Ambylyseius swirskii

2.-3. dönem larvası

Eretmacerus eremicus

Thripsler
(Frankiniella
occidentalis)

Yumurta ve larvaları

Macrolophus caliginosus

Beyazsinekler
(Bemisia tabaci,
Trialurodes
vaporiarum)

Zararlının Hedef Alınan Dönemi

Biyolojik Mücadele Etmeninin Adı

Zararlı Etmenin
Adı

150 ml/100 lt su biber-sera çiçek thripsi

Zararlı düşük yoğunlukta- 50 adet/m²
Zararlı yüksek yoğunlukta-100 adet/m²

Zararlı düşük yoğunlukta- 0,5 adet/m²
Zararlı yüksek yoğunlukta-10 adet/m²

Zararlı düşük yoğunlukta- 20 adet/m²
Zararlı yüksek yoğunlukta- 100 adet/m²

Zararlı düşük yoğunlukta- 20 adet/m²
Zararlı yüksek yoğunlukta- 100 adet/m²

Zararlı düşük yoğunlukta- 1,5 adet/m²
Zararlı yüksek yoğunlukta-100 adet/m²

Zararlı düşük yoğunlukta- 0,5 adet/m²
Zararlı yüksek yoğunlukta-5 adet/m²

Salım Yoğunluğu/Uygulama Dozu

ÖRTÜALTI ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMLARINDA TAVSİYE EDİLEN BİYOLOJİK MÜCADELE
ETMENLERİ VE KONTROL ALTINA ALDIĞI ZARARLILAR VE HASTALIKLAR
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Aphidius ervi

Diglyphus isaea

Bacillus thurigiensis berliner
var. kurstaki (32000IU/mg)

Yaprakbitleri
( Macrosiphum euphorbiae,
Myzus persicae,
Aleurocorthum solani)

Yaprak galerisinekleri
(Liriomyza trifolii, Liriomyza
bryoniae)

Yeşilkurt

Larva dönemleri

Ergin dönemi

Ergin dönemi

Yumurta, nimf ve ergin

Amblyseius californicus

Yaprakbitleri
Aphidius colemani
(Myzus persicae, Aphis gossypii,
Aleurocorthum solani)

Yumurta, nimf ve ergin

Phytoseiulus persimilis

Kırmızı örümcekler
(Tetranychus urticae)

Zararlının Hedef Alınan
Dönemi

Biyolojik Mücadele
Etmeninin Adı

Zararlı Etmenin Adı

Sera –domateste
100 g/100 l su

Zararlı düşük yoğunlukta- 0,1 adet/m²
Zararlı yüksek yoğunlukta-0,25 adet/m²

Zararlı düşük yoğunlukta- 0,16 adet/m²
Zararlı yüksek yoğunlukta-0,5 adet/m²

Zararlı düşük yoğunlukta- 0,33 adet/m²
Zararlı yüksek yoğunlukta- 1 adet/m²

Zararlı düşük yoğunlukta- 2 adet/m²
Zararlı yüksek yoğunlukta-6,66 adet/m²

Zararlı düşük yoğunlukta- 2 adet/m²
Zararlı yüksek yoğunlukta-20 adet/m²

Salım Yoğunluğu/Uygulama Dozu
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Bacillus subtilis
13.4 g/l QST713 ırkı

Trichoderma harzianum
(Rifai ırk KRL-AG2 %1,15)

Patlıcanlarda külleme

Tohuma

Bacillus subtilis Y1336

Bacillus subtilis
13.4 g/l QST713 ırkı

Yeşil aksama

Bacillus subtilis
13,4 g/l QST713 ırkı

Kurşuni Küf

Erken yaprak yanıklığı

Yeşil aksama

Trichoderma harzianum
(Rifai ırk KRL-AG2 %1,15)

Fide kök çürüklükleri

Yeşil aksama

Yeşil aksama

Fide harcına, fide
toprağına, tohuma

Paecilomyces lilacinus 62,5 g/kg

Kök-ur Nematodları

Zararlının Hedef Alınan
Dönemi

Biyolojik Mücadele Etmeninin Adı

Zararlı Etmenin Adı

1400 ml/100 l

1400 ml/100 l

60 g/da

125 g/da

1400 ml/100 l

650 g/m3, 7,5 g/kg

0,2 g/bitki başına (domates)

Salım Yoğunluğu/Uygulama
Dozu

126

ÖRTÜALTI.indd 126

Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatı

13.10.2017 11:59:01

Yeşil aksama

16000 IU/mg Bacillus
thuringiensis var. kurstaki strain
PB-54

200 ml/da

200 g/100 l su larva

Yeşil aksama

150 g /100 l su

Yeşil aksama

16000 IU/mg Bacillus
thuringiensis var. kurstaki

100 g/100 l su

35000 DBM/mg Bacillus
thuringiensis var. aizawai strain
ABTS-1857

Yeşil aksama

% 50 Bacillus thuringiensis

150 ml / 100 l su

100 g/100 l su larva

Yeşil aksama

Bacillus thuringiensis kurstaki EG
2348 24.000 UI / mg

Önleyici salım dozu 0,5 adet faydalı böcek/m²
(Ephestia yumurtaları ile birlikte uygulanır)
Zararlı düşük yoğunlukta- 1 adet/böcekm²
Zararlı yüksek yoğunlukta-5 adet/m²

Salım Yoğunluğu/Uygulama Dozu

32000 CLU/mg Bacillus
Yeşil aksama
thuringiensis subsp kurstaki ABTS351 ırkı

Yumurta, larva

Nesidiocorus tenuis (Reuter)
(Hemiptera:Miridae)

Domates güvesi
Tuta absoluta

Zararlının Hedef
Alınan Dönemi

Biyolojik Mücadele Etmeninin
Adı

Zararlı Etmenin Adı
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Formülasyon tipi

Formülasyon tipi

WP

50 ml/da (biber,sera)
50 ml/da (domates ,sera)

EC

25 ml+125 öl (hıyar-sera)

SC

3

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

7

1

3
1

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

5

17

Etki mekanizması*

4A

16

7C

7C

Etki mekanizması*

1B

Etki mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

20g/da (fasulye)

WP

Spinosad 480 g/l

Doz

100 ml/da

Cyromazine %75

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon tipi

SC

Thiamethoxam 240 g/l

3- Yaprakgaleri sineği

SC

Buprofezin 250 g/l

150 ml/da (patlıcan)

50 ml/da (patlıcan)

Doz

Zehirli Yeml (400gr ilaç + 10
kg kepek + 500gr şeker) 8
kg / da

Doz

EC

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Pyriproxyfen 100g/l

Pyriproxyfen 100g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

2- Beyazsinek

Chlorpyrifas-ethyl %25

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

1- Danaburnu

“Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Programlarında Tavsiye Edilen Bitki Koruma Ürünleri
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Formülasyon tipi

100 g/ da (domates)

WG

Pirimicarb %25

Formülasyon tipi

SC

SC

EC

SC

SC

Clofentezine 500g/l

Hexythiazox 50 g/l

Etoxazole 110 g/l

Fenpyroximate 50 g/l

10 A

75 ml (sebze)

14

21

10B

10 A
3

-

18 B
3

1

3

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

30 ml sebze
100 ml (domates, biber, hıyar, kabak)

SC

Bifenazate 240 g/l

4A

1A

1A

18B

Etki mekanizması*

Son ilaçlama ile hasat
Etki mekanizması*
arası süre (gün)

35 ml (biber, patlıcan, hıyar) 25 ml/da (karpuz) 3

500 ml (hıyar)
60 ml/100 l su (patlıcan, biber, hıyar)

EC

Doz (Aksi belirtilmemişse 100)

7

7

7

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

Azadirachtin 10 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

5- Kırmızı Örümcek

Thiamethoxam 240 g/I

100 ml/da (biber-sera)
100 ml/da (domates-sera)
20 ml/da marul

50 g (domates)

WP-WG

Pirimicarb %50

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

500 ml (domates)

EC

Doz

Azadirachtin A 10 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

4- Yaprakbiti
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Formülasyon tipi

20 ml/da (patlıcan sera ve
biber sera), 20 ml/da (çilek)
çiçek

SC

Formülasyon tipi

25 ml/100 lt Domates (sera)
100 ml/da domates
(tarla-sera)
500 ml (hıyar sera)

SC

SC

EC

3

3

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

18 B

22 B

5

Etki mekanizması*

5

18 B

Etki mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Azadirachtin 10 g/l

Metaflumizone 240g/l

Spinosad 480 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

7- Domates Güvesi
Doz

125 ml (hıyar sera)

Doz

EC

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Spinosad 480 g/l

Azadirachtin A 10 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

6- Thrips
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Formülasyon tipi

3

50 ml/da (domates-sera)
30 ml (domates)

SC

Methoxyfenozide 240 g/l

WP

75 g (domates-sera)

Doz

40 ml/da (hıyar)
40 ml/da (biber)

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

7

7

1

21 A

Etki mekanizması*

15

15

5

18

22B

22 B

15

Etki mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Pyridaben %20

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon tipi

EC

Novaluron 100g/l

9-Domates pas akarı

EC

Novaluron 100g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar
60 ml/da (domates)

1

100 ml / 100 l su(hıyar

SC

Metaflumizone 240g/l

Spinosad 480 g/l

100 ml/da (biber, patlıcan)

SC

Metaflumizone 240g/l
1

30 ml (hıyar)
7

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

EC

Doz

Lufenuron 50 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

8- Pamuk yaprak kurdu

Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatı

ÖRTÜALTI.indd 131

131

13.10.2017 11:59:01

Formülasyon tipi

G

125 ml (domates)
25 g (domates-sera)

SC

WG

Pyrimethanil 300 g/l

Polyoxin- Al %50

EC

Imazalil 500 g/l

30 ml (domates)

3

7

3

14

5

5

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

-

-

-

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3

9;12

19

9

17

17

Etki mekanizması*

18

18

1A;Z

Etki mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

WG

Cyprodinil+Fludioxonil
%37.5+25

60 g (domates, biber, hıyar,
patlıcan sera)

100 ml (domates)

SC

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

100 g (domates)

WP

Fenhexamid 500 g/l

Doz

500 ml/da (domates)

4 kg/da (domates)

40-50 kg/da

Doz

Fenhexamid %50

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon tipi

EC

Fosthiazate 900g/lt

11- Kurşuni Küf

G

Fosthiazate %10

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Dazomet %97

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

10-Kök-ur nematodları
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Formülasyon tipi

200 g

WP

Propineb %70

Formülasyon tipi

40 ml
30 ml
20 ml (hıyar)
20 ml (hıyar- sera)
25 g (hıyar)

SC

EC

EC

EC

WP

Hexaconazole 50 g/l

Myclobutanil 125 g/l

Triadimenol 250 g/l

Triadimenol 250 g/l

Triflumizole %30

EC

Fenbuconazole 50 g/l

100 ml (kabak)

3

3

3

7

7

7

3

7

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

7

7

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3

3

3

3

3

3

3

8

11

Etki mekanizması*

M3

33

11

Etki mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

EC

Fenarimol 120g/l

10 ml

40 ml

EC

Bupiramate 250 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

75 ml

SC

Azoxystrobin 250 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

13 - Kabakgillerde Külleme
Doz

250 g/l

WP-WG

Fosetyl-Al %80

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

75 ml

SC

Doz

Azoxystrobin 250 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

12- Domates Mildiyösü
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Formülasyon tipi

WP

Formülasyon tipi

50 g(domates)
50 ml (domates)
300 g

WP

EC

WP

Tebuconazole 250 g/l

Propineb %70

7

7

7

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

7

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

M3

3

3

11

Etki mekanizması*

M3

Etki mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

75 ml

SC

Tebuconazole %25

Doz

300 g

Doz

Azoxystrobin 250 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

15- Domateste ve Patlıcanda Erken Yaprak Yanıklığı

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Propineb %70

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

14- Domateste Yaprak Küfü
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Formülasyon tipi

200g/da (hıyar)
250 ml
250 g/l
170 g

WP

SC

WP-WG

WP

SC

Chlorothalonil %75

Chlorothalonil 500g/l

Fosetyl-Al %80

Maneb %80

Propamocarb hydrochloride
722 g/l

Formülasyon tipi

150 ml (3 l/m2 mahlül
domates fidelik
500 ml/da biber
300 ml (3 l/m2 mahlül hıyar
fidelik
200 g/100 kg tohum

SC

SC

WP

Doz

SC

-

7

3

7

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3

7

7

3

3

7

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

M3

32

32

32

Etki mekanizması*

28

M3

33

M5

M5

8

11

Etki mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Thiram %80

Hymexazole 360 g/l

Hymexazole 360 g/l

Hymexazole 360 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

17- Toprak Kökenli Hastalıklar

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

40 ml

EC

Bupiramate 250 g/l

250 ml/da

75 ml

SC

Doz

Azoxystrobin 250 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

16- Domateste ve Patlıcanda Erken Yaprak Yanıklığı
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Formülasyon tipi

WP

Formülasyon tipi

WP

EC

WP

Bakır hidroksit %50

Yağ ve rosin asitlerinin bakır
tuzları 51.4 g/l

Basic cooper sulphate %52.5

400 g

200ml/da

250g/da

300-400 g

Doz

300-400 g

Doz

14

7

7

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

M1

M1

M1

M1

Etki mekanizması*

M1

Etki mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

WP

Bakır oksiklorid %50

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

19- Domateste Bakteriyel Benek

Bakır oksiklorid %50

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

18- Domateste Bakteriyel Leke
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Formülasyon tipi

WP

200 g

Doz

7

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)
M3

Etki mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Maneb %80

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

20- Hıyarda Köşeli Yaprak Lekesi

Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Teknik Talimatı’nın Birinci baskısının hazırlanmasında
emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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Dr. Abdullah ÜNLÜ
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Uzm. Uğur EKMEKÇİ
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