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ÖNSÖZ
Şeftali ve nektarin, Ülkemiz tarımı ve ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.
Şeftali ve nektarin daha çok Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri’nde
yetiştirilmektedir. TUİK 2015 verilerine göre ülkemizde, 16.300.000 adet şeftali ve
nektarin ağacından, yılda ortalama 642.720 ton ürün elde edilmektedir. Türkiye bu
şeftali ve nektarin üretim ile dünyada altıncı sırada yer almaktadır. Şeftali ve nektarin,
daha çok yaş meyve ve meyve suyu olarak tüketilmektedir.
Geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan, iç tüketim ve ihracatımız için önemli bir yere
sahip olan şeftali ve nektarin ağaçlarında, tek başına veya birlikte zarar yapan, pek
çok hastalık, zararlı ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bu etmenler, şeftali ve nektarin
ağaçlarında önemli ölçüde ürün kaybına neden olmaktadır. Bakımsız bir bahçede,
hastalık ve zararlılar toplam olarak %50–60 oranında ürün kaybına sebep olabilirler.
Daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek için; şeftali ve nektarin hastalıkları, zararlıları
ve yabancı otlarla mücadele büyük önem arz etmektedir. Geçmiş yıllarda, hastalık ve
zararlılar tek tek ele alınarak mücadele yapılmış ve çoğunlukla kimyasal mücadele
yöntemi uygulanmıştır. Bunun sonucu olarak şeftali ve nektarin bahçelerinde, fazla
miktarda ilaç kullanılmak zorunda kalınmıştır. Fazla ilaç kullanılması ise; öncelikle
doğal dengeyi bozmuş, meyvelerde ilaç kalıntı riski artmasına ve çevre kirliliğine
neden olmuş, arıların, balıkların, av hayvanlarının ve kuşların yaşamını tehlikeye
sokmuştur.
Kimyasal ilaçların bu olumsuz etkilerini azaltmak için hastalık, zararlı ve yabancı
otlar ile ekonomik ve ekolojik bir mücadele yapılması gerekmektedir. İşte bu amaçla
1995 yılında, Şeftali Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim
Projesi yürürlüğe konulmuştur.
Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana
çıkmıştır. Bu nedenle zararlılarla mücadelenin, agro ekosistem ve sürdürülebilir
tarımsal üretimin dikkate alınarak yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu
da ancak, biyolojik mücadele başta olmak üzere, kimyasal mücadeleye alternatif
yöntemler ve entegre mücadele uygulamak suretiyle sağlanabilir.
Entegre mücadele; insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan sürdürülebilir
bir mücadele sistemidir. Bu nedenle, “Entegre Ürün Yönetimi” ve “Sürdürülebilir
Tarımsal Üretimin” temelini oluşturur.
Ülkemizde, entegre mücadele ile ilgili temel araştırmalar, 1970 yılında başlamıştır.
1994 yılına kadar 12 üründe, Entegre mücadele projeleri yürütülmüştür. Ancak
bunların hepsi, araştırma ağırlıklı çalışmalar olmuştur.
Ankara’da, 11–13 Ekim 1993 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, Eğitim ve Tanıtım
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, şeftali, kiraz, kayısı, zeytin,
fındık, antepfıstığı 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.
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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,
Özel sektör, Sivil toplum örgütleri, Çiftçi birlikleri ve çiftçileri kapsayacak şekilde,
birer “Entegre Mücadele Organizasyon Şeması” ile “Teknik İşbirliği ve Koordinasyon
Ağı (Networkü)” 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 kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, kamuoyuna ve tüketicilere tanıtılması
konusunda daha çok çaba harcanacaktır.
Entegre mücadele programlarının uygulanmasında esas alınmak üzere, her önemli
ürün için, birer Entegre Mücadele Teknik Talimatı hazırlanarak, araştırıcı, yayımcı,
eğitimci ve çiftçilerin istifadesine sunulmaktadır.
Entegre mücadele talimatlarında; biyolojik mücadele, biyoteknolojik yöntemler,
dayanıklı çeşitler, biyogenetik mücadele, mekanik ve fiziksel mücadele ile kültürel
tedbirler 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 ölçütlere göre seçilen ve Entegre Mücadele Programları
için uygun olan ilaçlar tavsiye edilmekte, mecbur kalmadıkça riski yüksek olan
ilaçlara yer verilmemektedir.
Şeftali ve Nektarin Entegre Mücadele Teknik Talimatı’nda açıklanan, en uygun yöntem
ve tekniklerin kullanılması suretiyle, şeftali ve nektarin hastalık, zararlı ve yabancı
otlara karşı en uygun yöntem ve teknikler kullanılarak entegre mücadele yapılması
sağlanmış olacaktır. Bu talimat, şeftali ve nektarin üreticileri ile şeftali ve nektarin
üzerinde çalışan, araştırıcılar ve yayımcılar için yol gösterici bir rehber, üniversite
öğrencileri için de bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır.
Şeftali Entegre Mücadele Teknik Talimatı’nın hazırlanmasında emeği geçen veya
görüşleriyle katkıda bulunan, son şeklini vererek basıma hazır hale getiren ve
kitap halinde basılmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Bu Talimatın ülkemiz
tarımına, şeftali üreticilerine ve konuyla ilgili olan bütün kişi ve kuruluşlara yararlı
olmasını temenni ederim.
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.

10
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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
Örnekleme yöntemleri ile zararlı, hastalık ve yabancı otların yoğunlukları belirlenir
ve zararlıların ekonomik zarar eşiğine ulaşıp ulaşmadıkları saptanır. Ekonomik
zarar eşiğine ulaşan zararlılarda, kritik biyolojik dönemleri ve doğal düşmanlarının
popülasyon yoğunlukları dikkate alınarak mücadeleye karar verilir.
Şeftali ve nektarin bahçelerinde zararlı, hastalık, yabancı ot ve doğal düşmanlar ile
ilgili örnekleme yöntemleri, aşağıda ana başlıklar halinde verilmiştir:
5.1. Zararlıların ve Faydalıların Örnekleme Yöntemleri
5.1.1. Dal sayım yöntemi
Kışı ağaçların üzerinde geçiren zararlıların türlerini ve yoğunluklarını belirlemek
için bu yöntemden yararlanılmaktadır. Dal sayımları, ağaçların kış uykusunda
olduğu şubat-mart aylarında bir defa yapılır. Bunun için bahçelerden temsili nitelikte
belirlenecek 5 ağacın herbirinden 20 cm uzunlukta, 1-3 yıllık 12 dal parçası kesilir
ve bunlar önce kesekâğıdı, sonra polietilen torbalara yerleştirilerek buzkutusu ile
laboratuvara getirilir. Burada dalların 10’ ar adedi üzerindeki zararlılar (kabuklubit,
koşnil, kırmızıörümcek yumurtaları v.s.), steoroskopik mikroskop altında sayılır;
2’ şer adedi ise parazitoit çıkartma kutularına yerleştirilerek doğal parazitlenme
oranı saptanır. Sayım sonunda elde edilen değerler 5’ e bölünerek ortalama 2 m
uzunluktaki dallarda bulunan zararlı miktarı tespit edilir.
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Sayım sonuçları, Ek 1’ de verilen ekonomik zarar eşikleri ile karşılaştırılır, parazitlenme
durumu da dikkate alınarak, kış mücadelesi yapılıp yapılmayacağına karar verilir.
5.1.2. Göz ile inceleme yöntemi
Bu yöntem, çiçeklenme başlangıcından itibaren bütün vejetasyon süresince, şeftali
ve nektarin bahçelerinde bulunan zararlı ve yararlı türler ile bunların popülasyon
yoğunluklarını saptamak için kullanılır. Gözle inceleme, vejetasyon süresince 1–2
hafta aralıklarla yapılır. Bunun için, bahçeyi temsil edecek şekilde 10 ağaç seçilir
ve bu ağaçların her birinden 10’ar olmak üzere, toplam 100 adet organ; fenolojik
döneme bağlı olarak, çiçeklenme öncesinde tomurcuk, çiçeklenme döneminde
çiçek, daha sonra yaprak ve meyve üzerinde bulunan böcekler, zararlı ve yararlı
akarlar ve yenikler sayılır. Sayımlar, gözle veya lup ile ağaçların üzerinde yapılır.
Zararlı ve predatör akar türleri ile yoğunluklarını belirlemek için; her bahçeden
seçilecek 10 ağacın değişik yön ve yüksekliklerinden 10’ar yaprak koparılır. Böylece
her bahçedeki 10 ağaçtan alınan, toplam 100 yaprak, bir polietilen torbaya
yerleştirilir ve buz kutusu içerisinde laboratuvara getirilir. Laboratuvarda yaprak
örneklerinin alt ve üst yüzeyleri stereomikroskop altında incelenerek, zararlı ve
predatör akar türlerine ait canlı dönemleri sayılır veya yapraklar, “Akar fırçalama
aleti” ile fırçalanarak (Şekil 1a), akarların, vazelin sürülen daire şeklindeki camın
üzerine düşmesi sağlanır. Bu cam, bir stereomikroskop altına yerleştirilerek, üzerinde
bulunan zararlı ve faydalı akarlar sayılır. Sayımlarda, camların büyüklüğünde kesilen
ve 16 eşit bölüme ayrılmış olan, daire şeklindeki akar sayım skalası kullanılır (Şekil
1b). Böylece her bahçe için 100 yaprakta akarların ortalama popülasyon yoğunluğu
adet/yaprak olarak hesaplanır.

a

b

Şekil 1. a) Akar fırçalama aleti b) Akar sayım skalası

Sayımlardan elde edilen sonuçlar, Ek 1’de 100 organa göre verilen, ekonomik zarar
eşikleri ile karşılaştırılarak, mücadele yapılıp yapılmayacağına karar verilir.
5.1.3. Darbe yöntemi
Bu yöntem, ağaçların üzerinde bulunan hareketli zararlı ve yararlı türlerin
yoğunluklarını belirlemek için kullanılır. Çiçeklenme başlangıcından itibaren, ayda
bir olmak üzere vejetasyon süresince 5–6 kez uygulanır. Bunun için, bahçeyi temsil
edecek şekilde 50 ağaç seçilir.
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Bu ağaçların her birinin değişik yön ve yüksekliklerindeki ikişer dalına, ucuna lastik
boru parçası geçirilmiş bir sopa ile ikişer kez vurularak, dalların üzerinde bulunan
zararlı ve yararlı türlerin, dalların altında tutulan bir kenarı 50 cm olan kare şeklindeki
beyaz kumaştan yapılan darbe aleti (şemsiye) (Şekil 2a) veya alt kısmında öldürme
şişesi bulunan Steiner hunisi içine düşmesi sağlanır (Şekil 2b).

a

B. GÜVEN

b

C. HANTAŞ

Şekil 2a.Darbe aleti ile örnekleme b. Steiner hunisi

Elde edilen örnekler petri kutusu, kavanoz gibi kaplara konarak buz kutusunda
laboratuvara getirilir. Burada türlerine göre ayrılarak, sayıları ve yoğunlukları
belirlenir.
Sayımlarda elde edilen değerler, Ek 1’de 100 darbeye göre verilen ekonomik zarar
eşikleri ile karşılaştırılarak, mücadele yapılıp yapılmayacağına karar verilir.
5.2. Fungal Hastalıkların Örnekleme Yöntemleri
Şeftali ve nektarin ağaçlarının yaprak, çiçek, dal ve sürgünlerinde gözlemler yapılır.
Yaprak lekeleri, çiçek ve sürgün yanıklığı, meyvede çürüme, kanser oluşumu ve
zamk akıntısı görülen ağaçlardan örnekler alınır. Ayrıca, gelişme geriliği ve kuruma
gösteren ağaçların kök kısımları açılarak kök ve kök boğazı incelenir. Kök ve kök
boğazında nekrozların ve/veya bir fungal yapının görüldüğü, canlılığını sürdürmekte
olan ağaçlar kökleri ile sökülür. Yaprak, çiçek, dal ve sürgün örnekleri önce kâğıt
ile sarılır sonra polietilen torba içine konulur; kök örnekleri ise bir bütün halinde
topraklı olarak, nemi muhafaza edilerek analiz için en kısa sürede ilgili laboratuvara
gönderilir.
5.3. Bakteriyel Hastalıkların Örnekleme Yöntemi
Şeftali ve nektarin ağaçlarının çiçek, sürgün, dal ve gövdelerinde gözlemler yapılır.
Çiçek ve sürgün yanıklığı, kanser oluşumu ve bakteriyel akıntı görülen ağaçlardan
örnekler alınır. Ayrıca, gelişme geriliği gösteren ağaçların kök kısımları açılarak kök
ve kök boğazı ur ve ur benzeri oluşumlar yönüyle incelenir. Bu tip belirti gösteren
bitkiler ya kökleri ile birlikte sökülür ya da urlu kısımları içerecek şekilde örnekleme
yapılır.
Fitoplazma hastalıkların örneklenmesi için yapraklarda kızarma, yukarıya doğru
kıvrılma ve ana damarlarda kalınlaşma ile birlikte zamansız çiçeklenme ve
sürgün oluşumu, küçük yaprak oluşumu gibi belirtileri gösteren bitkilerden 20 cm
uzunluğunda (5-6 boğum içeren) belirtili sürgün örnekleri alınacaktır.
Alınan örnekler kâğıt ile sarılır polietilen torba içinde en kısa sürede analiz edilmek
üzere enstitü veya konu uzmanı bulunan ilgili laboratuara gönderilir.
Şeftali ve Nektarin Entegre Mücadele Teknik Talimatı
ŞeftaliNEKTARİN.indd 13

13
16.10.2017 13:38:21

5.4. Viral Hastalıkların Örnekleme Yöntemi
Virüs hastalıkları ile ilgili olarak, şeftali ve nektarin ağaçlarında yaprak, çiçek, dal,
sürgün ve meyvelerdeki belirtilere göre gözlemler yapılır. Virüs şüphesi uyandıran
ağaçlardan, vejetasyon döneminin başlangıcından ortalarına kadar, ağacın dört
farklı yönündeki yaprak çiçek ve/veya meyve örnekleri toplanıp, etiketlenerek,
bozulmayacak şekilde buz kutusunda en kısa sürede enstitü veya konu uzmanı
bulunan ilgili laboratuara gönderilir.
5.5. Yabancı Otların Örnekleme Yöntemi
Yabancı otların yoğunlukları; yabancı ot türlerinin metrekaredeki sayıları (adet/m²)
ya da % kaplama alanları bulunarak tespit edilir. Yabancı otların metrekaredeki
sayılarını saptamak için; tüm bahçeyi temsil edecek şekilde farklı noktalara tesadüfî
olarak ¼ m² (50X50 cm) çerçeve atılarak içerisine giren yabancı ot tür ve sayıları
kaydedilmelidir. Bahçenin büyüklüğüne bağlı olarak yapılması gereken en az
örnekleme sayısı Çizelge 1’de verilmiştir. Yabancı otların % kaplama alanlarını
belirlemek amacıyla yabancı ot türlerinin toprak üzerinde kapladığı alan yüzde
olarak kaydedilir. Sayım ve gözlemler sonucunda m²’de 10 veya daha fazla sayıda
yabancı ot bulunduğu ya da; %10’un üzerinde yabancı ot ile kaplı ise mücadeleye
karar verilir.
Çizelge 1. Şeftali ve nektarin bahçelerinde bahçenin büyüklüğüne göre yapılması gereken en az
örnekleme sayıları
Bahçe büyüklüğü (da)

Örnekleme sayısı (adet)

1–5

10

6–10

15

11–20

20

21–50

25

> 50

30

5.6. Bitki Besin Elementleri İle İlgili Örnekleme Yöntemleri
Gübreleme ile yetiştirilecek bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddeleri toprağa
verilmektedir. Ancak, bitki çeşidine göre uygulanması gerekli gübrelerin cinsi,
miktarı, verilme şekli ve zamanının tespiti için en önemli yöntem, toprak ve yaprak
analizlerinin yapılmasıdır.
5.6.1. Toprak örneklerinin alınması
Toprak analizleriyle toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra içerdiği
bitki besin maddesi miktarı da saptanır. Genel olarak topraklarda; pH, kireç,
organik madde, tuzluluk, P, K, Ca ve Mg vb. analizleri yapılır. Analiz sonuçlarının
değerlendirilmesiyle eksik bitki besin maddeleri tamamlanır, uygun olmayan fiziksel ve
kimyasal özellikler düzeltilmeye çalışılır. Ancak, analiz sonuçlarından doğru değerler
elde edebilmek için örneklerin usulüne uygun şekilde ve gübre kullanımından birkaç
ay önce alınması önemlidir.
14
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Nitekim gübre ve ot yığılmış yerlerden, hayvan gübresi bulunan noktalardan,
sap, kök veya ot yakılmış yerlerden, hafif tümsek veya çukur olan yerlerden örnek
alınmamalıdır. Örnek almak için arazide M veya N şeklinde dolaşarak uygun olan
8-10 nokta işaretlenir. Buralardan 20-30 cm ve 30–60 cm derinliklerden V şeklinde
çukur açılır ve bir kenarından 5 cm kalınlığında bir toprak dilimi alınarak, uygun bir
kap içerisine konur. Daha sonra 8-10 farklı noktadan alınan topraklar karıştırılır, taş
ve bitki artıkları ayıklanır ve 1 kg kadarı laboratuvara getirilir. Özellikleri benzer olan
en fazla 20 dekarlık bir alan bir örnekle temsil edilir. Büyük alanlarda örnek sayısı
arttırılmalıdır.
5.6.2. Yaprak örneklerinin alınması
Bitki analizleri sap, gövde, dal, sürgün gibi ağacın değişik aksamlarında yapılabildiği
gibi en uygun olanı yaprak analizleridir. Çünkü yapraklar besin maddesi fazlalık ve
noksanlığını en iyi yansıtan organlardır. Yapraklarda yaygın olarak P, K, Ca, Mg, Fe,
Mn, Zn ve B analizleri yapılır. Analiz sonuçları ile ağaçta bulunması gerekli besin
maddesi miktarlarını gösteren standart değerler karşılaştırılıp, noksan, yeterli, yüksek
şeklinde değerlendirilir.
Yaprak analizleri için, bahçedeki en az 25 ağaçtan 200 yaprak alınarak analiz
edilmelidir. Örnekleme, 15 temmuz - 15 ağustos arasında yapılmalı ve o yılın uç
sürgünlerinin ortasındaki yapraklar alınmalıdır. Bu yaprak örnekleri en fazla 20
dekar alanı temsil edebilir.

6. ANA ZARARLILAR VE HASTALIK
Şeftali ve nektarin bahçelerinin ana zararlıları; Doğu meyvegüvesi [Grapholita
(=Aspila) molesta (Busck)] ve Şeftali güvesi [Anarsia lineatella (Zeller)], ana hastalığı
ise Şeftali yaprak kıvırcıklığı [Taphrina deformans (Berk) Tull.]’dır.
6.1. Ana Zararlılar
6.1.1. Doğu meyvegüvesi [Grapholita (=Aspila) molesta (Busck)
(Lepidoptera: Tortricidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Eginlerin kanat açıklığı 11–13 mm olup, ön kanatları kahverengimsi siyah, arka
kanatlar gri pullarla kaplıdır. Kelebek dinlenme halinde iken, ön kanatların ortasındaki
beyaz pullar, ters V şeklinde görülür. Abdomen ve bacaklar gümüşi pullarla kaplıdır.
Yumurtalar, 0.8 mm boyunda ve mercimek şeklindedir. Yeni bırakıldığında saydam
olan yumurta, daha sonra kirli sarıya dönüşür. Gelişme ilerledikçe kırmızı halka
belirir ve genç larva oluşunca bu halka kaybolur. Bundan sonra yumurta içerisinde
larva görülür.
Yumurtadan yeni çıktığı zaman 0.9 mm boyunda olan larva, gelişmesini tamamlaa,
Şeftali ve Nektarin Entegre Mücadele Teknik Talimatı
ŞeftaliNEKTARİN.indd 15

15
16.10.2017 13:38:21

dığında 8.5 mm boyuna ulaşır. Şeftali sürgününde beslenen larvalar, pembe veya
açık kırmızı, meyvelerde beslenen larvalar ise kızılımsı sarı renktedir. Larvaların son
abdomen segmentinin alt kısmında, kahve renkli beş dişli anal bir tarak bulunur.
Bu Doğu meyvegüvesi’nin, aynı cinse bağlı diğer türlerin larvalarından ayrılmasını
sağlayan bir özelliktir. Pupa mekik şeklinde ve 6.5 mm boyunda olup, önceleri sarı,
daha sonra koyu kahverengindedir.
Doğu meyvegüvesi kışı, ağaçların gövdelerindeki kabuk altlarında, yarık ve
çatlaklarda, toprak yarıklarında ve meyve paketleme yerlerinde, ördükleri bir kokon
içerisinde olgun larva döneminde geçirir. İlkbaharda, bir ay kadar süren pupa
döneminden sonra, Hale çeşidi şeftalilerinin çiçeklenme döneminde, erginler çıkmaya
başlar. Birinci dölün (kışlayan döl) kelebek uçuşları, temmuz başına kadar sürer.
Erginler geceleri aktif olup, gündüzleri ağacın tacı içerisinde dinlenme halindedir.
Kelebekler alacakaranlık sıcaklığı 15°C’in üzerine çıktığında, yumurtalarını ağaçların
tüysüz yeşil kısımlarına, daha çok yaprakların altına, sürgünlere ve meyvelere
bırakırlar.
Bir dişi ortalama 50 adet yumurta bırakır. Yumurtanın kuluçka süresi, ilkbaharda
15–20 gün, yazın ise 3–5 gündür. Doğu meyvegüvesi yılda 4–5 döl verir.

a

c

C. HANTAŞ

C. HANTAŞ

b

C. HANTAŞ

d

Şekil 3. Doğu meyvegüvesi: a) Ergini, b) Meyvedeki zararı, c) Sürgündeki zararı d) Larvası ve pupası
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Doğu meyvegüvesi, şeftali ve nektarin ağaçların hem sürgün, hem de meyvelerinde
zarar yapar. Larvalar, uç veya uca yakın kısımlarından sürgünlerin içine girer ve
sürgün boyunca galeriler açarak beslenirler.
Saldırıya uğrayan sürgün, önce solarak devrilir. Larva sürgünü terk ettikten sonra,
sürgün ucunun 5-7 cm uzunluğunda kısmı kurur.
Kuruyan sürgünlerin yerine yenileri çıktığı için, zarar gören şeftali ve nektarin
ağaçları zamanla çalılaşır. Birinci döl larvalarının hemen hepsi, sürgünlerde zarar
yapar. Bir larva, 2–5 sürgüne zarar verebilir. Sürgün zararı, özellikle şeftali, nektarin
fidanlarında ve genç ağaçlarda önemlidir.
Mevsim ilerledikçe sürgünler sertleştiği için zararlı, ikinci ve üçüncü dölden itibaren,
meyvelere de zarar vermeye başlar. Larvalar meyvelerin içine girerek kurtlandırır.
Meyvelere daha çok, meyvenin sap çukurunun yaprak ve dallara temas ettiği
yerlerden girerler. Meyveye giren larva, doğrudan meyve çekirdeğine yönelir.
Çekirdek civarındaki meyve etinde beslenerek, gelişmesini tamamlar ve açtığı
delikten meyveyi terk eder. Doğu meyvegüvesi, bu zarar şekli ile meyvede tipik bir
şekilde kavisli olarak galeri açan, Şeftali güvesinden ayrılır. Larvaların meyveye
giriş ve çıkış deliklerinde zamk görülür. Bir meyvede birden fazla larva beslenebilir.
Larvaların açtıkları deliklerden funguslar girerek, meyvelerin çürümesine neden olur.
Özellikle orta ve geççi şeftali ve nektarin çeşitlerinde, meyveler daha çok zarar görür.
Zararlı, şeftali hasat edildikten sonra diğer konukçulara taşınır. Doğu meyvegüvesi,
şeftali bahçelerine yakın olan armut, elma, ayva, muşmula, kiraz ve vişne de zarar
yapabilir.
Parazitoit ve predatörleri
Doğu meyvegüvesi’nin pek çok parazitoit ve predatörlerü bulunmaktadır. Karadeniz
ve Marmara Bölgesi’nde aşağıdaki parazitoit ve predatörleri saptanmıştır.
Çizelge 2. Doğu meyvegüvesi’nin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familya

Parazitoitler
Trichogramma evanescens West.

Hym.: Trichogrammatidae

Apanteles anarsiae Faure & Alabouvette

Hym.: Braconidae

A. glomeratus L.

Hym.: Braconidae

Ascogaster rufipes L.

Hym.: Braconidae

Macrocentrus lineris Nees.

Hym.: Braconidae

Meteorus sp.

Hym.: Braconidae

Periclora gestroci K.

Hym.: Belulidae

Brachimeria intermedia Perk.

Hym.: Chalcididae

Paralitomastix pyrlidis Arhw.

Hym.: Encyrtidae

P. varicarnis Nees.

Hym.: Encyrtidae

Ephialtes subglabratus L.

Hym.: Ichneumonidae
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Pimpla lugligator F.

Hym.: Ichneumonidae

Pristomerus vulnerator Panz.

Hym.: Ichneumonidae

Predatörü
Haemetopadie pluviallis L.

Dip.: Tabanidae

Yumurta parazitoidi T. evanescens, Doğu
meyvegüvesi’nin en önemli doğal düşmanıdır.

N. ÖZTÜRK

Şekil 4. Doğu meyvegüvesi’nin yumurta
parazitoiti T. evanescenses ergini

Mücadelesi
Kültürel önlemler
Doğu meyvegüvesi’nin mücadelesi için, öncelikle aşağıdaki kültürel tedbirler
alınmalıdır:
•
•
•
•

Şeftali ve nektarin bahçeleri, Doğu meyvegüvesi’nin konukçularından uzakta
kurulmalıdır. Bu durumda, son iki dölün beslenme şansı ortadan kalkar ve
kışlayan döl popülasyonu düşer,
Birinci dölden zarar gören sürgünler, haftada bir kesilip imha edilmelidir. Böylece,
meyve zararı yapan ikinci döl popülasyonu, önemli ölçüde azaltılmış olur,
Meyve depoları, Doğu meyvegüvesi’nin en uygun kışlama yeri olduğundan bu
gibi yerler, bahçenin uzağında inşa edilmelidir,
Ağaçların altına dökülen kurtlu meyveler, toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Biyolojik mücadele
Karadeniz Bölgesi’nde yapılan çalışmalarda, yumurta parazitoiti T. evanescens’in,
Doğu meyvegüvesi’nin en önemli doğal düşmanı olduğu ve bu parazitoitin, doğal
koşullarda %34.3 oranında etkin olduğu tespit edilmiştir. Doğal düşmanların,
özellikle T. evanescens’in korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler
alınmalıdır.
Bunun için, faydalılara zararsız veya az zararlı ilaçların tercih edilmesi ve ilaçlama
zamanının, bunların en az zarar göreceği şekilde ayarlanması, doğal düşmanların
korunması açısından son derece önemlidir. Şeftali ve nektarin bahçelerinde, genelde
birkaç şeftali ve nektarin çeşidi karışık olarak dikildiği için, Doğu meyvegüvesi’nin
mücadele zamanının tespitinde zorluklar olmaktadır.

18
ŞeftaliNEKTARİN.indd 18

Şeftali ve Nektarin Entegre Mücadele Teknik Talimatı
16.10.2017 13:38:21

İlaçlama zamanı, fazla zarar gören ve yaygın olarak dikimi yapılan orta ve geççi
çeşitlere göre tespit edilmelidir.
Şaşırtma tekniği
Doğu meyvegüvesi popülasyonunun izlenmesi için, eşeysel çekici tuzaklar bahçeye
mart ayı sonunda çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra bahçenin ortalarında
bulunan şeftali ağacının tacının dış kısmına ve yerden 1,5-2 m yükseğe ve hakim
rüzgar yönünde 5 hektara 1 adet gelecek şekilde asılır. Tuzaklardaki feromon
kapsülleri 4-6 haftada bir, yapışkan tablalar ise gerektiğinde değiştirilir. Tuzaklarda
ilk kelebek yakalanıncaya kadar haftada 2-3 kez, yakalandıktan sonra ise haftalık
olarak kontrol edilir.
Tuzaklarda ilk ergin yakalanması ile birlikte (1-3 gün içinde) şaşırtma tekniğinin
uygulandığı bahçeye dekara 50 adet gelecek şekilde RAK 5+6 feromon yayıcıları
asılır. Feromon yayıcılar ağaçlara yerden 1,5-2 m yükseklikte ağaç başına 1-2 adet
olacak şekilde ve farklı yönlerine bağlanır. Ayrıca, bahçedeki şeftali dışında varsa
diğer ağaçlara da aynı şekil ve dozda yayıcı bağlanır. Bu yayıcıların etki süresi 120140 gün olması nedeniyle sezon boyunca bir kez kullanılabilmektedir.
RAK 5+6 feromon yayıcıları 50 adet/da dozunda bahçeye homojen olarak dağıtılmalı
ve sınırlarda daha yoğun kullanılmalıdır. Ayrıca, yöntemin uygulanacağı alan en az
5 ha büyüklüğünde olmalıdır.
Çiftleşmeyi engelleme yönteminden olumlu sonuçlar alabilmek için;
•
•
•
•

Yöntemin kullanılacağı bahçelerde izolasyonun iyi sağlanması, mümkün olduğu
kadar geniş alanlarda uygulanması ve sınırlarda daha fazla sayıda yayıcı
kullanılması,
Popülâsyonun eşeysel çekici tuzaklarla takip edilmesi, yöntemin düşük ve orta
yoğunluktaki popülâsyonlarda kullanılması,
Yayıcıların bahçelere tuzaklarda ilk ergin yakalanması ile birlikte hemen asılması,
Kullanılan yayıcıların taze olması gerekmektedir.

Yöntemin spesifik oluşu ve doğal dengeyi koruyucu olması nedeniyle ülkemizde
ekolojik tarım üreticileri tarafından kullanılması birinci derecede alternatif bir yöntem
olarak görülmektedir.
Eşeysel çekici tuzaklarda ilk erginin yakalanmasıyla birlikte, denemeye alınan ve
Şeftali güvesi feromonu içeren yayıcılar, şeftali bahçesine firmasının önerdiği şekilde
ağaçlara bağlanır. Uygulama alanına 80-100 m den daha yakın bir ilaçlı şeftali
ve kayısı bahçesi varsa, buradan çiftleşmiş dişi bireylerin göçünü engellemek yani
izolasyonu sağlamak gerekir. Bu amaçla, şaşırtma yönteminin uygulandığı şeftali
bahçesine sınır olan bahçelere de 25-30 m genişliğinde yayıcılar asılarak bir tampon
bölge oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu tampon bölgede de tavsiye edilen aynı yayıcı
yoğunluğu kullanılır.
Şeftali ve Nektarin Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Uygulama, şeftali meyvelerinin hasat edildiği döneme kadar devam eder. Hasat
öncesi yapılan değerlendirme sayımında, kurtlu meyve oranı (zarar oranı), şaşırtma
yönteminin uygulandığı kayısı bahçesinde ortalama % 5 ve altında ise, yöntem tek
başına yeterli ve başarılı olarak kabul edilmelidir.
Kimyasal mücadele
Doğu meyvegüvesi’nin kimyasal mücadelesinde esas olan, yumurtadan çıkan
larvanın sürgüne veya meyve girmesinden önce öldürülmesidir. Mücadele zamanı ve
mücadele için gerekli popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi gerekmektedir.
İlaçlama zamanının tespiti
Eşeysel çekici tuzak ve etkili sıcaklıklar toplamı: Bahçeye mart ayı sonunda Doğu
meyvegüvesi eşeysel çekici tuzağı asılır. Tuzakta ilk kelebek yakalandıktan itibaren,
günlük etkili sıcaklıklar toplanır. Günlük etkili sıcaklık, aşağıdaki formüle göre
hesaplanır.
En yüksek sıcaklık°C + En düşük sıcaklık°C
Etkili sıcaklık°C = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–10 °C
(Gün-derece)
2
Doğu meyvegüvesi’nin gelişme eşiği 10°C’dir. Etkili sıcaklık toplamı, 400 gündereceye ulaştığında birinci ilaçlama, bundan 20 gün sonra da ikinci ilaçlama yapılır.
Bahçede, çok geççi çeşitler varsa, üçüncü bir ilaçlama gerekebilir.
Zararlının biyolojisi ve bitki fenolojisinin takibi: Etkili sıcaklık takibi yapılamayan
bahçelerde, zararlının gelişmesini tamamlayan birinci döl larvalarının terk ettiği
sürgünler görüldükten 15 gün sonra birinci ilaçlama, bundan 20 gün sonra da ikinci
ilaçlama yapılır. Bahçede çok geççi çeşitler varsa, 20 gün sonra üçüncü bir ilaçlama
yapılabilir.
Popülasyon yoğunluğunun tespiti: Doğu meyvegüvesi’nin, mücadele için gerekli olan
popülasyon yoğunluğunun tespiti için;
Eşeysel çekici tuzaklar bahçeye, 100 ağaca bir tuzak düşecek şekilde asılır. Tuzakta,
haftada 20’nin üzerinde kelebek yakalanması ve Şeftali ve nektarin sürgünlerinin
zararlı ile %5’in üzerinde bulaşık olması halinde, mücadele için gerekli yoğunluk
var demektir. Doğu meyvegüvesi’nde, ilaçlama zamanı ve mücadele için gerekli
olan yoğunluğun tespitinde yararlanılan yukarıdaki kriterlerin birbirini teyit etmesine
dikkat edilmelidir.
Doğu meyvegüvesi mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
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a

C. HANTAŞ

b

C. HANTAŞ

Şekil 5. Doğu meyvegüvesinin popülasyon takibinde kullanılan; a) Eşeysel çekici tuzak, b) Tuzakta yakalanan
Doğu meyvegüvesi erginleri

6.1.2. Şeftali güvesi [Anarsia lineatella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Bu zararlıya Şeftali filizgüvesi de denir. Şeftali güvesi’nin kelebeği, koyu gri-boz renkli
olup; üst kanatları, düzgün olmayan açık ve koyu kurşuni çizgi ve lekelerle süslüdür.
Alt kanatlar daha açık renkli ve kenarı uzun saçaklıdır. Kanat açıklığı 14–16 mm’dir.
Yumurtaları oval olup, boyu 0.5 mm, eni de 0.3 mm’dir. Yumurtalar, yeni bırakıldığı
zaman sarımtırak renktedir. Daha sonra portakal rengine ve açılmasına yakın da
kahverengine döner.
Yumurtadan yeni çıkan larva, sarımsı kahverenginde ve 0.5 mm uzunluğunda olup,
başı siyah renklidir. Gelişmesini tamamlamış larva, ortalama 10 mm uzunluğunda
ve kırmızımsı kahverenginde olup, segment araları sarımsı beyaz renktedir. Baş,
göğüs (thorax), anus levhası ve bacaklar siyah renktedir. Pupa koyu kahverenginde
çıplak ve parlak olup, 6 mm uzunluğundadır.
Şeftali güvesi kışı, genellikle 1–2 yıllık dalların çatalları arasında, bazen de yan dallar
üzerindeki kuru ve pürüzlü kabukların altında, yarıklarda ve gövdenin dibindeki
oyuklarda, kokonumsu bir ağ içinde, ikinci dönem larva halinde geçirir. Kışlayan
larvalar, mart-nisan aylarında yuvalarını terk ederler. Önceleri çiçek ve yaprak
tomurcukları, daha sonra da sürgünlerle beslenirler. Sürgünlerin içinde, bir ay
kadar beslenen larvalar, mayıs başlarında, ağaç üzerindeki çatlak ve yarıklarda,
grimsi beyaz ipliklerle kendisini tutturarak pupa olurlar. Pupadan, 6-10 gün sonra
kelebekler çıkar.
Kelebekler, çıktıktan bir gün sonra çiftleşip, alacakaranlıkta yumurta bırakırlar.
Yumurtalarını genellikle sürgünlere, yeni dalların çatalları arasına, yeni çıkmış
yaprakların alt yüzüne bırakırlar. Bir dişi, 6–133 yumurta bırakabilir. Bir hafta sonra
yumurtadan çıkan larvalar, önce sürgüne, daha sonra da meyveye saldırırlar. Zararlı,
Ege Bölgesi’nde yılda 3, Akdeniz Bölgesi’nde ise 5 döl verir.
Şeftali güvesi hem sürgünde, hem de meyvede zarar yapar. Saldırıya uğrayan sürgün
ve meyveler zamk çıkarır. Kışlayan döl larvaları, önceleri çiçek ve yaprak tomurcukları,
daha sonra da sürgünlerle beslenir. Çiçeklerin çanak yapraklarını kemirerek delerler
ve yumurtalıkları yerler.
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Sonra genç sürgünlerin tepesinden girerek, 8–10 cm uzunluğunda galeriler açarlar.
Saldırıya uğrayan sürgünler kurur. Bir larva, birkaç sürgünde zarar yapabilir. Fidanlar
ve genç ağaçların sürgünlerinde uzun süre zarar yaptığı takdirde, gelişmeleri
engellenir ve taç şekli bozulur.
Şeftali güvesi, yazın sürgünler tazeliğini kaybedince, meyvelerde zarar yapmaya
başlar. Larvalar, meyve tutan ağaçlarda, meyveleri sürgünlere tercih eder. Genç ve
meyvesiz ağaçlarda ise sürgünlere ve kabuklara zarar verir. Larvalar, meyvelere sap
dibinden, yan taraflarından ve iki meyvenin birbirine temas ettiği yerlerden girerler.
Bir larva, genelde bir meyveye zarar verir. Larva, meyvede kabuğun altını, kavisli
olarak oyar. Bazen de meyve etinde bir tünel açarak çekirdeğe kadar ulaşır. Şeftali
güvesi, meyvedeki bu tipik zarar şekli ile meyveye doğrudan giriş yapan Doğu
meyvegüvesi zararından ayrılır.
Larvalar, çoğunlukla fazla olgunlaşmış meyvelere saldırmaz, meyvenin çürük ve sulu
kısımlarında beslenmezler.
Şeftali güvesi, şeftali ve nektarinden başka kayısı, zerdali, badem, erik, can eriği,
kiraz ve elma ağaçlarında da zarar yapabilir.

a

N. ÖZTÜRK

b

N. ÖZTÜRK

c

N. ÖZTÜRK

d

T. TURANLI

e

T. TURANLI

f

T. TURANLI

Şekil 6. Şeftali güvesi: a) Ergini, b) Sürgünde larva, c) Pupası, d) Sürgündeki zararı, e ve f) Meyvedeki zararı
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Parazitoit ve predatörleri
Şeftali güvesi’nin pek çok parazitoit ve predatörü bulunmaktadır. Bunların isimleri
aşağıda verilmiştir.
Çizelge 3. Şeftali güvesi’nin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familya

Parazitoitleri
Apanteles anarsiae F.G. All.

Hym.: Braconidae

A. glomeratus L.

Hym.: Braconidae

Ascogaster sp.

Hym.: Braconidae

Macrocentrus sp.

Hym.: Braconidae

Periclora gestroci K.

Hym.: Belulidae

Brachymeria intermedia Perk.

Hym.: Chalcididae

Paralitomastix pyralidis Ashm.

Hym.: Encyrtidae

Aptesis sp.

Hym.: Ichneumonidae

Ephialtes sp.

Hym.: Ichneumonidae

E. subglobiatus L.

Hym.: Ichneumonidae

Mastrus sp.

Hym.: Ichneumonidae

Phaeoganes sp.

Hym.: Ichneumonidae

Pimpla instigator F.

Hym.: Ichneumonidae

Pristomerus vulnerator Panz.

Hym.: Ichneumonidae

Andreana sp.

Hym.: Apidae

Diprachys offinis M.

Hym.: Pteromalidae

Paralitomastix varicornis Nees.

Hym.: Encyrtidae.

Predatörü
Heamatopoda pluviallis L.

Dip.: Tabanidae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Bulaşık sürgünler, bölgelere göre değişmekle birlikte, marttan itibaren eylül sonuna
kadar haftada bir kez olmak üzere 8–10 cm uzunlukta kesilerek parazitoit çıkışına
imkân sağlamak amacı ile kafeslere konulur.
Ayrıca aynı dönemde özellikle şeftali ve nektarin ağaçlarında yeni çıkan yan sürgünler
de taze olduğundan larvaların zararına uğramakta olup, bu nedenle kontrollerde bu
sürgünlerinde kesilmesi önerilir.
Yine hasat sonrası veya kurtlanarak yere dökülen meyveler toplanarak, bahçeden
imha edilmelidir.
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Biyolojik Mücadele
Şeftali güvesi’nin pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır. Ancak bunlar, zararlıyı tek
başına kontrol altına alamamaktadır. Bu nedenle, doğal düşmanlar korunmalıdır.
Özellikle faydalılara zararsız veya az zararlı olan ilaçları tercih etmek ve ilaçlama
zamanını, bunların en az zarar göreceği şekilde ayarlamak, doğal düşmanlar
korunması için çok önemlidir.
Şaşırtma tekniği
Şeftali güvesi popülasyonunun izlenmesi için, eşeysel çekici tuzaklar 1 Ocak’ tan
itibaren maksimum sıcaklıklar toplamı 1200°C veya etkili sıcaklıklar toplamı 150
gün-derece olduğunda (bölgelere göre; nisan başı veya mayıs başı) çiçek taç
yapraklarının dökülmesinden sonra bahçenin ortalarında bulunan şeftali ağacının
tacının dış kısmına ve yerden 1,5-2 m yükseğe ve hakim rüzgar yönünde 5 hektara 1
adet gelecek şekilde asılır. Tuzaklardaki feromon kapsülleri 4-6 haftada bir, yapışkan
tablalar ise gerektiğinde değiştirilir. Tuzaklarda ilk kelebek yakalanıncaya kadar
haftada 2-3 kez, yakalandıktan sonra ise haftalık olarak kontrol edilir.
Tuzaklarda ilk ergin yakalanması ile birlikte (1-3 gün içinde) şaşırtma tekniğinin
uygulandığı bahçeye dekara 50 adet gelecek şekilde RAK 5+6 feromon yayıcıları
asılır. Feromon yayıcılar ağaçlara yerden 1,5-2 m yükseklikte ağaç başına 1-2 adet
olacak şekilde ve farklı yönlerine bağlanır. Ayrıca, bahçedeki şeftali dışında varsa
diğer ağaçlara da aynı şekil ve dozda yayıcı bağlanır. Bu yayıcıların etki süresi 120140 gün olması nedeniyle sezon boyunca bir kez kullanılabilmektedir.
RAK 5+6 feromon yayıcıları 50 adet/da dozunda bahçeye homojen olarak dağıtılmalı
ve sınırlarda daha yoğun kullanılmalıdır. Ayrıca, yöntemin uygulanacağı alan en az
5 ha büyüklüğünde olmalıdır.
Çiftleşmeyi engelleme yönteminden olumlu sonuçlar alabilmek için;
•
•
•
•

Yöntemin kullanılacağı bahçelerde izolasyonun iyi sağlanması, mümkün olduğu
kadar geniş alanlarda uygulanması ve sınırlarda daha fazla sayıda yayıcı
kullanılması,
Popülâsyonun eşeysel çekici tuzaklarla takip edilmesi, yöntemin düşük ve orta
yoğunluktaki popülâsyonlarda kullanılması,
Yayıcıların bahçelere tuzaklarda ilk ergin yakalanması ile birlikte hemen asılması,
Kullanılan yayıcıların taze olması gerekmektedir.

Yöntemin spesifik oluşu ve doğal dengeyi koruyucu olması nedeniyle ülkemizde
ekolojik tarım üreticileri tarafından kullanılması birinci derecede alternatif bir yöntem
olarak görülmektedir.
Eşeysel çekici tuzaklarda ilk erginin yakalanmasıyla birlikte, denemeye alınan ve
Şeftali güvesi feromonu içeren yayıcılar, şeftali bahçesine firmasının önerdiği şekilde
ağaçlara bağlanır. Uygulama alanına 80-100 m den daha yakın bir ilaçlı şeftali
ve kayısı bahçesi varsa, buradan çiftleşmiş dişi bireylerin göçünü engellemek yani
izolasyonu sağlamak gerekir.
24
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Bu amaçla, şaşırtma yönteminin uygulandığı şeftali bahçesine sınır olan bahçelere
de 25-30 m genişliğinde yayıcılar asılarak bir tampon bölge oluşturulmalıdır.
Oluşturulan bu tampon bölgede de tavsiye edilen aynı yayıcı yoğunluğu kullanılır.
Uygulama, şeftali meyvelerinin hasat edildiği döneme kadar devam eder. Hasat
öncesi yapılan değerlendirme sayımında, kurtlu meyve oranı (zarar oranı), şaşırtma
yönteminin uygulandığı kayısı bahçesinde ortalama % 5 ve altında ise, yöntem tek
başına yeterli ve başarılı olarak kabul edilmelidir.
Kimyasal mücadele
İlaçlama zamanının tespiti: Şeftali güvesi mücadelesinde en önemli hususlardan
birisi, şeftali alanında mücadeleyi gerektirecek yoğunluğun bulunup bulunmadığını
belirlemek ve larva meyve etine girmeden önce ilaçlama zamanını doğru olarak
tespit etmektir.
İlaçlama zamanının tespiti için eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, bulaşık
sürgün ve fenolojik dönemlerden yararlanılır.
Eşeysel çekici tuzaklar ve etkili sıcaklıklar toplamı: Şeftali ağaçlarında gözler
uyanmadan önce eşeysel çekici tuzaklar 100 ağaç için bir adet olacak şekilde, ağacın
güney yönüne, yerden 1,5–2 m yükseklikteki uygun bir dalına asılır. Hava sıcaklıkları
dikkate alınırsa, tuzaklar bahçelere 1 Ocak’tan itibaren maksimum sıcaklık toplamı
1200°C veya Etkili Sıcaklıklar Toplamı 150 gün dereceyi (g.d.) bulduğunda asılır.
Kontroller ilk kelebek çıkıncaya kadar haftada 2–3, ilk kelebek yakalandıktan sonra
ise, haftada bir kez yapılır. Tuzak kapsülleri 4–6 haftada bir el değmeden değiştirilir
ve değiştirilen kapsüller ile kapsül kılıfları gömülür.
Tuzaklarda ilk kelebek yakalandıktan sonra, etkili sıcaklık toplamı hesaplanmaya
başlanır. İlk kelebek yakalandıktan sonra etkili sıcaklıklar toplamı 125 gün-derece
olduğunda, özellikle meyveler üzerinde ilk yumurta aranmaya başlanır. Bulunan
yumurta işaretlenerek açılması takip edilir.
Etkili sıcaklık°C =

En yüksek sıcaklık °C + En düşük sıcaklık°C
(Gün-derece)

2

–10°C

Yumurta açıldığında ve etkili sıcaklık toplamı 250 (225–275) gün derece olduğunda
ilaçlama yapılır. Ayrıca bu dönemde meyvenin de fenolojik olarak ben düşme
döneminde olması koşulu aranır.
Etkili sıcaklıklar takip edilmediği durumlarda ise; mayıs sonu haziran başından
itibaren, meyveler kontrol edilmeye başlanır. Meyvelerde, Şeftali güvesi’nin zarar
belirtileri görülür görülmez birinci ilaçlama yapılır. Dal kafesi ve cinsel çekici tuzak
yöntemlerinden yararlanılır. Bunun için bahçede, olgun larva bulunan şeftali
sürgünleri dal kafesi içine alınır. Bunlardan ilk ergin çıkışından 10 gün sonra ilk
ilaçlama yapılır.
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Bahçeye cinsel çekici tuzak asılır. Tuzakta ilk kelebek yakalandıktan 10 gün sonra
ilk ilaçlama yapılır. Bu yöntemlere göre yapılan ilk ilaçlamadan sonra, ilacın etki
süresine göre 15–20 gün arayla, hasada 15–20 gün kalana kadar ilaçlamaya
devam edilebilir.
Popülasyon yoğunluğunun tespiti: Şeftali güvesi’ne karşı ilaçlama yapılması için
eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı haftalık en az 20 adet/tuzak ve
ağaç başına 5 adet veya daha fazla bulaşık sürgün olmalıdır.
Şeftali güvesi mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
6.2. Ana Hastalık
6.2.1. Şeftali yaprak kıvırcıklığı [Taphrina deformans (Berk.) Tul]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Fungus kışı, konukçusunun bazı kısımlarında kalın çeperli konidiospor ve miselyum
halinde geçirir. İlkbaharda, bu konidiosporlardan hif denilen iplikçikler meydana
gelir. Bunlar da yaz konidiosporlarını oluştururlar. Fungus, yaprağın epidermis
hücrelerinden veya stoma denilen gözeneklerinden giriş yapar. Şeftali ve nektarin
ağaçlarında, yeşil aksam görülür görülmez enfeksiyonlar başlar. Sporlar, 10-25°C
sıcaklıkta çimlenirler ve 26–30°C sıcaklıklarda ise gelişmeleri durur.

a

Z.Ö.EROĞLU

b

C. HANTAŞ

Şekil 7. Şeftali yaprak kıvırcıklığı hastalığının yapraklardaki zararı

Etmen, yaprak ve genç sürgünleri hastalandırır, bazen meyve ve çiçeklerde de zarara
neden olabilir. Hastalığın belirtileri özellikle ilkbaharda görülür.
Genç yapraklarda hastalıklı kısmın rengi sarı veya beyazımtıraktır. Yaprakta büzülme
ve spiral şeklinde bükülme görülür. Enfeksiyon erken olduğunda, belirtiler genç
yaprak buketleri üzerinde görülür, yapraklar iyice büzülür, gelişemez ve ağaç üzerinde
kururlar. Geç enfeksiyonlarda ise yaprağın sadece bir bölümü hastalanır. Nemli
havalarda yapraklar üzerinde, konidiosporlardan meydana gelen bir tabaka oluşur.
Hastalıklı genç sürgünler, kalınlaşır ve gelişmeleri çok yavaşlar. Böyle sürgünlerde,
hastalıklı yaprak buketleri oluşur. Sürgünler üzerinde, kırmızı renkte ve kalın kabarıklar
meydana gelir. Enfeksiyon, gözlerin patlaması sırasında olursa, sürgün gelişemez,
boğum araları kısalır. Böyle sürgünlerin üzerinde kurumuş buketler görülür.
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Meyve üzerindeki belirtiler, genellikle meyvenin bir kısmında sarı-kırmızı renkte,
gelişigüzel şişkinlikler şeklinde kendini gösterir. Bunlar zamanla koyulaşır. Meyve
tümörlü bir görünüm alır. Bazen meyveler, çekirdek evine kadar yarılabilirler. Bu
hastalık, şeftaliden ve nektarinden başka bademde de zarar yapar.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Şeftali yaprak kıvırcıklığı hastalığını azaltacak veya kontrol altına alabilecek, etkili bir
kültürel tedbir bulunmamaktadır.
Kimyasal Mücadele
Şeftali yaprak kıvırcıklığı hastalığını karşı, tomurcuklar kabarmaya başladığı zaman,
bir defa ilaçlama yapılır. Ancak çok çeşit ile kurulmuş olan bahçelerde, farklı çeşitlerin
gözlerinin farklı zamanlarda uyanacağı dikkate alınmalıdır. Bu hastalığın, ilaçlama
zamanının doğru olarak belirlenebilmesi ve yapılan ilaçlamanın etkili olabilmesi için,
bahçe içindeki her bir çeşidin tomurcuklarının kabarma durumu ayrı ayrı göz önüne
alınarak her bir çeşit için tomurcukların kabardığı dönemde uygulama yapılmalıdır.
Bahçede başka hastalıklar da mevcut ve bunların mücadele zamanı ve kullanılacak
preparatlar Yaprak kıvırcıklığı hastalığına kullanılacak preparatla aynı ise, bu
hastalıkların hepsini kontrol edecek fungusitler kullanılmalıdır.
Yaprak kıvırcıklığı hastalığının kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları,
Ek 4’de verilmiştir.

7. DİĞER ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLAR
7.1. Zararlılar
7.1.1. Şeftali yaprakbiti [Myzus persicae (Sultz.) (Hemiptera: Aphididae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Şeftali yaprakbiti erginleri, 1.5–2 mm uzunluğunda olup, oval yapılıdır. Rengi,
sarımtırak yeşil ile koyu yeşil arasındadır. Sonbaharda meydana gelen dişiler şarap
kırmızısı, ilkbaharda yumurtadan çıkan bireyler ise pembemsi renktedir. Abdomen
sonundaki kornikulus denilen uzantılar silindir şeklinde, uzun ve soluk renkli, kuyruk
ise parmak şeklindedir. Kanatlı bireylerde, abdomen üzerinde düzensiz şekilde
bir koyu leke bulunur. Kışı tomurcukların dibinde veya yakınında yumurta halinde
geçirir. Sonbaharda meydana gelen dişiler, yumurtalarını tomurcukların dibine veya
yakınına bırakır. Bunlar, ilkbaharda açılır. Yeni çıkan bireyler, tomurcukların üzerinde
veya çiçeklerin içerisinde beslenirler ve doğurarak çoğalırlar. Sonra meyve ve meyve
sapı üzerinde görülürler. Daha sonra yapraklara taşınarak, koloniler oluştururlar.
Nisan-mayıs aylarında kanatlı bireyler oluşur. Bulaşma mayısta en yüksek düzeye
ulaşır. Bundan sonra temmuz ayına kadar, kademeli bir şekilde, ikincil (sekonder)
konukçularına geçerler.
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Sonbaharda, tekrar şeftali ve nektarin ağaçlarına geri dönerler. Burada, meydana
gelen kanatlı dişiler ve erkek bireyler çiftleşir. Dişiler kışı geçirmek üzere yumurtalarını
tomurcukların dibine veya yakınına bırakırlar

a

C.HANTAŞ

b

C. HANTAŞ

Şekil 8. a) Şeftali yaprakbiti’nin yaprakta beslenen bireyleri, b) Zararı

Şeftali yaprakbiti, ağaçların öz suyunu emerek beslenir. Bu zararlı, aynı zamanda
virüs taşıyıcısı (vektörü)’dır. Saldırısına uğrayan yapraklar, önce uzunlamasına ikiye
katlanır, sonra spiral şeklinde, bazen de değişik biçimlerde kıvrılır. Zararlı, çiçeklerin
açılmasını engeller, erken kurumalarına ve dökülmelerine yol açar. Dişi organ ve
genç meyvelerde yaptığı emgiler nedeniyle, meyvelerin şekli bozulur.
Şeftali yaprakbiti, zaman zaman şeftali ve nektarinden başka, diğer sert çekirdekli
meyve ağaçlarında da zarar yapabilir. Ayrıca tütün, şeker pancarı, patates ve lahana
başta olmak üzere pek çok bitki, bu zararlının ikincil konukçusudur.
Parazitoit ve predatörleri
Çizelge 4. Şeftali yaprakbiti’nin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familya

Parazitoitleri
Aphelinus spp.

Hym.: Aphelinidae

Aphidius spp.

Hym.: Aphidiidae

Lipolexis spp.

Hym.: Braconidae

Praon spp.

Hym.: Braconidae

Predatörleri
Coccinella septempunctata L.

Col.: Coccinellidae

Chilocorus bipustulatus L.

Col.: Coccinellidae

Exochomus quadripustulatus L.

Col.: Coccinellidae

E. flavipes L.

Col.: Coccinellidae

Scymnus sp.

Col.: Coccinellidae

Chrysoperla carnea (Stephens)

Neu.: Chrysopidae

Episyrphus balteatus Deg

Dip.: Syrphidae

Eupeodes corollae F.

Dip.: Syrphidae
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a

B. GÜVEN

b

Şekil 9. Şeftali yaprakbitini parazitleyen; a) Aphidius sp. ergini b) Parazitlenmiş yaprakbiti bireyleri

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•

Bahçe içerisindeki yabancı bitkiler imha edilmeli,
Toprak işlemeye özen gösterilmeli,
Şeftali ve nektarin bahçelerinin altında veya yakınında, bu zararlıya hassas
bitkiler yetiştirilmemelidir.

Biyolojik mücadele
Ülkemizde, Şeftali yaprakbitinin çok etkili predatörleri ve parazitoitleri bulunmaktadır.
Predatörlerden, özellikle Coccinellid’ler, Anthocorid’ler, Chrysopid’ler ve Syrphid’ler;
parazitoitlerden de Aphidius türleri, biyolojik mücadele açısından çok önemlidir.
Bu faydalıları korumak ve bahçelere doğal olarak bulaştırmak suretiyle, biyolojik
mücadelede yararlanılmalıdır. Bunları, insektaryum veya laboratuvarda kitle halinde
üreterek, doğaya salmak suretiyle yapılacak biyolojik mücadele daha masraflıdır.
Bu nedenle, faydalılara zararsız veya az zararlı ilaçları tercih etmek ve ilaçlama
zamanını, bunların en az zarar göreceği şekilde ayarlamak suretiyle, doğal
düşmanlar korunmalıdır.

a

B. GÜVEN

b

B. GÜVEN

c

Şekil 10. Yaprakbiti ile beslenen Uğur böceği’nin: a) Ergini b) Larvası c) Yumurtaları
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a

B. GÜVEN

b

B. GÜVEN

Şekil 11. Scymnus sp.: a) Ergini, b) Larvası

a

B. GÜVEN

b

c

Şekil 12. Chrysoperla carnea’nın: a) Ergini, b) Yaprakbiti ile beslenen larvası, c) Yumurtaları

a

b

c

Şekil 13. Syrphus sp.: a) Ergini, b ve c) Larvası

Kimyasal Mücadele
Şeftali yaprakbitinde, mecbur kalmadıkça kimyasal mücadeleye başvurulmamalıdır.
Ancak, faydalı türlerin sayısı ve popülasyon yoğunlukları, zararlıyı kontrol edemeyecek
kadar az ve bahçedeki 50 ağaçta yapılan 100 sürgün kontrolünde, 7 bulaşık
sürgün mevcut ise kimyasal mücadele yapılabilir. İlaçlama, çiçek tomurcuklarının
belirmesinden sonra, popülasyonun 3/4’ünün kanatlı forma dönüştüğü zamanda
yapılmalı ve seçici yaprakbiti ilaçları kullanılmalıdır.
Şeftali yaprakbitin mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları, Ek 4 ‘de verilmiştir.
7.1.2. San-Jose kabuklubiti [Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)
(Hemiptera: Diaspididae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
San-Jose kabuklubitinin dişileri, kanatsız olup, oval yapılı ve limon sarısı renktedir.
Üzeri esmer bir kabukla örtülüdür. Ergin erkek ise kanatlıdır. Dişilerin kabuğu
yuvarlak, ergin öncesi dönemdeki erkeklerin kabukları ise uzunca oval ve siyah gri
renktedir.
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San-Jose kabuklu bitinin yeni doğan hareketli larvaları, 0.2–0.3 mm boyunda ve
limon sarısı rengindedir. Üç çift bacağı ve antenleri vardır. Birinci dönem larvaların
kabuklarının tepe noktası, tam ortadadır. Kışı, bu dönemde geçiren larvaların kabukları daha koyu renklidir. İkinci dönem larvaların kabuğunun üzerinde, ikinci bir
halka oluşur. Üçüncü dönem ve ergin dönemdeki dişilerin üzeri, 1.7–2 mm çapında,
esmer renkli ve hafif şişkin kabukla örtülüdür. Erkek ve dişiler, ikinci larva döneminden itibaren farklılaşır. Erkek kabukları oval şekilde olup, 0.7 mm boyunda ve 0.2
mm enindedir.
San-Jose kabuklubiti kışı, ağaçların gövde, dal ve gözlerin üzerinde birinci dönem
larva halinde geçirir. Zararlı, şubat sonu-mart başına doğru, beslenerek zarar yapmaya başlar. Bir süre sonra olgunlaşan bireyler çiftleşir ve çiftleşen dişiler, 10–15 gün
sonra yeni hareketli larvalarını doğurmaya başlarlar.

a

b

T. TURANLI

Şekil 14. San-Jose kabuklubiti’nin: a) Bireyleri b) Larva çıkışı

İlk hareketli larvalar, bölgelere bağlı olarak, mayıs sonu-haziran başında görülmeye
başlarlar. Temmuz ayında doğurma sona erer. İkinci dölün larva çıkışı, temmuzun
ikinci yarısında başlar ve eylül ortasına kadar sürer. Üçüncü dölün çıkışı ise eylülde
başlar ve iklim koşullarına bağlı olarak, aralık ayına kadar devam edebilir. Bir dişi,
73–287 adet hareketli larva doğurur. San-Jose kabuklubiti, yılda 2–3 döl verir.
San-Jose kabuklubiti, ağaçların gövde, dal, sürgün, meyve, yaprak ve tomurcuklarında
özsuyu emmek suretiyle zarar yapar. Emgi sırasında bitkiye toksik maddeler salgılar.
Yaşlı ağaçlarda önce yaprakların dökülmesine neden olur. Daha sonra dallar
kurumaya başlar. Hatta ileri aşamada, ağaçları tamamen kurutabilir. Zararlının
bulunduğu dalın kabuğundan, boylamasına bir kesit alındığı zaman, kan kırmızımsı
renginde emgi lekeleri görülür. Bu zarar şekli, San- Jose kabuklubitinin tanınması
için önemli bir özelliktir. Meyvelerde, zararlının beslendiği yerlerde, kırmızı lekeler
oluşur. Bu lekeler, meyvelerin pazar değerini düşürür.
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N. ÖZTÜRK

a

b

N. ÖZTÜRK

Şekil 15. San-Jose kabuklubiti’nin: a) Şeftali dalındaki zararı b) Daldaki zarar ile kabuk altındakı kırmızımsı
emgi lekeler

Bu zararlının konukçuları çok fazladır. Elma, armut, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve
muşmula gibi meyve ağaçlarında zarar yapar.
Parazitoit ve predatörleri
Çizelge 5. San-Jose kabuklubiti’nin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familya

Parazitoitleri
Encarsia perniciosi (Tower)

Hym.: Aphelinidae

Prospaltalis fasciata Malenetti

Hym.: Aphelinidae

Aphitis aonidia

Hym.: Aphelinidae

Aphytis melinus Debach

Hym.: Aphelinidae

A.mytilaspidis Le Baron

Hym.: Aphelinidae

A. proclia

Hym.: Aphelinidae

Aspiditiophagus citrinus Grav.

Hym.: Aphelinidae

Archenamus sp.

Hym.: Aphelinidae

Anotus sp.

Hym.: Aphelinidae

Predatörleri
Chilocorus bipustulatus L.

Col.: Coccinellidae

Exochomus quadripustulatus L.

Col.: Coccinellidae

Hemisarcoptes coccophagus Mayer

Acarina: Hemisarcoptidae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•

San-Jose kabuklubiti ile bulaşık olan bahçelerde toprak işlemesi, sulama,
gübreleme, budama ve diğer kültürel tedbirler zamanında ve uygun olarak
yapılmalı,
Kış ilaçlamasından önce budama yapılmalı, budama artıkları bahçeden uzak ve
çıkan larvaların ağaçlara ulaşamayacağı bir yere imha edilmeden bırakılmalıdır.
Böylece zararlının içinde veya kabuğu altında kışı geçiren parazitoitler korunmuş
olur,
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•
•
•

Bahçe tesis edilirken, temiz fidan kullanılmalı,
Bulaşık ağaçlardan alınan destek sırıkları, temiz ağaçlara kullanılmamalı,
Bahçe kenarında, zararlının konukçusu olan bitkiler varsa, onlarda ilaçlanmalıdır.

Biyolojik Mücadele
Encarsia perniciosi isimli parazitoit, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde
bulunan ve doğal olarak %31’in üzerinde etkili olan önemli bir faydalıdır. Bu tür ve
diğer doğal düşmanlar korunmalı ve faydalılar teşvik edilmelidir. Ayrıca E. perniciosi,
kitle halinde üretilip salınmak suretiyle, biyolojik mücadelede kullanılabilir. Bunun
için San-Jose’nin çok yoğun olduğu bahçelerde, faydalılara yan etkisinin az olması
nedeniyle bir kış ilaçlaması yapılarak, zararlının popülasyonu düşürülmelidir.
E. perniciosi salımı yapılan veya faydalıların faaliyetinin yüksek olduğu bahçelerde,
diğer zararlıların mücadelesinde kullanılan ilaçların, faydalılara zararsız veya az
zararlı seçici ilaçlar olmasına dikkat edilmelidir.

a

www.inra.ft

b

www.inra.ft

Şekil 16. a) Parazitlenmiş San-Jose kabuklubitleri, b) E. perniciosi ergini

Kimyasal mücadele
Kış mücadelesi: San Jose kabuklubiti yoğunluğunun çok fazla (sıvama) olduğu
bahçelerde, kışlık yağlar kullanılarak, kış mücadelesi yapılmalıdır. İlaçlama, şeftali ve
nektarin ağaçlarının kış uykusunda olduğu dönemde ve en geç gözler uyanmadan iki
hafta öncesine kadar yapılmalıdır. İlaçlama sırasında, hava sıcaklığı 5ºC’in üzerinde
olmalı ve yağış olmamalıdır.
Yaz mücadelesi: Ağaçların çiçeklenme döneminden sonra kontroller yapılarak,
San-Jose kabuklubitinin hareketli larvalarının çıkması (yavrulaması) izlenir. Hareketli
larvalar çıkmaya başladığında birinci, bundan 20 gün sonrada da ikinci ilaçlama
yapılmalıdır. Birinci dölden sonra, kontrollere devam edilmeli ve yoğunluğun
bulunduğu bahçelerde, ikinci ve gerekiyorsa üçüncü döllere karşı da ilaçlama
yapılmalıdır. Bu zararlıya karşı, ağustos ayından itibaren ilaçlama yapılmamalıdır.
Meyve fidanlıklarında, meyve bahçelerinde olduğu gibi uygulama yapılmalıdır.

Şeftali ve Nektarin Entegre Mücadele Teknik Talimatı
ŞeftaliNEKTARİN.indd 33

33
16.10.2017 13:38:22

7.1.3. Dut kabuklubiti [Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Tozz.)
(Hemiptera: Diaspididae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Dut kabuklubiti dişilerinin kabuğu, dairemsi dışbükey yapılı ve kirli beyaz renklidir.
Kabuğun çapı, 2–2.5 mm kadardır. Birinci ve ikinci larva gömlekleri, dıştan belirgin
olarak görülür. Kabuk altında bulunan dişi, armut biçiminde ve turuncu sarı renklidir.
Yumurtaları pembemsi veya beyazdır. Erkeklerin ergin öncesi dönemlerinde kabukları,
boru biçiminde uzun ve beyaz renklidir. Beyaz iplikçiklerle birbirine bağlanmış
gruplar halinde bulunurlar. Ergin erkekler ise bir çift kanatlıdır. Bunlar beslenmez ve
çiftleştikten sonra ölürler.
Bu zararlı kışı, döllenmiş dişi olarak geçirir. Kış sonunda, sıcaklığın artışı ile birlikte,
gelişerek irileşirler. İlk larva çıkışı, bölgelere göre değişmekle birlikte, nisan ayından
hazirana kadar sürer. İkinci döl, sıcak yerlerde temmuz başında, diğer yerlerde
temmuz ortalarında meydana gelir. Bir dişi, ortalama 100 adet yumurta bırakır.

a

C. HANTAŞ

b

C. HANTAŞ

c

Şekil 17. Dut kabuklubiti’nin: a ve b) Daldaki zararı, c) Meyvedeki zararı

Dut kabuklubiti, şeftali ve nektarin ağaçlarının ince ve kalın dallarında, özsuyunu
emerek zarar yapar. Şeftali ağaçları, Dut kabuklubiti zararına çok duyarlıdır. Zararlı
sıvama halde bulunduğu dalların, daha sonra da ağacın tamamen kurumasına
sebep olur.
Zararlı bazen nektarin meyvelerine de geçer ve meyvenin özsuyunu emerek kırmızı
lekeler oluşturur. Böylece meyvenin pazar değerini düşürür. Dut kabuklubitinin
konukçuları çok fazladır. En çok dut ve şeftalide zarar yapar. Bunların dışında kayısı,
badem, elma, erik, kiraz ve kivi gibi meyve ağaçları ile kavak söğüt, gül, leylak, top
akasya, atkestanesi gibi süs bitkileride konukçusudur.
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Parazitoit ve predatörleri
Çizelge 6. Dut kabuklubiti’nin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familya

Parazitoitleri
Encarsia perniciosi (Tower)

Hym.: Aphelinidae

Aphytis proclia Walker

Hym.: Aphelinidae

Aphelinus diaspidis How.

Hym.: Aphelinidae

Predatörleri
Chilocorus bipustulatus L.

Col.: Coccinellidae

Cybosephalus spp.

Col.: Cybosephalidae

Rhizobius spp.

İso.: Rhinotermitidae

Pharoscymnus pharodides Marsea

Col.: Coccinellidae

Hemisarcoptes malus Shimer.

Acarina: Hemisarcoptidae

a

b

c

Şekil 18. Aphelinus diaspidis: a) Ergini, b) Pupası, c) Dut kabuklubiti’nin parazitlenmiş bireyleri

Mücadelesi
Mekanik mücadele
Özellikle küçük şeftali ve nektarin bahçelerinde, Dut kabuklubitinin en uygun
mücadele yöntemi, mekanik mücadeledir. Zararlı ile bulaşık dallar, budama
sırasında, ot kökünden yapılmış veya plastik fırçalarla fırçalanmak suretiyle zararlıdan
temizlenmelidir. Bu amaçla, tel fırçalar da kullanılabilir. Ancak bu durumda, gözlerin
zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
Budamaya tabi tutulan bulaşık dallar bahçeden uzak ve çıkan larvaların ağaçlara
ulaşamayacağı bir yere imha edilmeden bırakılmalıdır. Böylece zararlının içinde veya
kabuğu altında kışı geçiren parazitoitler korunmuş olur.
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Biyolojik mücadele
Dut kabuklubitinin doğal düşmanları, yalnız başına zararlıyı kontrol edememektedir.
Parazitoitlerin etki oranları, bölgelere göre %2–40 arasında değişmektedir. Doğal
düşmanların korunması ve desteklenmesi için gerekli tedbirleri almak suretiyle,
bunların etkinlikleri artırılmalıdır. Bunun için faydalıların, özellikle de Encarsia berlesei
ve Chilocorus bipustulatus’un faaliyetinin yüksek olduğu bahçelerde, zararlıların
mücadelesinde kullanılan ilaçların, faydalılara zararsız veya az zararlı seçici ilaçlar
olmasına dikkat edilmelidir. Diğer taraftan, E. berlesei kitle halinde üretilerek,
bahçelere salınmak suretiyle biyolojik mücadelede kullanılabilir.
Kimyasal mücadele
Dut kabuklubiti yoğunluğunun yüksek (sıvama) olduğu büyük şeftali bahçelerinde, kış
mücadelesine başvurulabilir. Ancak kış mücadelesinde sağlanacak etki, kışın seyrine
bağlıdır. Sonbahar soğuk ve kış da çok sert geçmiş ise, zararlının kabuğu kalın ve sık
dokulu bireyleri oluşur. Böyle yıllarda, kış mücadelesinin etkisi, %50–70 gibi düşük
olur. Ilık geçen kışlarda ise %90’nın üzerinde etki elde edilir. Kış mücadelesi, en geç
gözler uyanmadan iki hafta öncesine kadar yapılmalıdır. İlaçlama sırasında, hava
sıcaklığı 5ºC’nin üzerinde ve yağışsız olmalıdır.
Yaz mücadelesi, birinci veya ikinci döllere karşı uygulanır. İlaçlama, ilk larva çıkışında
ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci döle
karşı yapılacak ilaçlamalarda, şeftali ve nektarin çeşitlerinin hasat devresi dikkate
alınmalıdır. Dut kabuklubiti mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları, Ek 4’de
verilmiştir.
7.1.4. Erik unlu yaprakbiti [Hyalopterus pruni (G.) (Hemiptera:
Aphididae )]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erik unlu yaprakbiti erginleri 2–3.5 mm boyunda, uzun yapılı, soluk yeşil ve hafif
mavimtırak renktedir. Vücudunun üzeri, beyazımsı bir toz tabakasıyla kaplıdır.
Anten ve corniculus denilen tüp şeklindeki çıkıntılar kısa, kuyruk parmak biçiminde,
bacakları ve antenleri soluk renklidir.
Zararlı kışı, ağaçların dal ve tomurcuklarında, yumurta halinde geçirir. Kışlayan
yumurtalar, Şeftali yaprakbitinden bir ay kadar sonra açılır. Bu yüzden, yoğunluk artışı
ancak haziran ayında görülür. Yaz aylarında, kısmen ikincil (sekonder) konukçulara
göç ederler. Ancak popülasyonun çoğu, erik, şeftali ve nektarin ağaçlarında zararını
sürdürür. Kanatlı bireyler yaz boyunca, erik ve şeftali ağaçlarına uçarlar. Böylece
bulaşma sürekli olarak yaygınlaşır. Sonbaharda, döllenmiş dişiler, tomurcukların
diplerine ve genç dallardaki dolu yaralarına yumurtalarını tek tek bırakırlar.
Yumurtaların üzeri beyazımsı ince iplikçiklerle örtülüdür.
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a

N. ÖZTÜRK

b

C. HANTAŞ

Şekil 19. Erik unlu yaprakbiti’nin: a) Kanatlı ve kanatsız bireyleri, b) Şeftali yaprağındaki zararı

Erik unlu yaprakbiti, ağaçların sürgünlerinden özsuyunu emmek ve çok fazla
miktarda ballı madde salgılamak suretiyle zarar yapar. Yaprakların alt yüzünde
beslenir ve yoğun koloniler oluşturur. Böyle yapraklar beyazımsı bir görünüm alır.
Zararlı yoğunluğu ne kadar fazla olursa olsun, yaprakların şekli bozulmaz. Ancak
ağaçlardan bol ballı madde akar ve bunun üzerinde fumajin oluşur. Yoğunluğun
yüksek olduğu ağaçlar zayıf düşer ve ertesi yıl az çiçek açarlar.
Erik unlu yaprakbiti, erik, şeftali ve nektarinden başka, kayısı ve bademde de zarar
yapmaktadır. İkincil konukçuları ise, kamış grubu bitkilerdir.

a

c

C. HANTAŞ

b

C. HANTAŞ

C. HANTAŞ

d

C. HANTAŞ

Şekil 20. Uğur böceğinin: a) Yumurta bırakan ergini, b) Erik unlubiti ile beslenen larvası, c) pupası, d) Pupadan
ergine geçişi
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Parazitoit ve predatörleri
Çizelge . Erik unlu yaprakbiti’nin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familya

Parazitoitleri
Adialytus spp.

Hym.: Aphelinidae

Aphidius spp.

Hym.: Aphidiidae

Praon spp.

Hym.: Braconidae

Predatörleri
Adalia spp.

Col.: Coccinellidae

Chilocorus bipustulatus L.

Col.: Coccinellidae

Coccinella septempunctata L.

Col.: Coccinellidae

Scymnus sp.

Col.: Coccinellidae

Episyrphus balteatus Deg

Dip.: Syrphidae

Eupeodes corollae F.

Dip.: Syrphidae

Leucopis sp.

Dip.: Chamaemyiidae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•

Bahçe içerisindeki yabancı otlar imha edilmeli,
Toprak işlemeye özen gösterilmeli,
Şeftali ve nektarin bahçelerinin altında veya yakınında, bu zararlıya hassas
bitkiler yetiştirilmemelidir.

Biyolojik mücadele
Ülkemizde, Erik unlu yaprakbitini çok etkili predatörleri ve parazitoitleri bulunmaktadır.
Özellikle Coccinellidae, Anthocoridae, Chrysopidae ve Syrphidae familyalarına bağlı
predatörler ile Aphidius cinsine bağlı parazitoitler, biyolojik mücadele açısından çok
önemlidir. Bu faydalıları korumak ve bahçelere doğal olarak bulaştırmak suretiyle,
biyolojik mücadelede yararlanılmalıdır. Bu nedenle, faydalılara zararsız veya az
zararlı olan seçici ilaçlar tercih edilmeli. İlaçlama zamanı, bunların en az zarar
göreceği şekilde ayarlanmalıdır.
Kimyasal mücadele
Erik unlu yaprakbitine karşı, zorunlu olmadıkça, kimyasal mücadele yapılmamalıdır.
Ancak, faydalı türlerin sayısı ve popülasyon yoğunlukları, zararlıyı kontrol edemeyecek
kadar az ise, mayıs-temmuz aylarında, seçici ilaçlar kullanılarak mücadele yapılabilir.
Gözlem yapılan 50 ağacın ikisinde, bulaşma tacın 1/4’üne yayılmışsa ilaçlama için
gerekli yoğunluk var demektir.
Erik unlu yaprakbiti mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları, Ek 4’de verilmiştir.
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7.1.5. Erik koşnili [Sphaerolecanium prunastri (Boy.) (Hemiptera: Coccidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erik koşnilinin ergin dişisi, yarım küre şeklinde ve bombelidir. Rengi, koyu kahverengi
veya parlak koyu esmerdir. Vücut uzunluğu, 3–3.5 mm, genişliği 2.5–3 mm, yüksekliği
ise 2–2.5 mm kadardır.
Zararlı kışı, ikinci dönem larva halinde geçirir. İlkbaharda, havaların ısınmasıyla
birlikte gelişmeye başlayan larvalar, Ege Bölgesi’nde nisan sonunda, Karadeniz
Bölgesi’nde ise mayıs sonunda ergin olurlar. Ege Bölgesi’nde mayıs ortasında,
Karadeniz Bölgesi’nde ise haziran başında, ilk hareketli larvalar çıkar.

a

T. TURANLI

b

N. ÖZTÜRK

Şekil 21. Erik koşnili’nin dalda beslenen bireyleri.

Erik koşnili, bitki özsuyunu emmek ve çok fazla miktarda ballı madde salgılamak
suretiyle zarar yapar. Ağaçların gövde ve kalın dallarında koloniler oluşturur. Larva
ve erginler, bitki özsuyunu emerek, ağaçların zayıf kalmasına sebep olurlar. Yoğun
olarak salgıladıkları ballı maddeler, yaprak, meyve ve sürgünlere bulaşır. Bu da
özellikle erkenci çeşitlerde, hasadı güçleştirir. Genel olarak bütün sert çekirdekli
meyve ağaçları, bu zararlının konukçusudur. Ancak en çok eriklerde zarar yapar.
Parazitoit ve predatörleri
Çizelge 8. Erik koşnili’nin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familya

Parazitoitleri
Coccophagus lycimnia Walk

Hym.: Aphelinidae

Metaphycus dispar Merc.

Hym.: Encyrtidae

Phaenodiscus (=Discodes) aeneus Dalm

Hym.: Encyrtidae

Coccophagus scutellaris Dalm.

Hym.: Aphelinidae

Predatörleri
Orius minutus L.

Hem.: Anthocoridae

Exochomus quadripustulatus L.

Col.: Coccinellidae

Scymnus apetsi Muls.

Col.: Coccinellidae

S. interruptus Goeze.

Col.: Coccinellidae

Cybocephalus fadori E.Y.

Col.: Cybocephalidae
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T. TURANLI

a

b

N. ÖZTÜRK

Şekil 22. Orius sp.’nin: a) Nimf b) Ergini

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•

Erik koşnili popülasyonunun yüksek olduğu bahçelerde, kış sonunda veya
ilkbahar başında, fazla bulaşık dallar kesilerek, bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Budama artıkları bahçeden uzak ve çıkan larvaların ağaçlara ulaşamayacağı
bir yere imha edilmeden bırakılmalıdır. Böylece zararlının içinde veya kabuğu
altında kışı geçiren parazitoidler korunmuş olur.
Ayrıca bahçe bakımlı olmalı. Bahçe tesis edilirken, sık dikimden kaçınılmalıdır.

Biyolojik Mücadele
Yukarıda belirtildiği gibi, bu zararlının pek çok doğal düşmanı vardır. Bunlar
çoğunlukla, zararlıyı baskı altında tutarlar. Bu doğal düşmanlar korunmalı ve
desteklenmelidir. İlaçlı mücadeleye karar verirken, doğal düşmanların durumu göz
önünde bulundurulmalıdır. Kesin bir değer vermek güç olmakla birlikte, ilkbaharda
%50’nin üzerinde parazitlenme görülen bahçelerde ilaçlama yapılmamalıdır.
Kimyasal Mücadele
Zararlının çok yoğun olduğu bahçelerde, bir kış mücadelesi yapılabilir. Ancak çok
zorunlu olmadıkça, kış mücadelesi yapılmamalıdır. Doğal düşmanlar tarafından
baskı altına alınamadığı ve parazitlenmenin %50’nin altında olduğu şeftali ve
nektarin bahçelerinde, bu zararlıya karşı bir yaz ilaçlaması yapılabilir. Yaz ilaçlaması
için ilk larva çıkışı takip edilir ve ilk larva görüldükten 15–20 gün sonra veya hareketli
larva çıkışını tamamlamış koşnil oranı, %60’a ulaştığında ilaçlama yapılmalıdır.
Erik koşnili mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları, Ek 4 ‘de verilmiştir.

40
ŞeftaliNEKTARİN.indd 40

Şeftali ve Nektarin Entegre Mücadele Teknik Talimatı
16.10.2017 13:38:23

7.1.6. Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera:
Tephritidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin sinekler, 4.5–6 mm boyunda, genellikle ev sineğinin 2/3’ü büyüklüğündedir.
Vücudun genel rengi sarımsı kahverengidir. Başı sarı, gözleri büyük, yeşil madeni
parıltılı, kenarları kırmızıdır. Göğüs (toraks), karına (abdomen) oranla daha açık
renklidir. Kanatları geniş olup, üzerinde siyah ve soluk kahverengimsi şeritler bulunur.
Ayrıca kanatların dip kısmına yakın yerlerde, küçük nokta ve lekecikler mevcuttur.
Bacakları kırmızımsı sarı olup, üzerinde sarı ve siyah kıllar bulunur. Dişilerde
abdomenin sonunda, kılıç şeklinde sivri olan bir yumurta koyma borusu (ovipozitör)
vardır. Yumurtaları mekik şeklinde ve beyazdır. Larvası, beyaz renkli ve bacaksızdır.
Vücudu 11 segmentten oluşmuştur. Pupa, fıçı şeklinde ve koyu kahverengidir.
Akdeniz meyvesineği kışı, toprakta pupa veya ağaç üzerinde kalmış meyvelerde,
larva olarak geçirir. İklim koşullarına göre ilkbahar sonu, yaz başında ergin sinekler
çıkar. Pupadan çıkan erginler, bir süre beslendikten sonra, yumurtalarını olgun
meyvelerin kabuğu altına bırakırlar. Yumurtalardan çıkan larvalar, meyvenin etli kısmı
ile beslenerek üç dönem geçirir ve olgunlaşınca kendini toprağa atar. Larvaların
gelişme süresi, sıcaklığa bağlı olarak, 9-18 gün arasında değişir. Larvalar, toprağın
2–3 cm derinliğinde pupa olurlar. Pupaların gelişme süresi, yazın 10–12 gündür.
Dişilerin yumurta bırakmaları için, sıcaklığın 16ºC’nin üzerinde olması gerekir. Bu
zararlı, yılda 4–8 nesil verir.
Akdeniz meyvesineği’nin larvaları, meyveleri kurtlandırmak suretiyle zarar yapar.
Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar, meyvenin bu kısımlarında bir yumuşama
ve çöküntü meydana getirirler. Saldırıya uğrayan meyveler, vaktinden önce olgunlaşır
ve yere dökülürler. Kurtlu ve vuruklu (yumurta bırakmak için yaralanmış) meyvelerin
pazar değeri düşmekte ve bunların dış satımı mümkün olmamaktadır.
Akdeniz meyvesineği polifag bir zararlıdır. Ülkemizde en önemli konukçuları; kayısı,
şeftali (özellikle geçci çeşitler), nektarin (özellikle geçci çeşitler), ayva, mandalin,
portakal, greyfrut, turunç, trabzon hurması ve incirdir. Armut, nar, hintinciri, hünnap
gibi meyve ağaçlarında da zarar yapar.

a

N. ÖZTÜRK

b

N. ÖZTÜRK

c

N. ÖZTÜRK

Şekil 23. Akdeniz meyvesineği’nin: a) Ergini, b) Pupası ve larvası, c) Meyvedeki zararı

Şeftali ve Nektarin Entegre Mücadele Teknik Talimatı
ŞeftaliNEKTARİN.indd 41

41
16.10.2017 13:38:23

Parazitoit ve predatörleri
Akdeniz meyvesineği’nin özellikle Braconidae ve Chalcididae familyalarına ait birçok
larva ve pupa parazitoiti vardır. Ancak ülkemizde, parazitoit ve predatörleri ait bir
kayıt yoktur.
Mücadelesi
Kültürel önlemler
Yere dökülen zararlı ile bulaşık meyveler toplanarak, derin çukurlara gömülmelidir.
Şeftali ve nektarin bahçelerine, zararlının konukçusu olan turunçgil, trabzonhurması
ve incir ağaçları dikilmemelidir. Bu ağaçlarla karışık bahçe kurulmamalıdır. Bulaşık
meyveler meyve suyu işleme tesislerinde işlenmemeli ve temiz alanlara bulaşma riski
nedeni ile kesinlikle taşınmamalıdır.”
Kimyasal mücadele
Tuzaklarda (tercihen eşeysel çekici tuzaklarda), ilk sinek yakalandıktan sonra vuruk,
kontrolleri yapılır. Vuruk görüldüğü zaman veya meyveler vuruk olgunluğuna
geldiği zaman ilaçlamaya başlanır. Tuzaklarda sinek yakalanıyorsa, hasada 10
gün kalana kadar, 7–10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilebilir. İlaçlama kısmi
dal ilaçlaması şeklinde yapılır. Bunun için, bir sıradaki ağaçlar ilaçlanır, sonraki
sıra atlanarak, ilaçlamaya devam edilir. İkinci ilaçlamada ise, birinci ilaçlamada
ilaçlanmayan sıralardaki ağaçlar ilaçlanır. Kullanılacak ilaç, cezbedici preparatla
karıştırılır ve normal basınçlı sırt pülverizatörü ile ağaçların güneyinde, 1–2 metre
karelik alandaki meyve ve yapraklar iyice ıslanacak şekilde ilaçlama yapılır
7.1.7. Akarlar:
Akdiken akarı [Tetranychus viennensis (Zacher), İkinoktalı kırmızıörümcek
[T. urticae (Koch), Avrupa kırmızıörümceği [Panonychus ulmi (Koch),
Kahverengi örümcek [Bryobia rubrioculus (Scheuten) (Acarina:
Tetranychidae) ve Yassı akar [Cenopalpus pulcher (C.-F.) (Acarina:
Tenuipalpidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Kırmızıörümcekler, gözle zor görülebilecek kadar küçük zararlılardır. Ancak büyüteç
veya stereobinoküler mikroskop yardımıyla görülebilirler. Yumurtadan çıkan larva,
protonimf ve deutonimf dönemlerini geçirerek ergin olur. Akarların yumurtadan çıkan
larvaları 3 çift bacaklıdır. Larva döneminden sonra sırasıyla protonimf ve deutonimf
dönemlerini geçirip ergin olurlar. Erginleri ise 4 çift bacaklıdır. Renkleri, türlere
ve mevsimlere göre oldukça farklılıklar gösterir. Kırmızıörümcekler, bulundukları
konukçuların yapraklarında bitki özsuyunu emerek zarar yaparlar.
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Kırmızıörümceklerin pek çok konukçusu bulunmaktadır. Elma, armut, ayva, şeftali,
nektarin, kiraz, vişne, erik, kayısı ve badem başta olmak üzere bütün meyve
ağaçlarında zarar yaparlar. İki noktalı kırmızıörümcek, daha çok sebzelerde, diğer
kültür bitkileri ve süs bitkilerinde zarar yapar.

a

C. HANTAŞ

b

C. HANTAŞ

Şekil 24. Kırmızıörümceğin şeftali yaprağındaki zararı

Akdiken akarı: Ergin dişiler kırmızı renkli, oval ve tombul yapılıdır. Sırtındaki kıllar
diken şeklinde olup, kılın çıktığı yerde beyaz bir kabarıklık görülür. Bacakları uzundur.
Erkeklerin göğüs kısmı geniş olup, karın kısmı geriye doğru gittikçe sivrilir. Rengi,
dişilerden farklı olarak, yeşil karışımı sarıdır ve sırtının iki yanında siyak benekler
bulunur. Yumurtaları bilye şeklinde ve şeffaf olup, açılmasına yakın sarı krem rengine
dönüşür.
Akdiken akarı kışı, ağaçların kök boğazı ve gövdelerinde kabukların altında ve
çatlaklarda, döllenmiş dişi halinde geçirir. Nisan ayının ortasından itibaren kışladıkları
yerleri terk ederek, yapraklarda beslenmeye başlar. Bu tür, yapraklarda çok yoğun
ağ örer. Yılda 9–10 döl verir.

M. FATİH TOLGA

Şekil 25. Akdiken akarı’nın ergini ve yumurtaları.

İkinoktalı kırmızıörümcek: Ergin dişilerin vücudu yuvarlakça yapıdadır. Rengi
çok değişkendir. Yeşilimsi sarı veya kahverengimsi yeşil olabilirler. Sırtında bulunan
iki geniş benek ile tanınır. Bu benekler, çeşitli şekillerde olabilir. Vücut kılları oldukça
belirgin olup, deri üzerinden diken gibi tek tek çıkarlar. Yumurtaları yuvarlak, açık
sarı renkte ve şeffaftır. Açılmasına yakın, parlak sarı yeşil bir renk alır. Yumurtadan
yeni çıkan larvalar renksizdir. Üzerinde hiç benek bulunmaz. Beslenmeye başladıktan
sonra, sırtının sağ ve solunda noktalı benekler oluşur.
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a

b

Şekil 26. İkinoktalı kırmızıörümcek a) Dişi ve yumurtaları, b) Erkek bireyi

İki noktalı kırmızıörümcek kışı, döllenmiş ergin dişi halinde, ağaçların gövdelerindeki
çatlaklarda, yarıklarda, kabukların altında, yere dökülmüş yaprakların ve otların
altında uyuşuk olarak geçirir. Mart ayının ilk haftasından itibaren kışladığı yerleri terk
ederek, yapraklarda beslenmeye başlar. Yapraklarda çok yoğun ağ örerler. Yılda
10–21 döl verir.
Avrupa kırmızıörümceği: Ergin dişiler, yuvarlakça dolgun vücutlu ve koyu kırmızı
renklidir. Sırtındaki kıllar, daire şeklinde ve beyaz renkli kabarcıklardan çıkar. Erkekler,
pembemsi ve gri renklidir.

a

b

c

Şekil 27. Avrupa kırmızıörümceği: a) Ergini, b) Yumurtası, c) Erkek ve dişisi

Yumurtalar soğan biçiminde ve kiremit kırmızısı renktedir. Yumurtanın üzerinde
ince kıl gibi bir sap bulunur ve ayrıca üzeri, aşağıya doğru ince çizgilerle dilimlere
ayrılmıştır. Larvaları, parlak kırmızı renklidir. Bu tür, yapraklarda ağ örmez.
Avrupa kırmızıörümceği kışı, ağaçların dal ve sürgünlerde yumurta halinde geçirir.
Nisan ayının başından itibaren yumurtadan çıkan larvalar, taze sürgünlere saldırırlar.
Kışlayan yumurtaların açılması, normal olarak bir ay içerisinde tamamlanır. Yılda
8–9 döl verir.
Kahverengi akar: Erginlerin sırt kısmı düz ve karın kısmı şişkindir. Kırmızı, kahve ve
yeşil karışımı renklidir. Sırtında enine, belirgin bir çizgi bulunur. Vücut kılları yaprak
şeklindedir. Ön bacakları, diğer bacaklarına göre çok uzundur. Larvalar yuvarlak
yapılı ve kırmızı renklidir. Yumurtaları bilye şeklinde ve kırmızı renklidir.
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a

b

Şekil 28. Meyve kahverengi akarı: a) Erginleri ve kışlık yumurtaları b) Ergini

Bu türün erkekleri yoktur. Döllenmeden çoğalırlar. Yapraklarda ağ örmezler.
Kahverengi örümcek, kışı yumurta halinde geçirir. Kış yumurtaları en çok tomurcukların
girintili ve çıkıntılı yerlerine ve alt taraflarına, dalların birbiriyle birleştiği yerlere, dal ve
gövdedeki çatlak ve yarıklara, kavlamış kabukların altlarına konur. Yoğunluğun fazla
olduğu ağaçlarda, kışlayan yumurtaların bulunduğu dallar pas renginde görünür.
Yumurtalar hava koşullarına göre, mart sonu-nisan başından itibaren açılmaya
başlar. Yumurtadan çıkan larvalar yapraklar üzerinde beslenir. Yapraktan dallara ve
daldan yapraklara devamlı hareket halindedir. Genellikle yaprak altında yaşar. Yılda
3–4 döl verir.
Yassı akar: Dişilerin vücudu oval ve yassı olup, sırtında vücudunu enine ikiye ayıran
bariz bir çizgi vardır. Renkleri, kiremit kırmızısı veya daha koyudur. Kış dişileri daha
koyu renklidir. Sırtındaki kıllar kısa ve diken şeklindedir. Erkeklerin vücudu ince
ve karın kısmı uzun olup, rengi daha açık kırmızıdır. Kışın erkeklere rastlanmaz.
Yumurtaları uzunca oval, ön tarafı basık fıçı şeklinde ve kiremit kırmızsı renktedir.
Diğer kırmızıörümcek türlerine göre daha yavaş hareket eder. Yapraklarda çok az
ağ örerler.
Yassı akar kışı döllenmiş dişi halinde, meyve ağaçlarının 2–3 yıllık dalları üzerindeki
tomurcukların pulları arasında, üzerinde veya etrafında geçirir. Kışı Yassı akardan
başka, ince dallar üzerinde açıkta geçiren bir akar türü yoktur. Kışlayan dişiler nisan
ayının ortasından itibaren yumurta bırakmaya başlar. Yumurtadan çıkan larvalar,
yapraklarda beslenerek zarar yaparlar. Erginler çok yavaş hareket ederler. Yılda 4–5
döl verir.
Kırmızıörümcekler ağaçların yapraklarında, özsuyunu emerek ve bitkiye toksik
madde salgılayarak zarar yaparlar. Zarar gören yapraklarda, önce beyaz, sonra
sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Daha sonra bu lekeler birleşerek, yaprağın
kurumasına ve sonunda dökülmesine sebep olur. Şiddetli zarar gören yapraklar,
kurşun veya gümüş rengini alırlar. Ağaçlar zayıf kalır, meyve gözleri iyi gelişemez ve
ertesi yıl verim azalır. Sürgünler pişkinleşmez ve kış donlarından zarar görürler.
Avrupa kırmızıörümceği ve Kahverengi örümcek, çiçeklerin çanak yapraklarını ve
çiçek buketindeki taze yaprakları emerek sararmasına sebep olur. Böyle ağaçlar,
yanmış gibi bir görünüm alırlar.
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Yassı akar, tomurcukları zayıflatır ve meyve tutmasını önler. Tutan meyveler de renksiz
ve kalitesiz olur. Gelecek yılın meyve gözleri normal olmaz. Yapraklar damarları
boyunca, grimsi kırmızı bir görünüm alır.
Parazitoit ve predatörleri
Akarların pek çok parazitoit ve predatörleri bulunmaktadır. Birçok predatör akar ve
böcek, kırmızıörümceklerin yumurta, larva ve diğer dönemleri ile beslenerek, onları
baskı altında tutmaktadır.
Çizelge 8. Kırmızı örümceklerin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familya

Predatör akar ve böcekler
Typhlodromus athiasae Porath and Swirski

Acarina: Phytoseiidae

Euseius finlandicus (Livschitz et Kuznetsov)

Acarina: Phytoseiidae

Amblyseius spp.

Acarina: Phytoseiidae

Phytoseiulus spp.

Acarina: Phytoseiidae

Chrysoperla carnea (Stephens)

Neu.: Chrysopidae

Chrysoperla lucasina (Lacroix)

Neu.: Chrysopidae

Dichochrysa prasina (Burmeister)

Neu.: Chrysopidae

Stethorus gilvifrons (Mulsant)

Col.: Coccinellidae

Atractotomus mali Meyer-Dur

Hem.: Miridae

Orius niger (Wolff)

Hem.: Anthocoridae

Orius majusculus (Reuter)

Hem.: Anthocoridae

Scolothrips longicornis Priesner

Thy.:Scolothripidae

Therodiplosis persicae Kieffer

Dip.: Cecidomyiidae

a

B. GÜVEN

b

B. GÜVEN

c

B. GÜVEN

Şekil 29. a) Stethorus gilvifrons ergini b) Kırmızıörümcekle beslenen larvası c) Pupası
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a

B. GÜVEN

b

B. GÜVEN

Şekil 30. a) Typhlodromus athiasae dişi bireyi b) Kırmızı örümcekle beslenen Chrysopid larvası

a

b

Şekil 31. Kırmızıörümcekle beslenen Phytoseiulus persimilis erginleri

a

b

Şekil 32. a) Kırmızıörümcek ile beslenen Therodiplosis persicae larvası, b) Ergini

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Ağaçların altına dökülen yapraklar toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Biyolojik Mücadele
Akarların çok etkili doğal düşmanları bulunmaktadır. Öncelikle bunları korumak ve
desteklemek suretiyle, doğal etkinlikleri artırılmalıdır. Bu nedenle, faydalılara zararsız
veya az zararlı olan seçici ilaçlar tercih edilmelidir. İlaçlama zamanı, bunların en az
zarar göreceği şekilde ayarlanmalıdır.
Şeftali ve Nektarin Entegre Mücadele Teknik Talimatı
ŞeftaliNEKTARİN.indd 47

47
16.10.2017 13:38:23

Kimyasal Mücadele
Kırmızıörümceklere karşı kış mücadelesi önerilmemektedir. Ancak diğer zararlılara
karşı kış mücadelesi yapıldığı takdirde bu mücadele, kışı yumurta halinde geçiren
Avrupa kırmızıörümceği ve Kahverengi örümceğe de etkili olmaktadır. Akarların
kimyasal mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama zamanını doğru bir şekilde
belirleyebilmek için, bahçedeki kırmızıörümcek yoğunluğu ve doğal düşman
popülasyonunun saptanması gerekir. Bunun için şeftali bahçelerinde, “5.1.2.”
bölümü “Gözle inceleme yöntemi” başlığı altında anlatıldığı şekilde, kırmızıörümcek
sayımları yapılmalıdır. Mayıs ayından itibaren, bahçeyi temsil edecek şekilde seçilen
10 ağaçtan koparılan toplam 100 yaprakta periyodik olarak sayım yapılmalıdır.
Yapılan sayımlarda, 3–5 adet/yaprak hareketli kırmızıörümcek bulunması ve doğal
düşmanların etkinliğinin çok düşük olması durumunda ilaçlama yapılmalıdır.
Akarların mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.8. Meyve ağacı dipkurtları [Capnodis spp. (Coleoptera: Buprestidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Meyve ağacı dipkurtlarının erginleri, siyah veya bronz renkte, hafif parıltılı, pronotumu
türlere göre gri veya beyaz noktalı zemin üzerinde ve siyah kabarık desenlidir. Sıcak
ve güneşli havalarda gürültü ile düz bir hat üzerinde uçar ve dönemeçlerde büyük
kavis çizer. Yanına yaklaşıldığı zaman, bulunduğu ağacın veya dalın ekseni etrafında
dönerek saklanmaya çalışır. Yakalanacağını anlayınca, bacaklarını vücudunun altına
çekerek ölü taklidi yapar ve kendini toprağa atarak, kuru yapraklar ve otlar arasında
hareketsiz olarak gizlenir. Erginler, türlere göre 12–36 mm boyunda olabilir. Larvanın
boyu türlere, gelişme dönemine ve beslenme durumuna göre 1.5–80 mm arasında
değişir. Genellikle sarımtırak renkte, 13 segmentli ve yassıdır. Prothorax (ön göğüs
segmenti) yassı ve diğer segmentlerden çok daha geniştir. Bu özellikleri nedeniyle
tanınması kolaydır. Pupa, oval şekilde ve çok muntazamdır. Yumurtaları, ortalama 1
mm boyunda ve oval yapılıdır.

a

C. KAPLAN

b

C. KAPLAN

Şekil 33. Meyve ağacı dipkurdu: a) Ergini, b) Larvaları
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Bu zararlılar kışı, ağaç kovuklarında, yaprakların altında ve toprakta, hareketsiz ergin
olarak geçirir. Sıcaklık 26–28°C’ye çıktığı zaman kışladığı yerlerden çıkar. Çiftleştikten
sonra yumurtalarını, ağaçların kök boğazına yakın kısımlarındaki çatlaklara ve
kabukların arasına, tek tek veya küçük gruplar halinde bırakır. Yumurtadan çıkan
larvalar, beslenerek olgunlaşır ve kök boğazında pupa olurlar. Pupalardan bir yıl
içinde, iki ayrı dönemde ergin çıkışı görülür. Birinci dönem ergin çıkışı temmuzağustos aylarında, ikinci dönem ergin çıkışı ise ekim-kasım aylarında olur. İki yılda
bir döl verirler.
Meyve ağacı dipkurtlarının hem larvaları, hem de erginleri zarar yapar. Larvaların
zararı daha önemlidir. Daha çok, herhangi bir nedenle zayıf ve susuz kalmış
ağaçlarda zarar yaparlar. Larvalar, kök boğazının altında galeriler açarak, bitkinin
beslenmesine engel olurlar. Galerilerin içi pislik ve talaş ile doludur. Genç larvalar
daima toprak yüzeyinin altında bulunur ve kök kabuğunun kambiyum tabakasını
kemirirler. Bulaşık ağaçlarda önce büyüme durur. Sonra larva sayısının atmasıyla,
ağaç iyice zayıflar ve sonunda kurur. Erginler fidan ve ağaçların genç sürgünlerini, aşı
gözlerini ve yaprak saplarını oburca yiyerek tahrip ederler. Özellikle öz suyu düzeni
bozulmuş ağaçlarda, büyük zarar yaparlar. Erginler çok ender olarak, yaprakları da
yerler. Bu zararlılar, fidanları 1–2, diğer ağaçları ise 2–5 yıl içinde kuruturlar.

T. TURANLI

a

A. HAZIR

b

Şekil 34. Meyve ağacı dipkurdu’nun zararı

Bu zararlılar polifag olup, şeftali ve nektarinden başka, antepfıstığı, erik, kayısı, kiraz,
vişne, badem, idris, kavak, söğüt ve çitlenbik gibi ağaçlarda zarar yaparlar.
Parazitoit ve predatörleri
Çizelge 9. Meyve ağacı dipkurdu’nun predatörleri
Türkçe adı

Bilimsel adı

Familyası

Bataklık serçesi

Passer hispaniolensis Temm.

Passeridae

Şehir serçesi

P. domestucus L.

Passeridae

Şehir kargası

Corvus manedula L.

Corvidae
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Mücadelesi
Kültürel önlemler
•
•
•
•

Ağaçları altında erginlerin kolayca saklanabileceği, yüksek boylu ot, çalı vs.
bulundurulmamalıdır.
Sulama ve gübrelemeye dikkat edilerek, ağaçlar sağlıklı bulundurulmalıdır.
Sabahın erken saatlerinde ve akşamüzeri, ağaçların gövde ve kök boğazında
bulunan erginler toplanarak imha edilmelidir.
Yaprakları dibine dökülen ve yaprak saplarının dip kısmı yenmiş olan fidanlar,
hızla sarsılarak yere düşen erginler öldürülmelidir.

Kimyasal mücadele
Meyve ağacı dipkurtlarının mücadelesine karar verebilmek için, zararının görülmesi
gerekir. Mayıs ayının ilk haftasından başlayarak, ergin çıkışı gözlenmelidir. Ağaçların
altında saplarının dibi yenmiş taze yaprak-ların bulunması, aşı gözlerinin veya taze
sürgünlerin kemirilmiş olması zararlının varlığını gösterir. Böyle ağaçlarda erginler
görüldüğü veya ağaçların köklerinde larvalar görüldüğü zaman mücadeleye karar
verilir. Kimyasal mücadele haziran, temmuz, ağustos aylarında 15 günde bir
yapılmalıdır.
Meyve ağacı dipkurtlarının mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’de
verilmiştir.
7.1.9. Şeftalide Çiçek thripsi [Frankliniella occidentalis (Pergande),
(Thysanoptera: Thripidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin erkek bireyler 0.9–1.1 mm, dişiler ise yaklaşık 1.3–1.4 mm boyundadır.
Vücut yapısı ince, uzun ve yassı, antenleri 8 segmentlidir. Vücut rengi mevsime
göre soluk sarıdan açık kahverengiye kadar değişir. Karın kahverengi, göğüs kısmı
portakal sarısıdır. Karın kısmı üzerinde küçük kahverengi benekler bulunur. Uzun
ve dar kanatlarının kenarları kirpik gibi saçaklı tüylere sahiptir. Kanatlar, dinlenme
halindeyken vücudun üzerinde paralel ve kapalı halde durur.
Yumurtalar 0.2 mm uzunluğunda ve böbrek şeklindedir. Larva dönemi boyunca vücut
sarımsı ve gözleri kırmızımsıdır. Yaşamını; yumurta, larva, prepupa, pupa ve ergin
dönemlerini geçirerek tamamlar. Bir dişi yaşamı boyunca 40–60 adet yumurtayı tek
tek bitki dokusuna, çiçek döneminde ise çiçek organlarının içine bırakır. En uygun
yumurta bırakma sıcaklığı 28°C’dir. Erginin yaşam süresi iklime bağlı olarak 15-30
gündür. Birinci ve ikinci dönem larvalar bitkide beslenir. İkinci dönem larvalar çok
aktiftir ve beslenmek için korunaklı yerleri arar. İkinci dönemin sonunda larvalar
toprağa geçerler. Prepupa ve pupa dönemlerini toprakta geçirirler. Ancak, nadiren
de olsa tüylü yapraklı bitkilerin dokusu içerisinde de pupa oldukları görülmüştür.
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Kışı ergin halde toprakta ve çeşitli bitkiler üzerinde geçirirler. Tam gelişmesini 25°C’de
15 günde ve 15°C’de 40 günde tamamlar. Thripsler, en fazla uçuş faaliyetini günün
serin saatlerinde yaparlar. Yılda 5-7 döl verirler.
Zararlının ergin ve larvaları törpüleyici-emici ağız yapısıyla emerek zararlı olurlar.
Beslendiği bitkilerin dokularında küçük benek ve gümüşi lekeler oluşturur. Çiçeklerin
taç yapraklarında beslendiği yerlerde renk açılması yaparlar. Şeftalide çiçeklenme
süresince ve meyvelerin olgunlaşmaya başladığı dönemde yaptığı zarar önemlidir.
Beslenmeleri sırasında oluşturdukları zarardan çok, salgıladıkları toksik maddeler
önemlidir. Bu salgılar bitkide reaksiyona sebep olur. Larvaları ve erginlerinin
beslenmeleri sonucu meyvelerde gümüşi renkli yumuşak lekeler meydana gelir.
Olgunlaşma döneminde meyvelerin yüzeyinde önce yaralar oluşur. Bu yaralar
büyür ve genişler, meyvelerin pazar değerinin düşmesine neden olur. Zararlı, ağaçta
nispeten korunaklı yerlerde bulunur. Meyvelerin ve bitki dokularının birbirleri ile
temas ettiği yerlerde ve kabuk altlarında bulunurlar. Bu gibi alanlar, zararlıyı ilaçların
etkilerinden korumaktadır. Bu nedenle thripsler ile mücadele zordur.
Çiçek thripsleri düşük populasyonlarda da önemli zararlar yapabilirler. Thripsler,
beslendikleri bitkilere değişik bakteri, fungus ve virüs hastalıklarını bulaştırarak
dolaylı yoldan da zararlı olmaktadır.
Çiçek thripsleri, kıyı şeridine yakın yerlerde bulunur. Kıyı kesiminde ocak ayı dışında
tüm yıl boyunca, iç bölgelerde ise mart–eylül döneminde görülürler. Thripsler,
rüzgârın da yardımıyla uzun mesafelere taşınırlar. Doğu Akdeniz Bölgesi nektarin
bahçelerinde Frankliniella occidentalis türünün yanısıra Thrips tabaci Lindeman,
Thrips major Uzel ve Thrips meridonalis (Priesner) türleri de bulunmaktadır.

a

N. ÖZTÜRK

b

N. ÖZTÜRK

c

A. HAZIR

d

A. HAZIR

Şekil 35. Çiçek thripsi a) Ergini, b) Larvası, c ve d) Meyvedeki zararı

Çiçek thripsi polifag türler olup, 62 familyadan 244 bitki türü konukçusu olarak
saptanmıştır. Meyve ağaçlarından şeftali, nektarin, kayısı, erik ve elma ile asma
önemli konukçularıdır.
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Parazitoit ve predatörleri
Çizelge 10. Çiçek thripsi’nin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familya

Predatörleri
Orius niger (Wolff)

Hem.: Anthocoridae

Orius majusculus (Reuter)

Hem.:Anthocoridae

Adalia bipunctata (L.)

Col.: Coccinellidae

Coccinella septempunctata L.

Col.: Coccinellidae

Syrphus sp.

Dip.: Syrphidae

Chrysoperla carnea Stephens

Neu.: Chrysopidae

Aeolothrips intermedius Priesner

Thy.: Aelothripidae

Mücadelesi
Kültürel önlemler
Çiçek thripsi ile mücadelede kültürel
önlemlere önem verilmelidir. Bu amaçla;
•
B. GÜVEN

Şekil 36. Aeolothrips intermedius’in ergini

•
•
•
•
•
•
•

Şeftali ve nektarin bahçeleri ve
etrafındaki yonca ile diğer yabancı
otların kontrolü yapılmalıdır,

Bahçe içindeki ya da yakınındaki yabancı otlar, kültür bitkisinin çiçeklenme
döneminde ve hasattan 2-3 hafta öncesinde sürülmemelidir,
Hasada yakın yabancı ot mücadelesi yapılmamalıdır,
Bahçe içinde ve etrafında zararlının diğer konukçularının bulundurulmamasına
özen gösterilmelidir,
Topraktaki pupa ve erginlere karşı sonbahar ve kış aylarında toprak işlemesi
yapılmalıdır,
Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır,
Bahçeler düzenli sulanmalıdır,
Budama yapılarak ağaç içi havalandırması sağlanmalıdır.

Biyolojik mücadele
Öncelikle faydalıları korumak ve desteklemek suretiyle, doğal etkinlikleri artırılmalıdır.
Bu amaçla, faydalılara zararsız veya az zararlı olan seçici ilaçlar tercih edilmelidir.
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7.1.10. Baklazınnı [Epicometis hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabeidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Baklazınnı erginleri, yaklaşık 10 mm boyunda ve siyah mat renklidir. Vücudunun
üzeri sık ve oldukça uzun sarı tüylerle kaplıdır. Kanatların üzerinde beyaz lekeler
bulunur. Larvaları, manas tipindedir.
Bu zararlı kışı larva veya ergin döneminde toprakta geçirir. İlkbaharda, meyve
ağaçlarının ve diğer bitkilerin çiçek açtıkları zaman çıkan erginler, daha çok
çiçeklerle beslenirler. Humusca zengin topraklara yumurta bırakırlar. 1-2 hafta sonra
yumurtadan çıkan larvalar, otların kökleri ile beslenirler. Gelişmesini tamamlayarak
6-9 hafta içinde, toprakta oluşturdukları bir boşlukta pupa olurlar. Bu pupalardan
çıkan erginler, kışı toprakta geçirirler. Ergin böcekler, ertesi yıl ilkbahar aylarında
kışlaklarını terk ederek, çiçeklerde zarar yapar. İlkbahar sonunda, popülasyonu en
yüksek seviyeye ulaşır.
Baklazınnı polifag bir zararlıdır. Ergin böcekler, meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin
çiçeklerinin dişi ve erkek organlarını, genç yaprakları, hatta tomurcuk ve meyveleri
yiyerek zarar verirler. Turunçgiller dâhil bütün meyve ağaçları, bağ, hububat, süs
bitkileri, bazı sebze ve yabancı otlarda zarar yapar.

a

V. BOZKURT

b

c

V. BOZKURT

Şekil 37. Baklazınnı a) Yumurtası, b) Larvası, c) Ergini

Parazitoit ve predatörleri
Ülkemizde, bu
yapılmamıştır.

zararlının

parazitoit

ve

predatörleri

konusunda

araştırma

Mücadelesi
Kültürel önlemler
•

Ağaçların çiçekli olduğu dönemde yapılacak kimyasal mücadele, döllenmeyi
sağlayan balarısına ve diğer böceklere zararlı olduğu için, Baklazınnı
mücadelesinde kültürel önlemler çok önemlidir. Bunun için toprak işlemesi ile
toprakta bulunan yumurta, larva ve erginlerin zarar görmesi ve böylece zararlı
popülasyonunun düşmesi sağlanmalıdır.
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•

•

Baklazınnı erginleri, günün güneşli saatlerinde çok hareketlidir. Bu nedenle, erginlerin az hareketli oldukları sabahın erken saatlerinde, ağaçların altına çarşaflar serilmeli ve ağaçlar kuvvetlice silkelenerek, ergin böceklerin çarşafın üzerine
düşmesi sağlanmalı ve düşen böcekler toplanarak öldürülmelidir.
Ayrıca, ağaçların altına, içerisinde su bulunan mavi renkli kaplar veya leğenler
yerleştirilir. Ergin böcekler, mavi renge yönelerek, kapların içindeki suya düşer.
Düşen böcekler, her gün toplanarak imha edilir.

Biyoteknolojik mücadele
Ülkemizde henüz ruhsatlı olmayan mavi renkli cezbedici tuzaklar, bazı ülkelerde bu
zararlının mücadelesinde kullanılmaktadır.

b

a

Şekil 38. Baklazınnı’nın biyoteknik mücadelesinde kullanılan mavi leğen

Kimyasal Mücadele
Bu zararlının mücadelesinde, kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.
7.1.11. Şeftali ağaçları ve fidanlarında toprak altı zararlıları [Polyphylla
spp, Melolontha spp., Anoxia Sp. (Coleoptera: Scarabaeidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekilleri
Yurdumuzda Haziranböceği, Manas, Kadılokması ismi verilen Polyphylla turkmenoglui
Petr. ve P. fullo L.; Mayısböceği ismi verilen Melolontha melolontha (L.) ve M. albida
Friv. ile Çizgili haziranböceği ismi verilen Anoxia orientalis Kryn., çeşitli meyve
fidanları ve ağaçlarının köklerinde zarar yapmaktadır. Bu böcekler büyük yapılı olup,
renk ve şekil bakımından birbirinden oldukça farklıdırlar. Erginlerde vücut sağlam bir
yapıdadır. En tipik özellikleri, antenlerinin uç kısımlarının yelpaze şeklinde olmasıdır.
Yelpaze şeklindeki anten, erkeklerde daha bariz şekilde büyüktür. Larvaları tombul
“C” harfi şeklinde kıvrık olup, ağız parçaları ısırıcı çiğneyicidir. Larva dönemlerini
toprakta geçirirler. Haziranböceği erginleri, haziran–temmuz aylarında güneş
battıktan sonra, Mayısböceği erginleri ise mayıs-haziran aylarında uçarlar.
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Haziranböceği dişileri, çiftleştikten sonra yumurtalarını, toprağın 1-20 cm derinliğinde
bir yuva içerisine bırakırlar. Haziran-temmuz aylarında yumurtadan çıkan larvalar,
toprağın daha derin kısımlarına inerler. Eylül-ekim aylarında ikinci dönem larva
haline geçerek, bitkilerin ince kökleri ile beslenirler. Daha sonra toprağın 50–90
cm derinliğine iner ve burada kışı geçirirler. Haziran başında üçüncü dönem larva
haline geçer ve ertesi yılın mayıs ayına kadar bu dönemde kalırlar. Mayıs ayında bir
yuva içinde pupa olur ve haziran-temmuz aylarında erginler çıkar. Bu zararlılar genel
olarak iki yılda bir döl verirler.

a

C. KAPLAN

b

C. KAPLAN

c

C. KAPLAN

Şekil 39. Haziranböceği: a) Larvası, b) Pupası, c).Ergini

Bu zararlılar polifag olup; elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik ve kirazı tercih
ederler. Yumuşak çekirdekli meyve fidanlarında ve hümüslü kumsal topraklarda,
daha fazla zarar yaparlar. Bu türlerin erginleri bitkilerin toprak üstü kısımlarını,
larvaları ise köklerini yiyerek zararlı olmaktadır. Ancak esas zararı, fidanların ve
ağaçların köklerini yemek suretiyle, larvalar yapar. Bu zararlılar, özellikle fidanlıklar
için çok önemlidir.
Parazitoit ve predatörleri
Bu zararlıların bilinen en önemli predatörleri, hem larvaları, hem de alacakaranlıkta
uçan erginleri yiyen çeşitli kuş türleridir.
Mücadelesi
Kültürel önlemler
Bu zararlılarla mücadelede kültürel önlemler çok önemlidir. Fidanlıklarda ve meyve
bahçelerinde alınması gereken kültürel önlemler aşağıda verilmiştir:
Fidanlıklarda alınması gereken önlemler
•
•
•
•

Ergin böcekler, yumurta bırakmak için otlu yerleri tercih ettiklerinden, hazirantemmuz aylarında ot temizliğine özen gösterilmelidir.
Temmuz-ağustos aylarında toprak işlemesi yapılarak, yeni bırakılan yumurtaların
güneş ışınlarına maruz kalarak ölmesi sağlanmalıdır.
Fidanların sulama, gübreleme vs. gibi bakım işlemleri zamanında ve tam olarak
yapılmak suretiyle, sağlıklı olmaları sağlanmalıdır.
Fidanlıklarda yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.
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•
•
•
•
•
•

Fidanlar sökülürken ve söküm tamamlandıktan sonra, parseller derin sürülmeli
ve görülen larvalar toplanıp imha edilmelidir.
Meyve bahçelerinde alınacak önlemler
Yumurta bırakmak için, hububat ekili ve yabancı otlu olan yerleri tercih ettikleri
için bahçeye, ara tarım şeklinde hububat ekilmemeli, özellikle haziran ve temmuz
aylarında ot temizliğine özen gösterilmelidir.
Bahçe sonbaharda, 20–30 cm derinliğinde sürülerek, larvaların açığa çıkması ve
kuşlar tarafından yenilmesi sağlanmalıdır.
Mayıs ayında 15–20 cm derinliğinde sürülerek, toprakta bulunan pupalar tahrip
edilmelidir.
Temmuz-ağustos aylarında yapılacak toprak işleme ile de yumurtaların güneş
ışığına maruz kalarak ölmesi sağlanmalıdır.

Mekanik Mücadele
Gerek fidanlıklar ve gerekse meyve bahçelerinde, haziran-temmuz aylarında
böceklerin uçuş saatlerinde (saat 20–22), erginler toplanarak öldürülmelidir.
Kimyasal Mücadele
Bu zararlılara karşı, bütün ağaçlarda değil, sadece larvaların bulunduğu fidan ve
ağaçlarda kimyasal mücadele yapılmalıdır. Zarar belirtisi gösteren ağaçlarda ise,
sadece taç izdüşüm alanları ilaçlanmalıdır. Fidanlar için izdüşümü alanı bir metrekare
olarak kabul edilir.
İlkbaharda, 0–20 cm toprak derinliğindeki toprak sıcaklığı 9-10°C’ye ulaşıp, larvalar
faaliyete başladığı zaman (genellikle mart ayından itibaren) ikinci ve üçüncü dönem
larvalara karşı bir ilaçlama yapılır. Sonbaharda ise, yörelere göre değişmekle birlikte,
ilk yağmurlardan sonra, larvalar toprak yüzeyine yakın ve özellikle çoğu ikinci dönem
başlangıcında olduğu zaman (genellikle eylül ayında) bir ilaçlama yapılabilir. Ancak
önemli olan ilkbaharda yapılacak ilaçlamadır.
Toprakaltı zararlılarının mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’de
verilmiştir.
7.1.12. Yazıcı böcekler: Meyve yazıcıböceği [Scolytus rugulosus (Müll.),
Badem yazıcıböceği (S. amygdali (Guer.)) (Coleoptera:
Curculionidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekilleri
Erginleri, 1.8–2.7 mm boyunda olup, dişi ve erkek bireyler arasında boy farklılığı
yoktur. Koyu esmer veya siyah renklidir. Yaz aylarında çıkış yapan erginler, diğer
dönemlerde çıkış yapanlara göre daha açık renklidir. Zararlı, ağaç kabuklarının
altında açmış oldukları galerilerde, çoğunlukla son dönem larva olarak kışı geçirir.
Badem yazıcıböceği erginleri koyu kırmızımsı kahve renktedir. Ağaçların odun ve
kabuk kısımlarında türlere özgü galeriler açarlar.
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İlk galeriye bırakılan yumurtadan çıkan larvalar, bu ana galeriye dik açıda ikincil
galerileri oluştururlar. Erginler ağaçların göz diplerinden girerek bu gözlerin
kurumasına neden olur. Yazıcı böcek saldırısına uğramış bir dalın kabuğu
kaldırıldığında, 2-3 cm boyunda kısa bir ana galeri ve içi odun tozu ile dolu 10-20cm
uzunluğunda birçok galerinin varlığı görülür. Bakımsız ve zayıf ağaçlara saldırdıkları
gibi, bunların da yine daima zayıf dallarını tercih ederler. Beslenme düzeni bozulan
dallar kurur. Bazı durumlarda sağlıklı ağaçlara da saldırırlar. Sonraki yıllarda meyve
verimi düşer. Saldırdıkları ağaçları 2-3 yıl içinde kuruturlar.
Başlıca konukçuları elma, armut, kiraz, erik, şeftali, kayısı, ayva, badem, fındık ve
kestanedir.

a

N. ÖZTÜRK

b

N. ÖZTÜRK

b

A. ÖZDEM

b

A. ÖZDEM

Şekil 40. Meyve yazıcıböceği: a) Ergini, b, c ve d) Larvası ve zararı, e) Kabuk altında larvalarının
oluşturduğu galeriler, f) Ergin çıkış delikleri
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Bilimsel adı

Takım ve familya

Parazitoitleri
Eurytoma kemalpasensis Nar.-Tez.-Civ.

Hym.: Eurytomidae

E. morio Forster

Hym.: Eurytomidae

Eurytoma sp.

Hym.: Eurytomidae

Braconid sp.

Hym.: Braconidae

Cheiropachus quadrum (Fab.).

Hym.: Pteromalidae

Rhaphitelus maculatus Walker

Hym.: Pteromalidae

Heydenia pretiosa Forster

Hym.: Pteromalidae

Predatörü
Dufouriellus ater (Dufour)

(Hem.: Anthocoridae)

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Bu uygulamalar, en etkili mücadele yöntemidir.
•

Daha çok zayıf ağaçları tercih eden bir zararlı olduğundan ağaçların budama,
gübreleme, sulama ve toprak işlemesi ile kuvvetli tutulması gereklidir.

Mekanik mücadele
Budama artıkları bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Bu artıklar yakacak olarak
kullanılacaksa bir yere yığılmalı, bu yığınlara çoğalmak üzere gelen böceklerin talaş
çıkardıkları görüldüğünde dal yığınları ilaçlanmalıdır.
Nisan, haziran ve eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez ağaçlara taze veya
solmuş dallar tuzak olarak asılmalı, parazit çıkışı olduktan sonra bu tuzak dallarda
talaş çıkmaya başlar başlamaz, hepsi toplanıp yakılarak imha edilmelidir. Aynı
şekilde, bulaşık dallar bahçeden uzaklaştırılmalı, özellikle fidanlıklarda yerde kuru
dal bırakılmamalıdır.
7.2. Hastalıklar
7.2.1. Yaprakdelen (Çil) [Wilsonomyces carpophilus (Lév.) Adask., Ogawa
& Butler]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Fungus kışı genellikle tomurcuk ve dallarda miselyum halinde geçirir. Primer
enfeksiyonlar konidiosporlarla gerçekleşir ve hastalanmış tomurcuklar ile kanserler
enfeksiyon kaynaklarıdır. Enfekteli sürgün ve yapraklar sekonder enfeksiyon
kaynaklarıdır.
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Bu sürgünlerde oluşan zamk akıntısı içinde konidiosporlar bulunur. Zamk akıntısının
yağmurla erimesi ile konidiosporlar yayılır. Etmen tüm yıl boyunca hasta tomurcuklarda
kalabilmektedir.
Hastalık şeftali ağaçlarının özellikle yapraklarında ve iklim koşulları uygun
olduğunda meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde 2–3 mm çapında çöküntüler
ve etrafında açık renkte hale bulunan lekeler oluşturur. Bu belirtiler, meyvelerde yeşil
ve olgunlaşma dönemlerinde görülebilir.

a

E. CANIHOŞ

b

C. HANTAŞ

c

Şekil 41. Yaprakdelen hastalığının: a) Yapraklarda b) Meyvedeki belirtileri

Genç yaprak üzerinde oluşan lekeler ilkönce 1 mm çapında yuvarlak, kırmızı renkli
olup etrafı açık renkte bir hale ile çevrilidir. Daha sonra bu lekeler kahverengimsi
merkezli, kızıl kahverengi, yaklaşık 3 mm çaplı lekeler haline dönüşür. Bu lekeli
kısımlar 5–10 gün sonra dökülür ve yaprakta delikler oluşur. Böylece yapraklar,
saçma ile delinmiş gibi bir görünüm kazanır. Bu belirti, Yaprakdelen hastalığı için
tipiktir. Bazen birbirine bitişik lekeler birleşip dökülür, çapı yaklaşık 1 cm olan delikler
görülebilir. Etmen yaprak saplarını ve orta damarı da enfekte edebilmektedir.
Hastalık sert çekirdekli meyvelerin yetiştirildiği bölgelerde görülebilir. Yaprakdelen
hastalığı şeftali, nektarin, kiraz, vişne, kayısı, erik ve badem ağaçlarında zarar yapar.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•

Sonbaharda hastalıklı tomurcuklar ve kanser yarası bulunan dallar ve sürgünler
budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Budama ağaçta iyi bir havalanma sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
Sulama ve gübreleme uygun şekilde yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
1. ilaçlama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra,
2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan
önce yapılmalıdır.
Yaprakdelen hastalığı mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’ de
verilmiştir.
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7.2.2. Çiçek monilyası [Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Eşeysiz üreme yapıları olan konidiosporlar doğada hastalıklı her organ dokular
üzerinde oluşur. Hasta dallar üzerinde sonbahar ve ilkbahar başında püstüller
halindeki konidiospor yığınları gözle görülebilir. Başlangıçta açık renkli olan püstüller,
olgunlaştıkça gri renge dönüşür. Püstüller üzerindeki konidiosporlar, yağmur
damlaları ve sarsıntıyla çevreye yayılırlar.
Fungus kışı hastalıklı dallardaki kanserler üzerinde miselyum halinde geçirir. Meyve
enfeksiyonları meydana gelirse, ağaçta asılı kalmış mumya meyveler üzerinde de kışı
miselyum halinde geçirir. İlkbaharda bu organlar üzerinde konidiosporlar meydana
gelir ve açmış olan çiçekleri enfekte eder, yağışlarla birlikte bu çiçekler üzerinde spor
kitleleri meydana gelir.

a

b

c

Şekil 42. Monilinia laxa’nın: a) Çiçek, b) Sürgün, c) Meyvedeki belirtisi

Hastalık etmeni konukçusunun özellikle çiçek, çiçek sapı, sürgünlerinde belirti
oluşturur. Meyvede de enfeksiyonlara neden olabilmektedir.
Hastalığa yakalanmış çiçeklerin taç yaprakları, dişicik borusu ve erkek organları
kahverengileşir ve bu renk değişimi tüm çiçeğe yayılır.
Nemli havalarda enfekte olmuş kısımlar üzerinde etmenin konidiospor kitleleri
görülür. Hasta çiçekler kuruyarak zamk akıntısı ile birlikte dal üzerinde asılı kalır.
Çiçek sapından enfekte olan sürgünler esmerleşir, ince sürgünler tamamen kurur,
kalın sürgünlerde ise kanser yaraları oluşur. Kanser yaraları kapanmaz, ortası
çökük, elips şeklinde ya da uzun yarıklar şeklinde kendini gösterir. Kanser yaralarının
altındaki parankima dokusu erir ve kahverengine döner. Kuruyan kısımlardaki
tomurcuk, çiçek, meyve ve yapraklar da ölür ve dala asılı halde kalır. Yağmurlu ve
nemli havalarda yara etrafında zamklanma görülür.
Çiçek monilyası hastalığı şeftali kiraz, vişne, kayısı, erik ve badem ağaçlarında zarar
yapar. Bu hastalık, genel olarak yurdumuzun şeftali yetiştiriciliği yapılan bölgelerinde
görülebilmektedir.
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Mücadelesi
Kültürel önlemler
İlkbaharda hastalığın görüldüğü bahçelerde enfekteli yaprak ve çiçekleri taşıyan
sürgün ve dallar kesilerek, mumyalaşmış ve yere dökülmüş meyveler ise toplanarak
imha edilmelidir.
Kimyasal mücadele
1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5–10 çiçekte),
2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90–100 çiçekte) yapılır.
Sert çekirdekli meyvelerde Çiçek Monilyası hastalığı mücadelesinde kullanılacak
ilaçlar ve dozları Ek 4’ de verilmiştir.
7.2.3. Meyve monilyası (Mumya) [Monilinia fructigena (Aderhold et Ruhl.)
Honey ex Whetzel ]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Eşeysiz üreme yapıları olan konidiospor kümeleri (püstül) başlangıçta açık renkli
olup; olgunlaştıkça renkleri sarı-devetüyü rengine dönüşür. Püstüller üzerindeki
konidiosporlar, yağmur damlaları ve rüzgârla çevreye yayılır.
Fungus kışı dallar üzerinde kalmış ya da yere dökülmüş hastalıklı meyveler üzerinde
konidiospor halinde geçirir. Konidiosporlar primer enfeksiyonlara neden olur.
Etmen özellikle meyve enfeksiyonları yapmakta, ancak çiçek ve yaprak enfeksiyonlarına
da neden olabilmektedir. Fungus, genellikle meyveyi mekanik yolla (rüzgâr, böcek,
kuş vb.) açılan yaralardan penetre edebildiği gibi lentisel hücrelerinden ve meyve
kabuğundan da doğrudan giriş yapabilmektedir.
Meyve enfeksiyonları genellikle meyvenin olgunlaşmasına yakın dönemde meydana
gelir. İlk belirtiler, meyve kabuğunda oluşan kahverengi bir veya birkaç lekedir.
Lekelerin etrafında açık kahverenginde bir halka bulunur. Çürüme 1–2 gün içinde
genişleyerek meyve yüzeyinin yarıdan fazlasını kaplar. Olgun meyvelerde çürüme
daha hızlı olur. Meyvenin çürüyen bu kısmında 1–3 gün sonra sarı-devetüyü renkli
konsantrik püstüller meydana gelir. Konidiosporlar olgunlaşınca etrafa yayılır.
Hastalıklı meyve dokusu hızla su kaybederek buruşur ve mumyalaşarak dalda asılı
kalır. Bu nedenle ‘mumya hastalığı’ ismi verilmiştir.
Meyve monilyası hastalığı şeftali, nektarin, kiraz, vişne, kayısı, erik, badem, elma,
armut, ayva, incir ve trabzon hurmasında zarar yapar. Bu hastalık, genel olarak
yurdumuzun şeftali yetiştiriciliği yapılan bölgelerinde görülebilmektedir.
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b

a

Şekil 43. Monilinia fructigena ile a) Enfekteli meyve, b) Mumya meyve

Mücadelesi
Kültürel önlemler
•

İlkbaharda hastalığın görüldüğü bahçelerde enfekteli yaprak ve çiçekleri
taşıyan sürgün ve dallar kesilerek, mumyalaşmış ve yere dökülmüş meyveler ise
toplanarak imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Bu hastalığın etkili bir kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.
7.2.4. Şeftali küllemesi [Sphaerotheca pannosa (Wall.) Lev. var. persicae
Wor.]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Şeftali küllemesi hastalığının miselyumları beyazdır. Epidermis dokusu üzerinde
gelişir ve bitki yüzeyinde bir miselyum örtüsü oluşur. Konidiosporlar, elips şeklinde ve
renksizdir. Üst üste zincirler şeklinde bulunurlar. Olgunlaşınca ayrılırlar. Sürgünlerin
üzerindeki miselyumların arasında, koşullara bağlı olarak, armut veya küre şeklindeki
kleistotesyumlar oluşur.
Fungus kışı, koşullara bağlı olarak, misel veya kleistotesyum halinde geçirir. Fungus
kışı kleistotesyum şeklinde geçirmiş ise, ilkbaharda askosporlar primer enfeksiyonları
gerçekleştirmektedir. Enfeksiyondan sonra miselyum ve üstünde konidiosporlar
oluşmaktadır. Eğer fungus kışı miselyum şeklinde geçir-miş ise, ilkbaharda sürgünde
yeni miselyum ve konidiosporlar oluşturmaktadır. Her iki durumda da konidiosporlar
sekonder enfeksiyonları gerçekleştirir. Konidiospor oluşumu sürdükçe yeni
enfeksiyonlar oluşur. Etmeninin gelişmesi için en uygun sıcaklık 21-28 ºC’dir.
Şeftali küllemesi ağaçların yaprak, sürgün ve meyvelerinde zarar yapar. İlkbaharda,
genç sürgün üzerindeki yapraklarda, önce hafif bir kabarıklık, yağlımsı bir görünüş
ve renk açılması meydana gelir. Yaprağın altı beyaz, unumsu bir görünümdedir.
Yaprağın eni daralır ve içe doğru kıvrılır. Bu yapraklar zamanla kavrularak, hafif
kırmızı renk alır ve dökülürler. Fungus, sürgün ucundan itibaren dördüncü yaprağa
kadar, enfekte ederek hastalandırabilir. Enfeksiyona uğrayan sürgünler, bulaşma
yerindenbükülür ve gelişme yavaşlar.
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Hastalıklı sürgünlerin uçları kütleşir ve göz oluşumu engellenir. Şiddetli enfeksiyonlarda ise sürgünler, uç kısımlarından kururlar. Sonbahara doğru bunların üzerinde,
beyaz-gri miselyum tabakası görülür. Bu hastalık, oluşacak meyve sayısı ve kalitesini
etkiler. Döllenme sırasında meydana gelen enfeksiyonlarda, meyveler gelişemeden
dökülürler. Çağla büyüklüğündeki meyveler de hastalığa yakalanır ve meyvelerin
üzerinde beyaz lekeler oluşur. Hastalıklı meyveler iyi gelişemez ve çatlamalar görülür.
Yaprak ve sürgün enfeksiyonları, gelecek yılın verimi üzerinde etkili olur Şeftali küllemesinin zararı, epidemi yıllarında çok fazla olur.

C. HANTAŞ

a

b

C. HANTAŞ

Şekil 44. Şeftali küllemesi’nin a) Yaprak ve sürgün, b) Meyvedeki belirtisi

Bu hastalık, sadece şeftali ve nektarin ağaçlarında zarar yapar. Ancak şeftali çeşitlerinin duyarlılıkları farklıdır. En duyarlı çeşitler; Earlyred, Dixired, Hale, Haven, Cardinal, Fowler, Carmen ve J.H.Hale’dir.
Mücadelesi
Kültürel önlemler
•
•
•

Yeni bahçelerin tesisinde tolerant çeşitlerin fidanları tercih edilmelidir.
Hastalığın kuruttuğu sürgünler hastalığın görüldüğü kısmın en az 20 cm altından
budanarak bahçeden uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.
Budama ağaçta iyi bir havalanma sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
1.
İlaçlama: Sürgünler yaklaşık 20 cm olduğunda,
2.
ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresine göre, enfeksiyon koşulları
ortadan kalkıncaya kadar son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek
ilaçlamalar yapılır.
Şeftali küllemesi mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları, Ek 4’de verilmiştir.
7.2.5. Rosellinia kök çürüklüğü [Rosellinia necatrix (Prill.)]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Fungusun tanımında patojenin miselyumu önemlidir. Hifler bölmeli olup, bölüm yerlerinin armut gibi şişkin olması tipiktir. Hastalığın yayılmasında önemli olan miselyum, sulama suyu, sel ve yağmur suları, toprak işlemesi ile yayılır.
Şeftali ve Nektarin Entegre Mücadele Teknik Talimatı
ŞeftaliNEKTARİN.indd 63

63
16.10.2017 13:38:25

Hastalıklı ağaçlardaki ilk belirti, yapraklardaki sararmalardır. Yaprak sararmaları
ağacın tümünde veya köklerdeki enfeksiyona bağlı olarak ağacın bir yönünde olabilir.
Sararma ve solgunluğun yanı sıra yapraklarda küçülme de dikkati çeker. Zamanla
yaprakların kuruyup dökülmesiyle ağaçta normalden az yaprak kalır. Meyve verimi
ve kalitesi düşer meyveler irileşmeden ve olgunlaşmadan dökülür. Kökün kabuk kısmı
kaldırılınca kabuk altında ağ şeklinde beyaz miselyum örtüsü görülür.
Kalın köklerde ve kök boğazında önceleri beyaz renkli olan miselyum tabakası
giderek koyulaşarak gri ve siyah renk alır. Hasta ağaçların ince kökleri esmerleşip
çürür. Bu ağaçlarda büyümede durgunluk ve geriye doğru ölüm söz konusudur.
Hastalık, fidan ve genç ağaçlarda daha etkilidir ve böyle fidanlar elle çekildiğinde
topraktan kolayca çıkarlar.
Hastalık etmeni polifag bir fungustur. Yaygın olmamakla birlikte, meyvecilik yapılan
bölgelerde görülebilir. İncir, zeytin, bağ, turunçgil, taş ve yumuşak çekirdekli meyve
ağaçları, orman ağaçları, yonca ve sebzeler konukçuları arasındadır.

a

b

M. ÇELİKER

M. ÇELİKER

Şekil 45. Rosellinia kök çürüklüğünün kökboğazındaki belirtisi

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•
•
•
•

Ağır ve su tutan topraklarda bahçe kurulmamalıdır.
Toprakta fazla su birikmesine engel olmak için bahçenin etrafına drenaj kanalları
açılmalıdır.
Fidanların ve ağaçların kök boğazına yığılan topraklar dağıtılmalıdır. Böylece
köklerin fazla derinde ve havasız kalması önlenmelidir.
Çevre bahçelerde hastalığın bulunduğu durumlarda sel sularının getireceği
hastalıklı parçaların girişini önlemek için bahçenin çevresine 60–70 cm derinlikte
hendekler açılmalıdır.
Sulama suyu ve gübre, ağaçların taç izdüşümüne verilmelidir.
Bulaşık bahçelerde, ilkbaharda ağaçların kök boğazları ana köklere kadar
açılarak, yaz aylarında güneş ve hava almaları sağlanmalıdır.
Kökleri tamamen çürüyen ağaçlar, toprakta hiç kök parçası kalmayacak şekilde
sökülmeli ve yakılmalıdır. Ağaçların söküldüğü yerlere en az 3 yıl hiçbir meyve
fidanı dikilmemelidir.
Hastalığın yeni bulaştığı ağaçlarda ise, çürüyen kökler sağlam kısma kadar
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

temizlenmeli, kesilen köklerin üstüne rastlayan dallar da köklerle dengeyi
sağlayacak şekilde budanmalıdır.
Kök çürüklüğünün sağlam ağaçlara bulaşmasını önlemek amacıyla, bahçede
hastalığın bulaşık olduğu kısmın etrafına 1 m derinliğinde hendek açılmalı,
hendek toprağı bulaşık tarafa atılmalıdır.
Hastalık etmeninin konukçuları arasında sebzeler ve yonca bulunmaktadır. Bu
nedenle ara tarım yapılmamalıdır.
Kimyasal mücadele
Hastalığın yeni başladığı ağaçlarda, yaralar temizlendikten sonra temizlenen
yara yerlerine, “750g Ardıç katranı+250g Göztaşı” karışımı sürülmelidir.
Hastalığın görüldüğü bahçedeki sağlam ağaçları korumak için, sonbaharda veya
ilkbahar başında ağaçların iz düşümleri %5’lik karaboya veya %2’lik göztaşı ile
m²’ye 10 litre ilaçlı su gelecek şekilde ilaçlanmalıdır.
Kökleri tamamen kurumuş ağaçlar, toprakta hiç kök parçası kalmayacak şekilde
sökülmeli, hasta kısımlar kendi çukurlarında yakılmalıdır. Açılan çukurlara 3 kg/
m³ olacak şekilde kireç söndürülmeli veya %35’lik karaboya eriyiği koyularak
çukurlar kapatılmalıdır.
Hastalığın belirlendiği her dönemde ilaçlama yapılacağı gibi, ilkbaharda kültürel
önlemlerin uygulanmasıyla birlikte ilaçlı mücadele yapmak daha uygun olacaktır.
Rosellinia kök çürüklüğü hastalığı mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları
Ek 4’ de verilmiştir.

7.2.6. Armillaria kök çürüklüğü [Armillaria mellea (Vahl.) P. Kumm.]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Hastalık etmeni toprak kökenli bir fungus olup, şapkalı mantarlardandır. Şapkalarını
sonbaharın ilk yağmurlarından sonra genellikle ağaçların kökboğazında ve
kökboğazına yakın toprak yüzeyinde oluşturur. Şapkalar sarımsı kahverengindedir.
Bu şapkalar miselyumlardan oluşan rizomorfların ucunda meydana gelir. Rizomorflar
kalın, silindir şeklinde, önceleri beyaz, sonra koyulaşan miselyum uzantılarıdır.

a

b

M. ÇELİKER

Şekil 46. a) Armillaria kök çürüklüğü hastalığının oluşturduğu şapkalı mantarlar b) Miselyum gelişimi
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Fungus hem toprakta, hem de odun dokusunda yaşar, ölü ağaçlarda ve toprakta
kalan kök parçalarında uzun süre yaşamını sürdürür. Nemli yerlerde iyi gelişme
olanağı bulur. Kabukta gelişen rizomorflar incedir ve kabuk ile odun dokusu
arasında yelpaze şeklindeki gelişmesi ile Armillaria enfeksiyonunun tanısı için tipiktir.
Kambiyum dokusunu ve kabuğu öldürür. Toprakta gelişimini sürdüren rizomorf
kahverengi-siyah bir kabukla çevrilidir. Yeraltında 5–15 cm derinlikte nadiren 30 cm
derinlikte gelişimini sürdürür ve yılda 1–2 m uzar. Rizomorflar büyüme ve yayılma
sırasında sağlıklı ağaçlara ulaşarak kökten enfekte eder.
Orman ve meyve ağaçlarının köklerinde çürüklük yapar. Hastalığa yakalanan
ağaçlarda sürgün oluşumu azalır, yapraklar sararır ve dökülür. Sürgün ve dallar
kurumaya başlar ve sonuçta ağaçlar tamamen ölür. Bu belirtilerin oluşumu ve
ağaçların ölümü 4 yıl içinde gerçekleşebilir. Ancak şiddetli enfeksiyon koşullarında 1-2
yıl içinde ağaçlar kuruyabilir. Hastalığa yakalanmış ağaçların kökleri incelendiğinde,
ikinci köklerden başlayarak kök boğazına kadar, kabuk dokusu ile odun dokusu
arasında beyaz fungal tabakanın oluştuğu görülür. Hastalığın başlangıcında odun
dokusu açık kahverengindedir, daha sonra sarımtrak veya beyaz süngerimsi dokuya
dönüşür.
Hastalık, ağaçların yaşamlarının kısalmasına, ağacın verimli olduğu dönemde
ölümüne neden olduğu için ekonomik açıdan önemlidir. Hastalık daha çok, ormandan
açılan veya orman alanlarına yakın, toprak yapısı ağır, uzun süre su tutan ve kültürel
işlemlerin tekniğine uygun olarak yapılmadığı bahçelerde görülmektedir.
Hastalığın yaygın olarak görüldüğü meyve ağaçları elma, armut, erik, şeftali, kiraz,
vişne, kayısı, dut, nar, asma, zeytin, kestane ve ceviz; orman ağaçları ise meşe ve
iğne yapraklılardır.
Mücadelesi
Kültürel önlemler
•
•
•
•
•
•

Ağaçlar sağlıklı yetiştirilmelidir. Köklerin yaralanmamasına dikkat edilmelidir.
Ağaçlar derin dikilmemeli, yüzey sulaması yapılmamalıdır.
Sonbaharın ilk yağmurlarından sonra oluşan fungusun şapkaları ve oluştukları
yerdeki kök parçaları imha edilmelidir.
Kuruyan ağaçlar bahçeden kökleri ile birlikte sökülerek imha edilmeli ve yerlerinde
kireç söndürülmelidir. Ağaçların söküldüğü yerlere en az 3 yıl herhangi bir meyve
fidanı dikilmemelidir.
Hastalık bahçenin belli kesimlerinde ise rizomorfların sağlam ağaçlara
ulaşmaması için hasta olanlar 60 cm derinlik ve 30 cm genişlikteki hendekler ile
izole edilmelidir.
Çevre bahçelerde hastalığın bulunduğu durumlarda sel sularının getireceği
hastalıklı parçaların girişini önlemek için bahçenin çevresine 60–70 cm derinlikte
hendekler açılmalıdır.
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Kimyasal mücadele
Hastalık yeni başlamış ise hasta kökler kesilip, hasta kısımlar kazındıktan sonra
bu yerlere %5’lik Bordo Bulamacı veya %2’lik göztaşı ilaçlarından biri, fırça ile
sürülmelidir. İlaç kuruduktan sonra, üzerine aşı macunu sürülmeli veya temizlenen
yerlerdeki yaralar, 750 g ardıç katranı+250 g göztaşı karışımı ile kapatılmalıdır.
Kökler tamamen hasta ise ağaç, ince köklere kadar sökülerek, kendi çukurunda
yakılır. Yerine sönmemiş kireç veya %2’lik Formalin dökülerek kapatılır. Hastalığın
görüldüğü, bahçedeki sağlam ağaçları korumak için, sonbaharda veya ilkbahar
başında ağaçların iz düşümleri %2’lik göztaşı ile m²’ye 10 l ilaçlı su gelecek şekilde
ilaçlanmalıdır.
Armillaria hastalığı mücadelesinde kullanılacak kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’
de verilmiştir.
7.2.7. Cytospora kanseri (Cytospora spp.)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Türkiye’de bazı taş çekirdekli meyve ağaçlarında; Leucostoma cincta (Pers and Fr.)
Höhn. (eşeysiz formu Cytospora cincta Sacc.) ve Leucostoma persoonii (Nitschke)
Höhn. (eşeysiz formu C. persoonii)’nin türleri saptanmıştır.
Etmen bir yara parazitidir. Fungus primer enfeksiyondan yaklaşık 4-5 hafta sonra
enfeksiyon noktası etrafındaki ölü dokuda piknityumlar oluşturmaya başlar. Bunlar
olgunlaşınca üst epidermisi yırtar ve özellikle yağıştan sonraki nemli havalarda
kırmızı-turuncu renkte iplikçikler şeklinde konidiospor kitlesi çıkar. Konidiospor şeffaf,
bölmesiz ve hafif kıvrıktır. Konidiospor çıkışı bütün yıl devam etmekle birlikte daha
çok ilkbahar ve sonbaharda olmaktadır.
Piknitlerin olgunlaşmasından 1–2 yıl sonra piknidial stromanın yerini peritesyal
stroma alır. Üstten bakıldığında, yuvarlak veya oval çıkıntılar dikkati çeker. Peritesyal
stromanın kesiti incelendiğinde ortadaki piknidial açıklığın etrafında dizili siyah renkli
peritesyumlar görülür. Askosporlar şeffaf, bölmesiz ve hafif kıvrıktır. Hastalık etmeni
hastalıklı dal ve kanserlerde spor veya miselyum olarak bütün yıl bulunabilir.

a

M. ÇELİKER

b

c

M. ÇELİKER

Şekil 47. Cytospora spp. a) Kabuk dokusu altında kahverengileşme, b) Kabuk dokusu üstünde meydana gelen
zamk akıntısı, c) Kanser oluşumu
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a

M. ÇELİKER

b

M. ÇELİKER

c

Şekil 48. Cytospora spp.’nin: a) Dalda meydana getirdiği çıkıntılar b) Epidermis altındaki piknidial stroma
c) Şeftalideki zarar

Hastalık belirtileri gövde, ana dal ve yan dallarda kanser, daha ince dallarda
ise kuruma ve geriye doğru ölüm şeklinde ortaya çıkar. Enfekteli kısımda kabuk
kahverengileşir ve çöker. Yara etrafında kallus dokusu ve zamk akıntısı görülür.
İlkbahardaki bulaşmalar sonucunda daha kısa fakat daha çökük kanserler oluşur ve
bunların birçoğu aynı vejetasyon döneminde iyileşerek kapanabilir. Ancak sonbahar
ve kışın oluşanlar, yavaş fakat daha fazla yayılarak dalların kurumasına neden olur.
Hastalık ilkbahar ve yaz aylarında, dalın veya gövdenin çevresini tamamen sararsa,
enfeksiyon noktasının üstünde kalan kısım aniden solar ve kurur. Kanserli kısım
uzunlamasına kesilirse iletim demetlerinde aşağıya ve yukarıya doğru kahverengi
bantlar görülür. Ayrıca hastalıklı ve sağlıklı doku arasında kırmızımsı kahverengi bir
hat dikkati çeker.
Hastalık etmeni ilkbahar ve sonbaharda yapılan budama yaraları, kış donları
sırasında oluşan kabuk çatlakları ve sonbaharda dökülen yaprak izleri ve meyve
saplarında oluşan yaralardan giriş yapar. Kuru dallarda oluşan konidiospor yağmur,
böcekle yayılır. Budama aletleri de hastalığın yayılmasında önemli bir faktördür.
Mücadelesi
Kültürel önlemler
•
•
•
•
•
•

Dal kesimleri, dal almalar ve kanserli dokuların temizlenmesi hasattan sonra yaz
aylarında yapılmalıdır.
Hastalıklı dallar sağlıklı dokuyu da içerecek şekilde kesilmeli ve imha edilmelidir.
Kesilen yüzeyler ise aşı macunu ve ardıç katranı gibi maddeler ile kapatılmalıdır.
Budamalara öncelikle sağlıklı ağaçlardan başlanmalıdır. Budama aletleri, bir
ağaçtan diğerine geçerken %10’luk sodyum hipoklorit solusyonuna batırılarak
dezenfekte edilmelidir.
Diğer hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmalıdır.
Toprak işleme ve hasat sırasında ağaçlar yaralanmamalıdır.
Gübre uygulamaları, yaprak ve toprak analiz sonuçlarına göre, önerildiği
dönemde yapılmalıdır.
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Kimyasal mücadele
Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
7.3. Bakteriyel Hastalıklar
7.3.1 Kök kanseri [Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend) Conn]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Kök kanseri hastalığını oluşturan etmen bakteridir. Optimum gelişme sıcaklığı 25–
30°C, minimum 0°C ve maksimum 37°C’dir.
Hastalık etmeni, bulaşık fidan ve topraklarla yayılmaktadır. Etmen, toprakta uzun süre
yaşayabilmektedir. Alkali topraklarda, hafif asit karakterde olanlara oranla daha
çok yayılmaktadır. Bulaşık topraklara konukçu bitki dikildiğinde, kök veya gövdenin
toprağa yakın kısımlarında kültürel işlemler, aşılama, böcek ve nematod beslenmesi
gibi nedenlerle açılan taze yaralardan bitkiye giriş yapar.
Hastalık meyve ağaçları ile bazı orman ve park ağaçlarının kök boğazı ve köklerinde
görülür. Hastalığın ilk belirtisi küçük ur oluşumudur. Urların boyutları fındık
büyüklüğünden 30 cm çapa kadar değişebilir. Urlar başlangıçta beyaz-krem rengi
olup oldukça yumuşaktır. Dış yüzeyindeki hücrelerin ölmesiyle urların rengi koyu
kahve-siyaha dönüşür. Hastalık bitkilerde ur oluşumu dışında, bodurlaşma, küçük ve
klorotik yaprak oluşumu gibi belirtilere de neden olur. Hasta bitkiler olumsuz çevre
koşullarına, özellikle kış zararlanmalarına daha duyarlıdır. Kök boğazında veya ana
köklerinde ur bulunan bitkiler zayıf gelişirler ve verimlerinde düşüş meydana gelir.
Ağır enfeksiyonlarda bitkiler ölebilir.
Fidanlıklarda ise fidanların kök boğazında ve köklerinde fındık veya ceviz
büyüklüğünde ulaşabilen urlar görülür. Urlar başlangıçta krem renkli olup sonra
esmerleşir ve yüzeyleri çatlar. Hastalığa şiddetli yakalanan fidanlar iyi gelişemezler.

a

N. ÜSTÜN

b

A. KARATAŞ

Şekil 49. Kök kanserinin a ve b) Şeftali kök ve kök boğazında oluşturduğu urlar
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Genç ağaçlar enfeksiyondan çok etkilenir ve kısa sürede kururlar. Yaşlı ağaçlar ise az
ve kalitesiz meyve verirler. Hastalık etmeni, bulaşık fidan ve topraklarla yayılmaktadır.
Hastalık etmeni, 60’dan fazla familyaya dâhil 600’den fazla otsu veya odunsu
bitki türünü hastalandırabilmektedir. Ancak doğada, çoğunlukla sert ve yumuşak
çekirdekli meyve ağaçlarında, böğürtlen ve güllerde görülmektedir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sertifikalı fidan kullanılmalı,
Ağır ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda fidanlık ve meyve bahçesi
tesisinden kaçınılmalı, eğer tesis kurulmuşsa drenaj kanalları açılmalı,
Fidanlık kurulurken önce fidanlık toprağının bu bakteriyle bulaşık olup olmadığı
kontrol edilmeli, bunun için ilkbaharda iyi işlenmiş toprağa 1–2 yaşında kökleri
traş edilmiş ve temiz şeftali çöğürleri 1-3 m aralıklarla dikilmeli, sonbaharda
çöğürler sökülerek köklerde ur olup olmadığı kontrol edilmeli ve çöğürler bulaşık
çıkarsa, bu toprakta fidancılık yapılmamalı,
Bakım işlemleri sırasında bitkileri yaralamaktan kaçınılmalı,
Salma sulama yerine damlama sulama sistemi tercih edilmeli,
Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmeli,
Yeni tesis edilen bahçelerde hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmeli,
Sökülen ağaçların çukurlarına ve çukur çevresine 40 cm. derinlik ve 20 cm.
genişliğinde tecrit çukuru açılarak içerisi sönmemiş kireçle doldurulmalı,
Hastalığın görüldüğü yerlerde en az 5 yıl süreyle yeni bahçe tesis edilmemeli,
mısır, buğdaygiller, soğanlı bitkiler, yonca ve kuşkonmaz gibi bitkilerle 5 yıllık
ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Biyolojik mücadele
Kök kanserine karşı şeftalide, A. radiobacter strain K1026 biyolojik mücadele ajanı
olarak kullanılmaktadır. Bu biyolojik preparat ekim veya dikimden önce tohum, çöğür
ve fidanlara daldırma şeklinde uygulanabilmektedir. Koruyucu özelliğe sahiptir.
Kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
Kimyasal mücadele
Şeftali ağaçlarında kök kanserine karşı ilaçlı mücadele, temmuz ve ağustos aylarında
yapılır. Yazın birer hafta ara ile iki defa urlar bıçakla iyice temizlenerek yara yerine
%5 oranında göztaşı eriyiği ve kuruduktan sonra da bitkisel katran (ardıç katranı vb.)
fırça ile sürülür. Ağaçların kök ve kök boğazı tekrar toprakla kapatılır.
Kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
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7.3.2. Bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığı (Pseudomonas
syringae pv. syringae Van Hall. )
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Bu hastalığa neden olan etmen bakteridir. Bu etmenin optimum gelişme sıcaklığı
28-30°C olup, maksimum 35°C, minimum ise 1°C nin altındadır. Bakterinin bitkiye
girişi gözlerden, çatlaklardan, yaralardan ve budama yerlerinden gerçekleşir. Etmen
kışı kanserlerin kenarlarındaki kabuk dokusunda, sağlıklı gözlerde ve sistemik olarak
iletim demetlerinde geçirir. Ayrıca, belirti göstermeden yaprak ve çiçek yüzeyinde,
yazın bahçede bulunan yabancı otlar veya diğer bitkilerin üzerinde epifitik olarak
canlılığını devam ettirebilir.
Dal enfeksiyonları, genellikle yaprak dökümü sırasında ve kış aylarında meydana
gelir. Bakteri, dallara göz diplerinden, budama yaralarından, yaprak izlerinden ve
herhangi bir nedenle açılmış çeşitli yaralardan girer. Kabuk ve iletim demetlerine
kadar ilerleyebilir. Bakteri ilkbaharda çoğalmaya başlar ve yağmurla çiçeklere
yapraklara yayılır.
Hastalığın en tipik belirtisi zamk akıntısı ile birlikte görülen kanser oluşumudur.
Kanserler, genellikle enfekteli mahmuzların dip kısımlarında görülür. Enfekteli
kısımlar, güneş yanığı görünümünde ve çevredeki sağlıklı dokudan daha koyu
kahve renklidir. Hasta alanlardaki kabuk dokuları, portakal renginden kahverengine
kadar değişen renkler alabilir. Kanserler, kış sonu-erken ilkbaharda belirginleşir.
İlkbaharda, kanserlerin çevresinde ve dallar üzerinde, sızıntı şeklinde aşağıya
doğru zamk salgısı gözlenebilir. Yaygın olarak durgun gözlerde yanıklıklar oluşur.
Hasta gözler kesildiğinde kahverengi oldukları gözlenir. Ağır enfeksiyona uğramış
ağaçlarda çiçek sayısı çok düşüktür.
Uygun koşullarda çiçek, meyve ve yaprakta da enfeksiyonlar görülür. Hastalığa
yakalanan çiçekler solar, kahverengileşir ve ağaç üzerinde asılı kalır.

a

N. TUNALI

b

N. TUNALI

Şekil 50. Bakteriyel kanser ve zamklanma
hastalığının: a) Şeftali dalındaki
zamklanması ve b) Kabuk altındaki
belirtisi

Yapraklarda, başlangıçta 1-3 mm çapında
yağ lekesi şeklinde görülen lekeler, zamanla
kahverengileşir, kurur ve leke merkezleri düşer.
Yapraklarda, saçma deliği görünümü ortaya
çıkar. Olgunlaşmamış meyvelerde kabarık,
mor renkli olan lekeler, meyve olgunlaştıkça
koyulaşarak çökük bir hal alır. Ayrıca hastalık
etmeni bazı durumlarda genç yapraklardaki
damarlarda nekrozlara neden olabilir.
P.s pv. syringae’ nin konukçuları, sert ve
yumuşak çekirdekli meyve ağaçları ile çok
sayıda otsu bitki türleridir.
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•

Hasta ağaçlardan üretim materyalleri (çelik, aşı gözü, aşı kalemi, anaç vb.)
alınmamalıdır.
Sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
Kurumuş ve belirti bulunan dallar sonbaharda ilaçlamadan önce enfekteli kısmın
30-60 cm altından kesilerek yakılmalıdır.
Budama aletleri sık sık %10 luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu)’e daldırılarak
dezenfekte edilmelidir.
Bahçede yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Sonbaharda, yaprakların %75’i döküldüğünde %3 dozunda; ilkbaharda ise gözler
uyanmadan önce %1 dozunda Bordo bulamacı ile ilaçlama yapılmalıdır.
Kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.3.3. Avrupa sert çekirdekli meyve sarılığı fitoplazması (Candidatus
Phytoplasma prunorum)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Fitoplazmalar tek hücreli, hücre çeperi olmayan, konukçusu dışında yaşayamayan
ve suni besiyerinde kültüre alınamayan prokaryotik etmenlerdir. Bitkilerin sadece
floem iletim dokusunda bulunurlar. Enfekteli bitkiden başka bitkiye taşınmaları floem
özsuyu ile beslenen vektör böcekler aracılığıyla gerçekleşir.
Avrupa sert çekirdekli meyve sarılığı fitoplazması’nın etmeni Candidatus Phytoplasma
prunorum’dur. Bu fitoplazmanın ana vektörü olan Cacopsylla pruni isimli psillid ergin
olarak kışı ibreli bitkiler (koniferler)’de geçirir. Kışın sonunda bu bitkilerden sert
çekirdekli meyve türlerine geçiş yapar ve burada yumurta bırakır. Yeni nesil mayıstemmuz ayları arasında sert çekirdeklilerde beslenir. Gelişimleri tamamlandığında
erginler sert çekirdekli ağaçları terk eder. Erginler fitoplazmayı yaşamları boyunca
taşıyabilir. Fitoplazma kışlayan erginlerde bir sonraki ilkbahara kadar canlılığını
sürdürür. Bir sonraki yıl enfekteli erginler sert çekirdekli ağaçlara ulaştığında
fitoplazmayı bitkiye nakleder. Taşınma, enfekteli vektör sert çekirdekli meyve
ağaçlarında bulunduğu sürece devam eder.
Avrupa sert çekirdekli meyve sarılığı fitoplazmasının belirtileri bitki türüne, çeşide ve
çevresel faktörlere bağlı olarak değişir.
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Şeftalide enfekteli bitkilerin yaprakları erken kızarır, şiddetli biçimde yukarıya doğru
kıvrılır, yaprak ana damarları kalınlaşır. Yapraklar genelde daha gevrek ve kırılgan
olur. Sonbaharda yan gözlerden sürgünler gelişir. Bu sürgünlerden çıkan yapraklar
küçük, cılız ve sarıdır. Bazen sonbaharda zamansız çiçeklenme ve erken yaprak
dökümü görülür. Fitoplazma kışın çiçek ve sürgün gözlerini etkileyerek ilerleyen
vejetasyon döneminde meyve oluşmasını engeller ve yaprakların sararmasına neden
olur.
Hasta bitkiler uyku döneminden erken çıkar ve bu durum don zararı olasılığını artırır.
Hastalık sadece birkaç sürgünde başlar ve ilerledikçe tüm ağacı etkiler. Enfekteli
sürgünler normalden daha kısa olur ve yaprakları daha küçük ve şekilsizdir. Ayrıca
erken yaprak dökümü ve sürgünlerde geriye doğru ölüm belirtileri gözlenebilir.
Genelde hasta ağaçların meyve verimi düşer. Etkilenen dallarda oluşan meyveler
zayıf gelişir ve erkenden düşer.

a

E. İNCE

b

E. İNCE

Avrupa sert çekirdekli meyve sarılığı
fitoplazmasının ana konukçuları
kayısı, japon eriği ve şeftalidir. Diğer
kültür ve yabani sert çekirdekli türler
(Prunus spp.) de etkilenir. Bazen
fitoplazma konukçu bitkilerde belirti
vermeden latent olarak bulunabilir.
Latent enfekteli bitkiler hastalık
etmeni için inokulum kaynağıdır. Bu
fitoplazmanın konukçuları arasında
tarla sarmaşığı ve ayrık gibi yabancı
otlar da yer almaktadır.

Şekil 51. Şeftalide a ve b) Avrupa sert çekirdekli meyve sarılığı
fitoplazmasının yapraktaki belirtileri

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
Sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır.
•
Enfekteli bitkilerden aşı gözü, kalem, anaç gibi çoğaltım materyalleri
alınmamalıdır.
•
Hastalığa dayanıklı veya tolerant aşı gözü, kalem ve anaçları kullanılmalıdır.
•
Bahçede dengeli bir gübreleme programı uygulanmalıdır.
•
Enfekteli ağaçlar imha edilmelidir.
•
Vektörlerle mücadele edilmelidir.
•
Civarda bulunan yabani sert çekirdekli türlerde (Prunus spp.) de hastalık
kontrolleri ve gerektiğinde mücadele yapılmalıdır.
•
Bahçede bulunan yabancı otlarla mücadele edilmelidir.
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Kimyasal Mücadele
Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
7.4 Virüs Hastalıkları
7.4.1. Şarka hastalığı (Plum pox potyvirus, PPV)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Şarka, sert çekirdekli meyve türlerinin en önemli hastalığı olup çok kolay yayılmaktadır.
Etmenin, biyolojik, serolojik, moleküler ve epidemiyolojik özelliklerine göre farklı
ırkları bulunmaktadır. Irklar ayrı konukçu bitkilerde hastalık oluşturabildiği gibi, aynı
konukçuda birden fazla ırk bulunabilir. Bu durumda hastalık belirtileri daha şiddetli
olur. PPV, vegetatif üretim materyali yanında çok sayıda yaprak biti (Aphis craccivora,
A. spiraecola, Brachycaudus helichrysi, B. cardui, Myzus persicae, M. varians, M.
humuli) ile non-persistent olarak yayılır. Virüs mekanik ve aşı ile de taşınır. Ancak
polen ile taşınmamaktadır.
Hastalığın belirtileri birçok sert çekirdekli meyve türünde (Prunus spp.) genel olarak
yaprak ve meyvede görülür. Belirtiler ilkbaharda ilk yapraklanma devresinde görülür
ve sıcaklıkların artmasıyla maskelenir.
Şeftali çeşitlerinde tomurcuk dökülmesi ve taç yapraklarda pembemsi çizgiler
oluşmasına neden olur. Duyarlı çeşitlerde yaprak belirtileri ilkbaharda hemen ortaya
çıkar. Ağacın direk güneş ışığı alan kısımlarında belirtiler maskelenmiş olabilir.
Yaprakların ikincil ve üçüncül damarları boyunca sararma veya yaprak kenarlarına
doğru sarımsı benekler ve haleler şeklinde görülür. Yaprak belirtileri çok tipik olup,
alışkın bir göz kolayca tanıyabilir. Bazı duyarlı şeftali çeşitlerinin meyvelerinde
yüzeysel açık renkli halkalar görülür. Bu halkalar meyve yeşilken daha belirgin olup,
olgunlaşınca zor fark edilir.
Kayısı, erik, şeftali, nektarin, badem, kiraz, vişne ve birçok Prunus türü bu virüsün
konukçusudur.

a

M. YURTASLAN

b

M. YURTASLAN

c

M. YURTASLAN

Şekil 52. Şarka virüs hastalığının a ve b) Meyvedeki zararı, c) Yaprak belirtileri
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Mücadelesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
Virüsün enfeksiyon kaynaklarının ortadan kaldırılması en etkin önlemdir.
Fidanlıkların çevresinde yaklaşık 1000 m’lik mesafe içinde Şarka’nın konukçusu
olan bitkiler yetiştirilmemelidir.
Her yıl anaç parsellerdeki bütün ağaçlar görsel olarak tek tek incelenmeli ve
virüs şüphesi uyandıran ağaçlar yakılarak imha edilmelidir.
Fidanlıklar ticari bahçelerden en az 100 m uzakta olmalı, vejetasyon boyunca
belirtilerin en iyi ortaya çıktığı dönemlerde fidanlar görsel olarak incelenmelidir.
Virüsün doğal enfeksiyon kaynağı olabileceğinden dolayı, orman ve açık arazide
bulunan yabani erik, kiraz ve badem ile otsu konukçuları temizlenmelidir.
Virüs vektörü yaprak bitleri ile mücadele yapılmalıdır.
Budama alet ve ekipmanları üzerinde ağaçtan ağaca geçerken %3’lük sodyum
hipoklorid veya “% 2’lik sodyum hidroksit + %2’lik formalin solüsyonlarına
batırılarak dezenfekte edilmelidir.
Hastalıklı ağaçlardan aşı gözü alınmamalıdır.
Şarka, iç ve dış karantinaya tabi çok tehlikeli bir hastalık olup, bulaşık olmayan
bölgelerin korunması için bulaşık bölgelerden temiz bölgelere fidan nakli
önlenmelidir.

7.4.2. Prunus nekrotik halkalı leke virüsü (Prunus necrotic ringspot ilar
virus, PNRSV)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Prunus necrotic ringspot ilarvirus’u kalem, aşı gözü, tohum ve polen ile taşınır.
Tohumla taşınma oranı, Prunus pennsylvanica’da %80’nin üzerinde, P. mahalep’te
%53, P. avium’da ise %15’tir. Şeftali tohumları ile düşük oranda taşındığı saptanmıştır.
Virüs mekanik olarak da taşınır. Ancak bitkilerin birbirleri ile temasıyla taşınmaz.
Şeftalilerde, ilkbaharda ağaçta sürgün oluşumu başladıktan hemen sonra,
yapraklarda açık ve koyu yeşil beneklenme, nekrotik çizgi ve halkalar şeklinde
lekeler görülür. Bu lekeler genellikle şekilsiz olup nadiren yuvarlaktır. Zamanla lekeler
dökülünce yaprak delik deşik bir görünüm alır. Ayrıca yaprak şekli bozulur. Belirtiler
çeşide göre değişebilir.
Şeftali yapraklarında kahverengi çizgi ve halkalar oluşturur.
Ülkemizde sert çekirdekli meyve yetiştirilen bölgelerde sınırlı olarak görülmektedir.
Şeftali, vişne, erik, kiraz, kayısı, mahlep, badem ve gül virüsün konukçuları arasındadır.
Mücadelesi
•

Yeni kurulan fidanlık ve bahçelerin bu virüsün konukçusu olan meyve
bahçelerinden uzakta, virüsten ari sertifikalı fidanlarla kurulması gereklidir.
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•
•
•
•

Budama alet ve ekipmanları ağaçtan ağaca geçerken % 3’lük sodyum hipoklorid
veya %2’lik sodyum hidroksit + %2’lik formalin solüsyonlarına batırılarak
dezenfekte edilmelidir.
Enfekteli ağaçlar sökülerek yok edilmelidir.
Hastalıklı ağaçlardan aşı gözü alınmamalıdır.
Fidanların yapraklı olduğu dönemde, fidanlıklar sık sık kontrol edilip testlendikten
sonra bulaşık bulunan fidanlar imha edilmelidir.

7.4.3. Erik cücelik virüsü (Prune dwarf ilarvirus, PDV)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Virüs, kalem, aşı gözü, tohum, polen ve mekanik olarak taşınır. Tohum ve polenle
yayılma özellikle kiraz, mahlep ve vişnede yaygındır.
PDV, Prunus cinsine bağlı sert çekirdekli meyve grubunu enfekte etmektedir. Prunus
türlerinin yetiştirildiği ılıman iklimlerde bulunmaktadır.
Şeftalide belirtileri, boğum aralarında kısalma, ilkbaharda dikkat çekici olup,
yapraklar koyu yeşil renkte ve sağlıklı ağaçlara kıyasla daha dik ve yukarı doğru bir
gelişme gösterir.
Sert çekirdekli meyve grubuna dahil şeftali, kiraz, vişne, mahlep, badem, kayısı ve
erik ile birlikte bu cinse bağlı birçok süs bitkisi ve gül virüsün konukçuları arasındadır.
Mücadelesi
•
•
•
•
•

Yeni kurulan fidanlık ve bahçelerin bu virüsün konukçusu olan meyve
bahçelerinden uzakta, virüsten ari sertifikalı fidanlarla kurulması gereklidir.
Budama alet ve ekipmanları ağaçtan ağaca geçerken %3’lük sodyum hipoklorid
veya %2’lik sodyum hidroksit + %2’lik formalin solüsyonlarına batırılarak
dezenfekte edilmelidir.
Enfekteli ağaçlar sökülerek yok edilmelidir.
Hastalıklı ağaçlardan aşı gözü alınmamalıdır.
Fidanların yapraklı olduğu dönemde, fidanlıklar sık sık kontrol edilip testlendikten
sonra bulaşık bulunan fidanlar imha edilmelidir.

7.5. Abiyotik Hastalıklar
7.5.1 Demir noksanlığı (Kloroz)
Tanımı ve belirtileri
Kloroz (Sarılık), demir noksanlığından ileri gelen fizyolojik bir hastalıktır. Özelikle
kireçli topraklarda büyük problemdir.
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Demir eksikliği dışında, virüs, bakteri ve fungus gibi canlı etmenler ile fazla su,
sıcak, soğuk, ışık ve baca gazları gibi cansız etmenler de sararmalara neden olabilir.
Burada sadece demir noksanlığından ileri gelen klorozdan bahsedilmiştir.

a

UC Regents

b

UC Regents

c

UC Regents

Şekil 53. Şeftalide demir noksanlığı

Kloroz, ya toprakta yeteri kadar demir elementi bulunmamasından veya toprakta
yeteri kadar demir mevcut olduğu halde, demirin kireçli toprak tarafından tutulması
nedeniyle bitki tarafından alınamamasından ileri gelir.
Bu fizyolojik hastalık, yapraklarda hafif sararma şeklinde başlar. Önce damar araları
sararır ve damarlar yeşil kalır. Sonra yaprağın tamamı sararır. Yaprakların kenarları,
kahverengi-kırmızımtırak renk alarak kurur. Hasta yapraklar daha sonra dökülebilir.
Ağaçlar yıldan yıla zayıflar ve meyve verimi azalır. Önlem alınmadığı zaman ağaçlar
kurur. Bu hastalık şeftali ve nektarinden başka, sert ve yumuşak çekirdekli meyve
ağaçlarının hemen hemen tamamında ve kavakta zarar yapar.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•

Ağır ve çok kireçli topraklarda bahçe tesis edilmemelidir.
Kireçli ve ağır topraklarda, pH’yı düşürmek veya toprak yapısını, bazik
karakterden asit karaktere dönüştürmek için, bol ahır gübresi ve gerekiyorsa
ticari gübreler kullanılmalıdır.
Kireçli toprağa sahip olan yerlerde, kirece dayanıklı çeşitler ve anaçlar dikilmelidir.
Toprakta su fazlalığı (havalanmama) durumunda; taban suyu yüksek ise drenaj
kanalları açılarak, yeraltı suyu seviyesi düşürülmeli ve toprak işlenmelidir.
Sulama aralıkları, toprak karakterine göre çok iyi ayarlanmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Kloroz hastalığının mücadelesi, demirli preparatlar kullanılmak suretiyle yapılır.
Uygulamalara, toprak ve yaprak analizleri yapılarak karar verilir. Bu hastalığa karşı,
toprak ve yapraktan olmak üzere, iki şekilde uygulama yapılabilir.
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Toprak uygulaması: Uygulama, ilk klorotik lekeler görüldüğünde yapılır.
Kullanılacak demirli bileşiğin miktarı, ağacın yaşına ve taç izdüşümünün büyüklüğü
göre ayarlanır. Uygulama sırasında ağaçların gövdelerinin etrafında, taç izdüşümü
yarıçapının 1/4’ü kadar uzaktan bir daire daha çizilir ve burası 5 cm derinlikte kazılır.
Demirli preparat, kazılan yere kuru olarak veya 1–4 teneke suda eritilerek verilir.
Sonra kazılan toprakla üzeri örtülür ve normal sulama yapılır. Sulama 10–15 gün
arayla, 3 defa tekrarlanır.
Yaprak uygulaması: Demir noksanlığı belirtisi gösteren ağaçlara, çiçek taç
yaprakları döküldükten 1–2 gün sonra yaprak uygulaması yapılır. Yaprak ilaçlaması,
Klorozun şiddetine göre, 10–15 gün arayla, 2–4 defa tekrarlanır. Kloroz durumu
bilinmeyen ağaçlarda ise sararma belirtisi görülür görülmez uygulama yapılır ve
aynı aralıklarla sürdürülür. Yaprak uygulamalarında yapraklar iyice ıslatılmalıdır.
Kloroz tedavisinde kullanılacak demirli preparatlar ve dozları, Ek 4’de verilmiştir.
7.6. Şeftali ve Nektarin Bahçelerindeki Yabancı Otlar
Şeftali ve nektarin bahçelerinde, bölgelere göre değişmekle beraber, pek çok sayıda
tek ve çok yıllık, dar ve geniş yapraklı yabancı otlar sorun oluştururlar. Sulama ve
gübre uygulamaları ile hızla çoğalan yabancı otlar şeftali ve nektarin bahçelerinde
ağaçların suyuna ve besin maddelerine ortak olarak verimin düşmesi neden olur,
hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparlar ve hasadı güçleştirirler. Şeftali ve nektarin
bahçelerinde yaygın ve yoğun olarak görülen yabancı ot türleriyle ilgili bilgiler
aşağıda verilmiştir.
7.6.1. Kanyaş [Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae]
Dar yapraklı, otsu, 1,5 metreye kadar boylanabilen yayılıcı yer altı gövdesine sahip
(rizom) çok yıllık bir bitkidir. Yaprak ayası 20-60 cm uzunluk ve 1-3,3 cm genişlikte,
kenarları ince dişli, orta damarı açık renktedir.
Çiçek kümesi bileşik salkım şeklinde, tüylü, soluk
yeşilden morumsu renge kadar değişebilen
renktedir. Tohumlar yumurta şeklinde, kırmızımsı
kahverengi renklidir. Rizomları toprağın ilk 20
cm’lik bölümüne yayılmıştır. Bol miktarda ürettiği
tohumları ve rizomlarıyla çoğalması mücadelesini
güçleştirir. Bitki alana yayılmaya başlamadan
eradike edilmelidir.

Şekil 54. Kanyaş
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7.6.2. Köpek dişi ayrığı [Cynodon dactylon (L.) Pers. (Poaceae)]
Çok yıllık, otsu bir yabancı ottur. Rizomlar yayılıcı ve tüysüzdür. Çok sayıda rizom,
stolon ve ana sürgün yatık şekildeki gövdeyi oluşturur. Genellikle tüysüz, başakların
üst kısmı az tüylüdür. Yakacık zarsı ve kenarı sınırsal tüylüdür. Kulakçık yoktur.
Çiçek kümesi, her biri 3–10 cm uzunluğunda ve bir noktadan çıkan 3–7 başaktan
oluşmuştur. Üreme tohum, rizom ve stolonladır.

Şekil 55 Köpek dişi ayrığı

7.6.3. Darıcan [Echinochloa crus- galli ( L.) Beauv (Poaceae)]
Tek yıllıktır ve tohumla çoğalır. Gövdesi yayılıcı veya dik, 30-200 cm boyunda
genellikle tüysüzdür. Yaprakları 30-50 cm uzunlukta genellikle tüysüzdür, yakacık
ve kulakçık bulunmaz. Çiçek kümesi yeşil ya da morumsu renkte olup 10-13
başakçıktan oluşur. Tek çiçek 2,5-4 mm uzunlukta, 1,1-2,3 mm genişlikte, zayıf
tüylü, kılçıklı veya kılçıksızdır. Kılçıklar yaklaşık 7 mm. boyundadır. Bir bitki 2001000 tohum oluşturabilir. Meyve bahçelerinde yaygın diğer darıcan türü olan Benekli
darıcan (Echinochloa colonum (L.) Link.) darıcandan kılçıksız oluşu ve yapraklarının
benekli oluşu ile ayırt edilir.

Şekil 56. Darıcan
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7.6.4. Topalak [Cyperus rotundus (L.) (Cyperaceae)]
Çok yıllık otsu bir bitki olup toprak altı gövdesi kısmen yumru şeklini almıştır.
Yapraklar; ince uzun olup saptan daha kısa, 2–5 mm genişliğindedir. Başağın hemen
altındaki yapraklar 3–30 cm boyundadır. Başaklar şemsiye şeklinde olup 3–12 adet
başakçığı vardır. Başakçık ince uzun, kırmızı – kahverengi renkte olup 10 -40 adet
çiçek içerir, kavuzların üzeri yeşil omurgalıdır. Meyve 3 köşeli kahverengi kabuklu,
1,5 mm boyundadır. Tohum ve rizomla ürerler.

Şekil 57. Topalak

7.6.5. Tarla sarmaşığı [Convolvulus arvensis (L.) (Convolvulacea)]
Dünyanın her tarafına yayılmış bir yabancı ottur. Besin maddesince zengin, kurak,
sıcak, gevşek, tınlı ve derin toprakları sever.
Çok yıllık, tohum ve toprak altı gövdeleri ile çoğalan bir bitkidir. Kök sistemi
oldukça derindir. Toprağın 1 metre derinliğine kadar olan yer altı gövdelerinden
yeni bitkiler oluşturur. Gövdesi yerde sürünücü veya sarılıcı tırmanıcıdır, 1,5 metreye
kadar uzayabilir. Yapraklar 1,2-5 cm uzunlukta, mızrak ucu şeklinde ve genellikle
tüysüzdür. Çiçekler 1-2,5 cm çapında, uzun saplı, huni şeklinde, beyazdan pembeye
kadar değişen renklerde olup kenarlarında kırmızı bantlar bulunur. Meyve küremsi
sivri uçlu olup 2 odacıklı kapsüldür. Her kapsülde 4-5 adet tohum bulunur. Tohum
kabuğu sert olduğundan 20 yıl kadar toprakta canlı olarak kalabilir.
Tarla sarmaşığı, genellikle vejetatif olarak kök sürgünleri ile çoğalır. Yaz sonunda
bitkilerin toprak üstü aksamı öldüğü halde, toprak altı aksamı yaşamını sürdürerek
ilkbaharda yeni sürgünler oluşturur.

Şekil 58. Tarla sarmaşığı a) Fide, b) Genel görüntüsü
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7.6.6. Sirken (akkazayağı) [Chenopodium album (Chenopodiaceae)]
Bitki tek yıllık olup çoğalması tohumladır. Gövdesi dik ve dallanmıştır, 2 metreye kadar
boylanabilir. Özellikle genç yapraklar üzeri un serpilmiş gibi tozlu görünümdedir.
Yaprak şekli yumurtamsı-mızrak ucu şeklinde veya eşkenar dörtgenimsi; kenarları
dişli veya bazen de parçalıdır. Çiçekler küçük olup sık salkım oluşturur. Çiçek salkımı
beyaz-yeşil renktedir. Çiçeklenmesi Temmuz-Ekim aylarındadır. Tohum bağlanması
çiçeklenmeden 1-2 ay sonradır. Bir bitkiden 3000-20000 kadar tohum oluşur.
Tohumlar 30-40 yıl kadar çimlenme yeteneğini koruyabilir.

Şekil 59. Sirken a) Fide, b) Çiçek

7.7. Şeftali ve Nektarin Bahçelerindeki Diğer Yabancı Otlar
Çizelge 12. Şeftali ve nektarin bahçelerinde bulunan yabancı otlar
Tek ve iki yıllık yabancı otlar
Geniş yapraklılar
Türkçe adı

Bilimsel adı

Familya

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

Amaranthus retroflexus L.

Amaranthaceae

Fare kulağı

Anagallis arvensis L.

Primulaceae

Boyacı papatyası

Cota tinctoria (L.) J. Gay
Syn: Anthemis tinctoria L.

Asteraceae

Yabani pelin

Artemisia vulgaris L.

Asteraceae

Portakal nergisi

Calendula arvensis M. Bieb.

Asteraceae

Çoban çantası

Capsella-bursa pastoris (L.)
Medik

Brassicaceae

Kangal dikeni

Carduus spp.

Asteraceae

Topak boynuzotu

Cerastium glomeratum Thuill.

Caryophyllaceae

Sirken

Chenopodium album L.

Amaranthaceae

Yabani havuç

Daucus carota L.

Apiaceae

Dönbaba

Erodium spp.

Geraniaceae

Sütleğen

Euphorbia spp.

Euphorbiaceae

Şahtere

Fumaria spp.

Papaveraceae

Boynuzlu yoğurt otu

Galium tricornutum Dandy

Rubiaceae

Turna gagası

Geranium spp.

Geraniaceae
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Çizelge 12’nin devamı.
Bozot

Heliotropium europaeum L.

Boraginaceae

Yabani bamya

Hibiscus trionum L.

Malvaceae

Dikenli yabani marul

Lactuca serriola L.

Asteraceae

Ebegümeci

Malva spp.

Malvaceae

Papatya

Matricaria spp.

Asteraceae

Yabani yonca

Medicago spp.

Fabaceae

Tarla nanesi

Mentha arvensis L.

Lamiaceae

Yer fesleğeni

Mercurialis annua L.

Euphorbiaceae

Misk soğanı

Muscari spp.

Asparagaceae

Gelincik

Papaver rhoeas L.

Papaveraceae

Sinirotu

Plantago spp.

Plantaginaceae

Semizotu

Portulaca oleracea L.

Portulacaceae

Yabani turp

Raphanus raphanistrum L.

Brassicaceae

Düğün çiçeği

Ranunculus spp.

Ranunculaceae

Labada

Rumex spp.

Polygonaceae

Uyuz otu

Scabiosa spp.

Caprifoliaceae

Kanarya otu

Senecio leucanthemifolius sub sp.
vernalis (Wald. and Kit.) Greuter
Syn: Senecio vernalis Waldst. &
Kids.

Asteraceae

İmam kavuğu

Senecio vulgaris L.

Asteraceae

Renkli nakıl

Silene colorata Poir.

Caryophyllaceae

Yabani hardal

Sinapis arvensis L.

Brassicaceae

Köpek üzümü

Solanum americanum L.
Syn: Solanum nigrum L.

Solanaceae

Eşek marulu

Sonchus spp.

Asteraceae

Kuşotu

Stellaria media (L.) Vill.

Caryophyllaceae

Tarla akçaçiçeği

Thlaspi arvense L.

Brassicaceae

Mısır hardalı

Ochthodium aegyptiacum (L.)
D.C.

Brassicaceae

Demir dikeni

Tribulus terrestris L.

Zygophyllaceae

Üçgül

Trifolium spp.

Fabaceae

Isırgan otu

Urtica urens L.

Urticaceae

Demir otu

Verbena officinalis L.

Verbenaceae

Yavşan otu

Veronica spp.

Plantaginaceae

Doğu ballıbabası

Lamium orientale (Fisch.&C.A.
Mey) E.H.L. Krause
Syn: Wiedemannia orientalis
Fisch. & C.A.Mey

Lamiaceae
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Çizelge 12’nin devamı.
Dar yapraklılar
Tilki kuyruğu

Alopecurus myosuroides Huds.

Poaceae

Yabani yulaf

Avena spp.

Poaceae

Püsküllü çayır

Bromus spp.

Poaceae

Çatal otu

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Poaceae

Darıcan

Echinochloa spp.

Poaceae

Yabani arpa

Hordeum spp.

Poaceae

Delice

Lolium spp.

Poaceae

Kuş yemi

Phalaris spp.

Poaceae

Salkım otu

Poa spp.

Poaceae

Kirpi darı

Setaria verticiliata (L.) P. Beauv

Poaceae

Yeşil kirpi darı

Setaria viridis (L.) P. Beauv

Poaceae

Sarı tüylü darı

Setaria glauca (L.) P. Beauv

Poaceae

Kalem fetük

Vulpia spp.

Poaceae

Kekre

Rhaponticum repens (L.) Hidalgo
Syn: Acroptilon repens (L.) DC.

Asteraceae

Köygöçüren

Cirsium arvense (L.) Scop.

Asteraceae

Tarla sarmaşığı

Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

Ayrık

Elymus repens (L.) Gould Syn:
Agropyron repens (L.) P.Beauv.

Poaceae

Köpek dişi ayrığı

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Poaceae

Topalak

Cyperus rotundus L.

Cyperaceae

Kamış

Phragmites australis (Cav.) Trin.
Ex Steud.

Poaceae

Kanyaş

Sorghum halepense (L.) Pers.

Poaceae

Kındıra

Imperata cylindrica (L)Raeusch.

Poaceae

Çok yıllık yabancı otlar
Geniş yapraklılar

Dar yapraklılar
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7.8. Şeftali ve Nektarin Bahçelerinde Yabancı Otlarla Mücadele
Kültürel önlemler
Yabancı otlarla mücadelede başarı kazanabilmek için öncelikle kültürel önlemlerin
alınması gerekir. Özellikle yeni kurulan bahçelere dışarıdan yabancı ot tohum
ya da parçalarının girişinin önlenmesi şarttır. Bu nedenle; yabancı otlarla bulaşık
alanda kullanılmış olan tüm tarımsal alet ve makinelerinin bahçeye girmeden önce
temizlenmesi gerekir.
Bazı yabancı ot tohumları hayvanların sindirim sisteminden geçtikten sonra bile %
50’nin üzerinde çimlenme kabiliyetini koruyabildiğinden, yeterince yanmamış çiftlik
gübresi kullanıldığında yabancı otların tür ve sayısında artış olabilmektedir. Bu
sebeple; şeftali ve nektarin bahçelerinde çiftlik gübresi kullanılacak ise gübrenin iyi
yanmış olmasına özen gösterilmelidir.
Sulama yapılan bahçelerde uygun sulama sisteminin seçimi de oldukça önemlidir.
Karık ya da salma sulama yapılan bahçelerde daha fazla alan sulandığı için, yabancı
ot yoğunluğu da fazla olacaktır. Bahçede karık ya da salma sulama yapılıyorsa
su kaynağına dikkat edilmeli sulama suyu ile yabancı ot tohumlarının bahçeye
taşınmasına engel olunmalıdır. Bu nedenle sulama kanalları kenarındaki yabancı
otların tohum bağlayıp bunların kanal içerisine dökülmesine engel olunmalı ve
kanal kenarındaki yabancı otlar temizlenmelidir. Bahçe tarımında damla sulamanın
kullanımı yabancı ot çıkışını büyük oranda azaltmaktadır.
Mekanik mücadele
Bahçelerde genellikle en fazla tavsiye edilen mekanik mücadele yöntemi sürümdür. Bu
işlemle hem yabancı otlar yok edilmekte, hem de toprağın gevşemesi ve havalanması
sağlanabilmektedir ancak sürümün faydaları yanında ağaçların köklerine zarar
verme gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bu nedenle ağaçların kök aksamına
zarar vermeyecek şekilde sürüm yapılmalı ve aşırı sürümden kaçınılmalıdır. Toprak
işleme esnasında sıra üzerindeki ve taç içinde kalan ve sürümle yok edilemeyen
yabancı otlar tırpan veya benzeri bir biçim aletiyle biçilerek yok edilebilinir.
Sürümün yapılamadığı alanlarda yabancı ot mücadelesi için tavsiye edilebilecek
yöntemlerden biri de biçmedir. Bu yöntemde, yabancı otlar çiçeklenmeden önce,
belirli aralıklarla biçilir, böylece hem hayvan yemi elde edilmiş olur hem de yabancı
otların tohum bağlamaları ve aşırı gelişip diğer hastalık ve böceklere konukçuluk
etmeleri engellenmiş olur.
Fiziksel mücadele
Malçlama; bu yöntemle toprak yüzeyi canlı ya da cansız materyallerle (siyah
naylon, saman vb.) kapatılarak toprağın ışık alması önlendiğinden hem toprağın
nem kaybı önlenmekte, hem de birçok yabancı ot türünün tohumlarının çimlenmesi
engellenmektedir.
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Örtücü bitki; bu uygulamada bölgeye uygun bir ya da birkaç çeşit örtücü bitki şeftali
ve nektarin ağaçlarının yetiştirildiği sıra aralarına ekilmekte ve ekilen bitkiler toprak
yüzeyini kapatarak o alanda yabancı otların çıkışını engellemektedir. Örtücü bitki
olarak genellikle Fabaceae (baklagil) ya da Poaceae familyasından bitkiler tercih
edilmektedir. Örtücü bitki seçiminde uzmana başvuru yapılmalı, bölgeye uygun,
alanı çabuk kaplayıp yabancı otların büyümesine ve gelişmesine izin vermeyen
bitkiler seçilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Sonucunun çok kısa sürede alınması, uygulanmanın kolay olması ve pahalı bir
yöntem olmaması gibi nedenlerle kimyasal mücadele pek çok kültür bitkisinde
yabancı otları kontrol etmede çok fazla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu
yöntemin bazı dezavantajları bulunmaktadır. Sürekli aynı etki mekanizmasına sahip
bir herbisitin kullanımı yabancı otlarda dayanıklılığa neden olabilir. Ayrıca sürekli ve
yüksek dozlarda herbisit kullanımı insan ve çevre sağlığı açısından pek çok zarara
neden olabilirler.
Kimyasal mücadelede herbisitler su ile karıştırılarak pülverize edilir. Dekara
atılacak su miktarı püskürtücünün tipine göre değişir. Yabancı ot mücadelesi,
basınçlı sırt pülverizatörü veya tarla pülverizatörü kullanılarak yapılabilir. Herbisit
uygulamalarında kalibrasyon oldukça önemlidir. Kalibrasyon yapılmadan yapılan
uygulama herbisitin uygun dozda kullanımını etkiler ve yabancı otlar üzerine etkisini
sınırlar. Bu yüzden daha fazla ilaç, maliyet, iş gücü ve çevre kirliliğine neden olunur.
Herbisitlerin etkinliğinde hava sıcaklığı da önemli rol oynamaktadır. Uygulamalar
8–25 0C hava sıcaklığında yapılmalı, diğer kültür bitkilerinin ve ağaçların
etkilenmemesi için uygulama esnasında havanın sakin ve rüzgârsız olmasına dikkat
edilmelidir. Uygulama yapılmadan önce herbisitin etiketi dikkatlice okunmalı ve
etiketteki talimatlara uyulmalıdır.
Şeftali ve nektarin bahçelerindeki yabancı otlara karşı yapılacak olan uygulamalarda
ilaçlama zamanları aşağıda verilmiştir.
Çıkış öncesi uygulama: İlkbaharda bahçe sürülüp hazırlandıktan ve yabancı otlar
temizlendikten sonra, toprak nemli iken yağıştan önce yapılır.
Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otlar çıktıktan sonra ilkbahar sonundan yaz
sonuna kadar ki zaman aralığında uygulama yapılabilir. Çıkış sonrası ilaçlamada
etkinlik açısından herbisitler yabancı otların aktif gelişme gösterdikleri dönemlerde
uygulanmalıdır. Seçici olmayan (tüm otsu bitkileri öldüren) herbisitleri uygularken
ağaçların yaprak, sürgün ve meyvelerine ilaçlı karışımın gelmemesine dikkat
edilmelidir ve bu herbisitler fideliklerde kullanılmamalıdır. İlaçlamalara hasattan en
geç bir ay önce son verilmelidir.
Şeftali ve nektarin bahçelerindeki yabancı otlara karşı uygulanabilecek herbisitler Ek
4’de, bu herbisitlerin etkilediği yabancı ot türleri ise Ek 5’de verilmiştir.
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8. KİMYASAL MÜCADELE UYGULAMA TEKNİKLERİ
Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik bahçe
pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü, sırt pülverizatörü ve sırt atomizörü
kullanılmalıdır. Uygulamalarda konik hüzmeli meme tipi tercih edilmelidir. Çalışma
basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi ve ilerleme hızı gibi biyolojik
etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler amaca uygun olarak seçilmelidir.
Yabancı otlarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında mekanik veya motorlu tip
sırt pülverizatörü kullanılmalıdır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme tipi tercih
edilmelidir. İlaçlama sırasında ilacın ağaç, yaprak ve dallarına değmemesine dikkat
edilmelidir.
Uygulamalardan önce makina kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalar günün serin
saatlerinde ve Çizelge 1.’deki rüzgâr skalası dikkate alınarak yapılmalı ve gerekli
güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Çizelge 13. Beaufort rüzgâr skalası
Traktör
Yüksekliğinde
Yaklaşık Hava
Hızı
2,0 km/h
0,6 m/s

2,0 – 3,2 km/h
0,6 – 0,9 m/s

Beaufort
Skalası

0

1

Tanımlama

Görülebilir
Belirtiler

İlaçlama

Sakin

Duman dikine
yükselir

Güneşli ve
sıcak günlerde
ilaçlamadan
kaçının

Hafif esinti

Duman hafifçe
yatar

Güneşli ve
sıcak günlerde
ilaçlamadan
kaçının
İdeal ilaçlama
zamanı

3,2 – 6,5 km/h
0,9 – 1,8 m/s

2

Hafif meltem

Yapraklar
hışırdar ve
rüzgar yüzde
hissedilir

6,5 – 9,6 km/h
1,8 – 2,7 m/s

3

Meltem

Yapraklar ve ince Herbisit
dallar sürekli
ilaçlamasından
hareketlidir
kaçının

Orta meltem

Küçük dallar
Önerilemez
hareketlidir, toz
ilaçlama
kalkar ve kağıtlar
koşulları
uçuşur

9,6 – 14,5 km/h
2,7 – 4,0 m/s
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8.1. Kalibrasyon
8.1.1. Hidrolik Bahçe Pülverizatörlerinin Kalibrasyonu
•
•
•
•
•

Uygulama öncesinde ağacın şekline, yaprak yoğunluğuna ve bahçenin
özelliklerine uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
Uygulanacak ilaç normunun seçimi (l/ha),
İlerleme hızının seçimi ve ölçümü (km/h),
Toplam meme verdisinin (debisinin) belirlenmesi (l/dak),
İlaç normunun hesaplanması ve eğer seçilen norm ile ölçülen değerler arasında
farklılık varsa meme tipi ve basıncı ile ilerleme hızının yeniden gözden geçirilmesi.

Kalibrasyon işlem basamakları pülverizatör deposuna Bitki Koruma Ürünü (BKÜ)
katılmaksızın su ile yapılmalıdır.
İlaç normu
Şeftali bahçelerindeki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu için genel bir
referans olarak 1000 – 2500 l/ha, kısmi dal ilaçlamalarında 20-30 l/ha (Şekil 1);
yabancı ot ilaçlamalarında ise 200 – 400 l/ha alınabilir.

Şekil 60. Kaplama ve kısmi dal ilaçlaması

İlerleme hızının seçimi
İstenilen ilaç normunun elde edilebilmesi için, traktörün ilerleme hızının tam olarak
bilinmesi çok önemlidir. Çünkü tekerleklerdeki patinajdan dolayı traktörmetrede
görülen hızdan sapmalar olabilir. Bahçe ilaçlamalarında genel bir referans olarak
ilerleme hızı 3-6 km/h arasında seçilmelidir.4
Bunun için, 100 m’lik bir mesafe belirlenir. Bu mesafe ilaçlama hızında geçilir ve
geçen zaman saniye olarak kaydedilir (Şekil 2).
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Şekil 61. İlerleme hızının kontrolü

Aşağıdaki eşitlikten ilerleme hızı hesaplanır;
		
Mesafe (m) x 3,6
İlerleme hızı (km / h) = ––––––––––––––––––––
Zaman (s)
Örneğin 100 m, 80 saniyede alınmışsa;
100 x 3,6
İlerleme hızı (km/h) = ––––––––––– = 4,5 km/h olarak belirlenmiş olur.
80
Toplam meme verdisinin belirlenmesi
İlaçlama makinasının toplam alana atacağı ilaç+su karışımı yani ilaç normu,
makinanın her bir memesinden çıkan sıvı miktarına doğrudan bağlıdır. Uygun meme
tipi ve çalışma basıncı belirlendikten sonra verdi ölçümlerinin mutlaka yapılması
gereklidir. Ayrıca bu ölçümler her ilaçlamadan önce tekrarlanmalıdır. Çünkü
oluşabilecek tıkanmalar, aşınmalar ve memenin yapısındaki fiziksel hatalar verdinin
değişmesine sebep olmaktadır.
Pülverizatör uygun basınçta çalıştırılarak 1 dakika süreyle su püskürtülür. Püskürtülen
su, memelerin altına yerleştirilen kaplarda toplanarak ölçülür. Bu işlem mümkünse
tüm memeler için ya da en azından bumun sağ, sol ve orta kısmından olmak üzere
birkaç meme için yapılmalıdır (Şekil 3).

Şekil 61. İlerleme hızının kontrolü
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İlaç normunun belirlenmesi
İlerleme hızı ve meme verdisi belirlendikten sonra aşağıdaki eşitlikten ilaç normu
hesaplanır;
Meme verdisi (l/dak) x Meme sayısı x 600
İlaç normu (l/ha) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sıra arası mesafe (m) x İlerleme hızı ( km/ h)
Örneğin 1 meme için ölçülen verdi 2,5 l/dak ise ve bumda 16 adet meme varsa;
2,5 x 16 x 600
İlaç normu = ––––––––––––––––––– = 1778 l/ha olarak bulunur.
3 x 4,5
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.
İlaç deposuna konulacak ilaç miktarının belirlenmesi
Meme verdisi ayarlanıp, kontrolleri tamamlandığında depoya konulacak ilaç miktarı
aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.
Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha)
İlaç/Depo=––––––––––––––––––––––––––––––––––––
İlaç normu (l/ha)
Örneğin; 600 l’lik depoya, uygulama dozu 500 ml/ha olan BKÜ’nden, ilaç normu
1000 l/ha olacak şekilde yapılacak uygulama için ;
		
600 x 500
İlaç/Depo = –––––––––– = 300 ml ilaç eklenmelidir.
		
1000
Aynı örnek için ilaç normu 2500 l/ha’a çıkarılacak olursa;
600 x 500
İlaç/Depo = –––––––––– = 120 ml ilaç eklenmelidir.
		
2500
Görüldüğü gibi kullanılacak taşıyıcı suyun miktarı arttıkça depoya eklenecek ilaç
miktarı azalmaktadır.
Etkili bir ilaçlama ve ilaçlanan yüzeyler üzerinde kalan pestisit kalıntılarını azaltmak
için pülverizatörün kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır.
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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 bahçeye uygulanmaktadır. Verdi azaldıkça ise hedeflenen
ilaç normundan daha azı bahçeye uygulanmakta ve ilaçlama etkinliği düşmektedir.
İlaçlamalarda pülverizatör üzerinde yer alan memelerin kataloglarında belirtilen
basınç değerleri kullanılmalıdır.
8.1.2. 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.
•
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)

•
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)

9. MÜCADELENİN YÖNETİMİ
Şeftali ve nektarin bahçelerinde uygulanacak entegre mücadele programlarında;
hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi birlikte düşünülerek, mücadelenin
yönetimi; ana zararlılar (Doğu meyvegüvesi, Şeftali güvesi) ve ana hastalığın (Şeftali
yaprak kıvırcıklığı) mücadelesi esas alınarak yapılır. Diğer hastalık, zararlı ve yabancı
otların mücadelesi ise, bunlara entegre edilir.
Şeftali bahçelerinde hastalık, zararlı ve yabancı otların çıkış periyotları dikkate
alınarak düzenli olarak kontrol edilir. Zararlılar ve doğal düşmanlarının popülasyon
yoğunlukları izlenir. Ekonomik zarar eşiğine ulaşan hastalık, zararlı ve yabancı otların
mücadelesi yapılır.
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Mücadelede; öncelikle kültürel tedbirler, biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler,
fiziksel ve mekanik mücadele gibi, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemler
kullanılır. Bu yöntemler ile önlenemeyen hastalık ve zararlıların mücadelesi, Ek 4’de
verilen ilaçlardan biri kullanılmak suretiyle yapılır.
Şeftali bahçelerinde ana zararlılarla birlikte, ekonomik zarar eşiğine ulaşmış
diğer zararlıların mücadele zamanlarının çakışması durumunda, bunların hepsine
etkili olan bir ilaç kullanılmalıdır. Yine ana hastalıktan başka hastalıklar mevcut
ve bunların mücadele zamanı çakışıyorsa, bu hastalıkların hepsini kontrol eden
fungusitler kullanılmalıdır. Mücadele zamanları çakışan hastalık ve zararlılara
karşı tavsiye edilen ilaçlar farklı ise, bunların birbiriyle karıştırılmasının uygun olup
olmayacağına bakılmalıdır. İlaçların karıştırılması uygun ise karıştırılarak, değil ise
ayrı ayrı uygulanmalıdır.
Şeftali bahçelerinde mücadelenin yönetimi Ek–1 dikkate alınarak yapılmalıdır.

10. DEĞERLENDİRME
Bu Teknik Talimata göre, şeftali bahçelerinde uygulanan Entegre mücadele
programının başarısı; aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.
Entegre Mücadele Uygulanan ve Uygulanmayan Bahçelerden Elde Edilen
Sonuçların Karşılaştırılması
Entegre mücadele programının uygulandığı şeftali bahçesi veya bahçelerinden elde
edilen sonuçlar ile bu bahçelere bitişik veya yakın olan; ancak Entegre mücadele
uygulanmayan ve üreticilerin kendi bildikleri gibi mücadelesini yaptığı şeftali bahçesi
veya bahçelerinden 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.
Değerlendirme için Entegre mücadele programı uygulanan şeftali bahçeleri ile
bu şeftali bahçelerine bitişik veya yakın olan üreticilerin, kendi bildikleri gibi
mücadelesini yaptıkları şeftali bahçelerinde yetiştirilen şeftali çeşitleri, ilaçlama sayısı
ve zamanı, kullanılan ilaçlar, verim, kalite, satış fiyatı, toprak işleme, gübreleme,
hasat masrafları, vs. hakkında veriler toplanır ve gerekli kayıtlar tutulur.
Üreticilerin Mücadelenin Yönetimi ve Mücadeleye
Becerilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Karar

Verme

Entegre mücadele programı uygulanan şeftali bahçelerinde demostrasyonlar,
anketler ve yetiştiriciler ile birebir görüşmeler yapılmak suretiyle; üreticilerle ilgili
aşağıdaki değerlendirmeler de yapılmalıdır.
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•
•
•
•
•
•
•

Üreticilerin entegre mücadeleye bakış açısındaki gelişmeler,
Bahçesini düzenli olarak kontrol etme alışkanlığı kazanıp kazanmadığı,
Şeftali hastalıkları, zararlıları, yabancı otları ve doğal düşmanları tanıma
becerisindeki değişmeler,
Mücadeleye doğru bir şekilde karar verme 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.

Hastalıklarla Mücadelede Başarının Değerlendirilmesi
Şeftali yaprak kıvırcıklığı hastalığı: Entegre mücadele uygulanan ve uygulanmayan
bahçelerde, hastalığın gelişmesinin durduğu ve hasta yapraklar dökülmeden önce,
sayım yapılmalıdır. Bunun için, tesadüfî olarak seçilen 10’ar ağacın çevresinden,
boy hizasında 10’ar dal işaretlenir. İşaretlenen her dalda dal ucundan geriye doğru
5 sürgündeki yapraklar (100’er yaprak) “hasta” ve “sağlam” olarak sayılır. Bu
değerlerden hastalık yüzdesi bulunur. Entegre mücadele uygulanan ve uygulanmayan
bahçelerdeki hastalık yüzdeleri karşılaştırılır.
Yaprak delen hastalığı: İlaçlı mücadele yapılmış ise, son ilaçlamadan 1 ay sonra,
Entegre mücadele uygulanan ve uygulanmayan bahçelerden, tesadüfi olarak seçilen
5’er ağaçta ve her ağacın 4 yönünden olmak üzere boy hizasından rasgele alınan
toplam 100’er yaprakta 0-5 skalasına göre sayım yapılır. Bu değerlerden hastalık
yüzdesi bulunur. Entegre mücadele uygulanan ve uygulanmayan bahçelerdeki
hastalık yüzdeleri karşılaştırılır.
Yaprak delen hastalığının değerlendirme skalası

Skala değeri

Hastalık şiddeti

0

Yaprakta hiç leke yok

1

Yaprakta 5–7 adede kadar delik veya leke var

2

Yaprakta 12–15 adede kadar delik veya leke var

3

Yaprakta 12–15 adetten fazla delik veya leke var: veya en büyük delik 1
cm genişliğine kadar ve yırtılma olmamış yapraklar veya 1 cm'den büyük
bir delik, birkaç küçük delik olan yapraklar

4

Yaprağın yarısı yırtılmış, parçalanmış diğer yarısı sağlam lekesiz veya
1/4'ü yırtılmış, diğer kısımlarında 5 adede kadar delik var veya yaprak
küçük deliklerle kaplanmış ve kenarlarında yırtılma başlamış

5

Yaprağın her tarafı deliklerle dolu ve birden fazla 1 cm veya daha büyük
yırtıklar
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Monilya (Mumya) hastalığı: Pembe çiçek döneminde Entegre mücadele uygulanan ve
uygulanmayan bahçelerden tesadüfî olarak 10’ar ağacın 4 yanından olmak üzere,
boy hizasından rasgele alınan toplam 20–25 cm uzunluğunda, 20–25 adet sürgün,
pembe çiçek döneminde işaretlenir. Bu sürgünlerde bulunan çiçek demetleri, son
ilaçlamadan 20–25 gün sonra, “hasta-sağlam” olarak sayılır ve buradan hastalık
yüzdeleri bulunur. Entegre mücadele uygulanan ve uygulanmayan bahçelerdeki
hastalık yüzdeleri karşılaştırılır.
Şeftali küllemesi: Değerlendirme son ilaçlamadan 22–25 gün (ilacın etki
süresi+fungusun inkubasyon süresi) sonra yapılır. Bunun için Entegre mücadele
uygulanan ve uygulanmayan bahçelerden tesadüfî olarak seçilen 5’er ağaçta ve her
ağacın 4 yanından olmak üzere boy hizasından rasgele alınan toplam 100 sürgündeki
yapraklarda 0–4 skalasına göre sayım yapılır. ve indeks formülü uygulanır. Entegre
mücadele uygulanan ve uygulanmayan bahçelerdeki indeks değerleri karşılaştırılır.
Şeftali küllemesi hastalığının değerlendirme skalası
Skala değeri

Hastalık şiddeti

0

Sürgünde hiç külleme yok

1

Sürgünde 1–3 yaprak küllemeli

2

Sürgünde 4–5 yaprak küllemeli

3

Sürgünde 6–7 yaprak küllemeli

4

Sürgünde 7'den fazla yaprak küllemeli veya sürgün üzerinde külleme
lekesi var

Şeftali karalekesi hastalığı: İlaçlamalar sona erdikten yaklaşık 25-30 gün+ilacın
etki süresi sonuda, Entegre mücadele uygulanan ve uygulanmayan bahçelerden
tesadüfi olarak seçilen 5’er ağacın 4 yönünden olmak üzere boy hizasından rastgele
alınan toplam 50 meyvede (her ağaçtan 10 meyve), 0-4 skalasına göre sayım
yapılır ve indeks formülü uygulanır. Entegre mücadele uygulanan ve uygulanmayan
bahçelerdeki indeks değerleri karşılaştırılır.
Şeftali karalekesi hastalığının değerlendirme skalası
Skala değeri

Hastalık şiddeti

0

Meyve üzerinde leke yok

1

Meyve üzerinde 1–10 leke mevcut

2

Meyve üzerinde 11–20 leke mevcut

3

Meyvenin yarısına kadar leke mevcut

4

Meyvenin yarısından fazlası lekelerle kaplı veya meyvede çatlamalar
mevcut
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Demir noksanlığı (kloroz): Demirli preparatlar uygulandıktan 1 ay sonra Entegre
mücadele uygulanan ve uygulanmayan bahçelerden tesadüfî olarak seçilen 5’er
ağaçta ve her ağacın 4 yanından olmak üzere toplam 20 sürgünde en uçtaki 5
yaprakta 0–3 skalasına göre sayım yapılır ve indeks formülü uygulanır. Entegre
mücadele uygulanan ve uygulanmayan bahçelerdeki indeks değerleri karşılaştırılır.
Demir noksanlığının (Kloroz ) değerlendirme skalası
Skala değeri

Skala tanımı

0

Yaprak normal yeşil renkte

1

Hafif derecede kloroz (yaprağın damar aralarında yer yer sararmalar)

2

Orta derecede kloroz (yaprağın damarları arası tamamen sararmış)

3

Şiddetli kloroz (yapraklar tamamen sararmış ve kenarlarında nekrozlar
teşekkül etmiş)

4

Meyvenin yarısından fazlası lekelerle kaplı veya meyvede çatlamalar
mevcut

Yukarıda verilen hastalıklarda elde edilen veriler, Abbot formülüne göre
değerlendirilerek başarı yüzdeleri bulunur. Başarı oranları, Entegre mücadele
programı uygulanan aynı bahçede, uygulanmadan önceki ve sonraki sonuçların
karşılaştırılması şeklinde de yapılabilir.

11. TARIM İLAÇLARININ YANLIŞ KULLANIMINDAN 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.
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•

•
•

•
•
•

•
•
•

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.

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 4).
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.
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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.
Elde edilen toplam risk değerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.
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

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 donanımların 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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Yaprakların öz suyunu emer zarar gören
yapraklar, önce uzunlamasına ikiye
katlanır, sonra spiral şeklinde, bazen
de değişik biçimlerde kıvrılır. Çiçeklerin
açılmasını engeller, erken kurumalarına
ve dökülmelerine yol açar. Dişi organ
ve genç meyvelerde yaptığı emgiler
nedeniyle, meyvelerin şekli bozulur.
Önemli bir virüs taşıyıcısıdır.

Şeftali yaprakbiti

Larvalar, taze sürgünlerin içine girerek,
sürgün boyunca galeri açar. Sürgünler,
önce solar ve devrilir, larva sürgünü
terk ettikten sonra da sürgünlerin uçları
kurur. Meyve kabuğunun altını, kavisli
olarak oyar. Bazen de meyve etinde bir
tünel açarak, çekirdeğe kadar ulaşır. Bu
zarar şekli ile Doğu meyve güvesinden
kolayca ayrılabilir. Fidanlarda sürgün
zararı çok önemlidir.

Şeftali güvesi

Larvalar, taze sürgünlerin içine girerek,
sürgün boyunca galeri açar. Sürgünler,
önce solar ve devrilir, larva sürgünü
terk ettikten sonra da sürgünlerin
uçları kurur. Larvalar meyvelerin içine
girerek doğrudan meyve çekirdeğine
yönelir. Larvaların meyveye giriş ve çıkış
deliklerinde zamk görülür. Fidanlarda
sürgün zararı çok önemlidir.

Doğu meyvegüvesi

Zarar Şekli/Belirtileri

Mart- ağustos

Mart-eylül

Mart-eylül

Örnekleme
Zamanı

Göz ile
inceleme

Göz ile
inceleme

Göz ile
inceleme

Örnekleme
Yöntemi

50 ağaçtaki 100 sürgünden
7’sinin bulaşık olması
(%7 sürgün bulaşıklığı)

Tuzakta bir haftada 20’nin
üzerinde kelebek yakalanması
veya %5’in üzerinde sürgün
zararı

Tuzakta bir haftada 20’nin
üzerinde kelebek yakalanması
veya %5’in üzerinde sürgün
zararı

Ekonomik
Zarar Eşiği

Şeftali Bahçelerindeki Zararlı, Hastalık ve Yabancı otların Zarar
Şekilleri, Örnekleme Zamanı ve Yöntemi ile Ekonomik Zarar Eşikleri

Çok etkili doğal düşmanları vardır.
Bunları korumalı ve bahçelere doğal
olarak bulaştırarak, biyolojik mücadelede
yararlanmalıdır.
Bu zararlıya karşı, mecbur kalmadıkça kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Faydalılara
zararsız veya az zararlı olan spesifik
yaprakbiti ilaçları tercih edilmeli ve ilaçlama
zamanı, bunlar en az zarar görecek şekilde
ayarlamalıdır.

Dökülen kurtlu meyveler, bahçeden
uzaklaştırılmalıdır.

Bulaşık sürgünler, vejetasyon süresince
haftada bir kez, 8–10 cm uzunlukta kesilip,
içindeki larva ile birlikte yok edilir.

Zarar gören sürgünler, haftada bir kesilip
imha edilir.
Meyve depoları bahçenin uzağında inşa
edilmelidir. Dökülen kurtlu meyveler,
bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Açıklama

Ek 1
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Yaprakların öz suyunu emerek ve çok
fazla ballı madde salgılayarak fumajin
oluşturur, Beslendiği ve yoğun koloni
oluşturduğu yaprakların alt yüzü
beyazımtırak bir görüntü alır. Ancak
yaprağın şekli bozulmaz. Bitkiyi zayıflatır.

Erik unlu yaprakbiti

Şeftali ağaçlarının ince ve kalın
dallarında, özsuyu emerek zarar yapar.
Yoğun (sıvama) olarak bulunduğu dalları
ve daha sonra da ağaçları tamamen
kurutur. Bazen meyvelere de geçer ve
meyvelerin üzerinde kırmızı lekeler
meydana getirir.

Dut kabuklubiti

Ağaçların gövde, dal, sürgün, yaprak,
tomurcuk ve meyvelerinde özsuyu
emmek suretiyle zarar yapar. Emgi
sırasında bitkiye toksik maddeler salgılar.
Ağaçları zayıflatır. Yaşlı ağaçlarda,
önce yaprakların dökülmesine, sonra
dalların kurumasına neden olur. Hatta
ileri aşamada, ağaçları tamamen
kurutabilir. Bulaşık dalların kabuğundan,
boylamasına bir kesit alındığı zaman,
kan kırmızımsı renginde emgi lekeleri
görülür. Meyvelerde, zararlının beslendiği
yerlerde, kırmızı lekeler oluşur.

San Jose kabuklubiti

Zarar Şekli/Belirtileri

Göz ile
inceleme

Göz ile
inceleme

Nisan–mayıs

Nisan-ağustos

Dal sayım
yöntemi

Göz ile
inceleme

Dal sayım
yöntemi

Örnekleme
Yöntemi

Şubat –mart

Mayıs–haziran

Şubat –mart

Örnekleme
Zamanı

50 ağacın ikisinde bulaşma
tacın, yayılmış olması

Kış mücadele-si için, sıvama
bulaşma
Yaz mücadelesi için, zararlının
bulunması yeterlidir.

Yaz mücadelesi için, 100
organdan birisi bulaşık

Kış mücadelesi için, 100 ağaçta
bir ağaç

Ekonomik
Zarar Eşiği

Çok fazla doğal düşmanı bulunmaktadır.
Bunları korumak ve bahçelere doğal olarak
bulaştırmak suretiyle, biyolojik mücadelede
yararlanılmalıdır.
Faydalılara zararsız veya az zararlı olan
spesifik yaprakbiti ilaçları tercih edilmeli
ve ilaçlama zamanı, faydalılar en az zarar
görecek şekilde ayarlamalıdır.

Öncelikle biyolojik ve mekanik mücadele
yapılmalıdır. Parazitoiti Encarsia berlesei ve
predatörü Chilocorus bipustulatus çok etkilidir,
Fazla bulaşık olan ağaçları gövde ve
kalın dalları, çok sert olmayan fırçalarla
fırçalanmalıdır. Büyük bahçelerde yoğunluk çok
fazla ise kış mücadelesi yapılabilir.
Yaz mücadelesi için, mayıs ayı içinde hareketli
larvalar görülür görülmez mücadeleye başlanır

Bahçe, temiz fidan ile tesis edilmelidir.
P. perniciosi isimli parazitoit, önemli bir
fayda-lıdır. Bütün doğal düşmanlar korunmalı
ve etkinlikleri artırılmalıdır.
Yoğunluğun çok fazla (sıvama) olduğu
bahçelerde, kış mücadelesi yapılabilir.
Kış ilaçlamasından önce, fazla bulaşık
dallar budanmalı ve budama artıkları imha
edilmeden bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Larvaları meyvelerin içine girerek
kurtlandırır. Meyvenin etli kısmında
beslenen larvalar, bu kısımda bir
yumuşama ve çöküntü meydana getirir.
Zarara uğrayan meyveler vaktinden
önce olgunlaşır ve yere dökülür.

Akdeniz meyvesineği

Ağaçların gövde ve kalın dallarında
koloniler oluşturur. Bitki özsuyunu
emmek ve çok fazla miktarda ballı
madde salgılamak suretiyle zarar
yapar. Beslenme sonucu ağaçlar zayıf
düşer. Fumajine yol açar ve bu nedenle
meyvelerin kalitesi bozulur.

Erik koşnili

Zarar Şekli/Belirtileri

Göz ile
inceleme

Göz ile
inceleme

Mayıs-haziran

Vejetasyon süresince

Dal sayım
yöntemi

Örnekleme
Yöntemi

Şubat –mart

Örnekleme
Zamanı

100 organda bir organ bulaşık

Yaz mücadelesi için eşik yok

Kış mücadelesi için sıvama
bulaşma

Ekonomik
Zarar Eşiği

Yere dökülen bulaşık meyveler, toplanarak
derin çukurlara gömülmelidir.
Gamma ışınları ile kısırlaştırılan böcekler,
doğaya salınmak suretiyle, biyogenetik
mücadelede kullanılabilir.
Kimyasal mücadele için, eşeysel çekici
tuzaklarda ilk sinek yakalandıktan sonra,
meyvelerde vuruk kontrolleri yapılır Vuruk
görüldüğü zaman veya meyveler vuruk
olgunluğuna geldiğinde ilaçlamaya başlanır.
İlaçlama kısmi dal ilaçlaması şeklinde yapılır.

Yoğunluğun çok yüksek olduğu ağaçlarda, kış
sonunda veya ilkbahar başında, fazla bulaşık
dallar kesilerek, imha edilmeden bahçeden
uzaklaştırılmalıdır.
Bu zararlıyı baskı altında tutan pek çok doğal
düşmanı vardır. Doğal düşmanlar korunmalı
ve desteklenmelidir. İlk-baharda %50’nin
üzerinde parazitlenme görülen bahçelerde
ilaçlama yapılmamalıdır.
Yoğunluk çok fazla ise bir kış mücadelesi
yapılabilir.
Doğal düşmanların baskı altına alamadığı
ve parazitlenmenin %50’nin altında olduğu
bahçelerde, yaz ilaçlaması için ilk larva
görüldükten 15–20 gün sonra ilaçlama
yapılır.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Bitki özsuyunu emerek ve bitkiye zehirli
madde salgılayarak zarar yaparlar.
Zarar gören yapraklarda,.önce beyaz,
sonra sarı kahverengi lekeler meydana
gelir. Daha sonra bu lekeler birleşerek,
yaprağın kurumasına ve sonunda
dökülmesine sebep olur. Şiddetli zarar
gören yapraklar, kurşun veya gümüş
rengini alırlar. Ağaçlar zayıf kalır, meyve
gözleri iyi gelişemez ve ertesi yıl verim
azalır Sürgünler pişkinleşmez ve kış
donlarından zarar görür.
Avrupa kırmızıörümceği ve Kahverengi
örümcek, çiçeklerin çanak yapraklarını
ve çiçek buketindeki taze yaprakları
emerek sararmasına sebep olur. Böyle
ağaçlar, yanmış gibi bir görünüm alırlar.
Yassı akar, tomurcukları zayıflatır ve
meyve tutmasını önler. Tutan meyveler
de renksiz ve kalitesiz olur. Gelecek yılın
meyve gözleri normal teşekkül edemez.
Yapraklar damarları boyunca, grimsi
kırmızı bir görünüm alır.

Akarlar (Kırmızıörümcekler)

Zarar Şekli/Belirtileri

Mayıs–eylül

Örnekleme
Zamanı

Göz ile
inceleme

Örnekleme
Yöntemi

100 yaprakta, yaprak başına
ortalama 5 canlı birey veya
yaprakların % 65’inde bulaşma

Ekonomik
Zarar Eşiği

Faydalılara zararsız veya az zararlı olan
spesifik akarisitler tercih edilmeli. İlaçlama
zamanı, faydalılar en az zarar görecek şekilde
ayarlanmalıdır.

Ayrıca bu faydalılar, yoğun olarak bulunduğu
bahçelerden toplanarak, bulunmadığı veya
az bulunduğu bahçelere, bulaştırmak suretiyle
biyolojik mücadelede kullanılmalıdır.
Typhlodromus pyri, Scolothrips spp.,Stethorus
spp. Gibi predatörler, kitle halinde üretilerek,
şeftali bahçelerine salınmak suretiyle, biyolojik
mücadelede kullanılabilir.

Akarların çok etkili doğal düşmanları
bulunmaktadır. Öncelikle bunları korumak
ve desteklemek suretiyle, doğal etkinlikleri
artırılmalıdır.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Ergin ve larvaları törpüleyici-emici
ağız yapısıyla emerek zararlı olurlar.
Beslendiği bitkilerin dokularında küçük
benek ve gümüşi lekeler oluşturur. Bu
salgılar bitkide reaksiyona sebep olur.
Larvaları ve erginlerinin beslenmeleri
sonucu meyvelerde gümüşi renkli
yumuşak lekeler meydana gelir.
Olgunlaşma döneminde meyvelerin
yüzeyinde önce yaralar oluşur. Bu
yaralar büyür ve genişler, meyvelerin
pazar değerinin düşmesine neden olur.

Çiçek thripsi

Larvalar, ağaçların kök boğazında
galeriler açarak, bitkinin beslenmesine
engel olur. Genç larvalar toprak
yüzeyinin altında bulunur ve kökte
kambiyum tabakasını kemirirler. Bulaşık
ağaçlarda önce büyüme durur. Sonra
ağaç iyice zayıflar ve sonunda kurur.
Fidanları aynı yıl içinde, ağaçları ise 2–5
yıl içinde kurutabilir.
Erginler fidan ve ağaçların genç
sürgünlerini, aşı gözlerini, yaprak
saplarını ve çok ender olarak da
yaprakları yerler.

Meyve ağacı dipkurtları

Zarar Şekli/Belirtileri

Mart-ekim

Mart-ağustos

Örnekleme
Zamanı

Gözle inceleme

Göz ile
inceleme

Örnekleme
Yöntemi

Eşik belirlenmemiştir

Ağaç başına bir larva

Ekonomik
Zarar Eşiği

Şeftali bahçeleri ve etrafındaki yonca ile diğer
yabancı otların kontrolü yapılmalıdır.
Hasata yakın yabancı ot mücadelesi
yapılmamalıdır.
Topraktaki pupa ve erginlere karşı sonbahar
ve kış aylarında toprak işlemesi yapılmalıdır.

Sabahın erken saatlerinde ve akşamüzeri,
ağaçların gövde ve kök boğazında bulunan
erginler toplanarak imha edilmelidir.
Zarar belirtisi gösteren fidanlar, hızla
sarsılarak yere düşen erginler imha
edilmelidir. Bulaşık ağaçlarda kök boğazı ve
ana köklerde bulunan larvalar toplanıp imha
edilmelidir.
Sulama ve gübrelemeye dikkat edilerek,
ağaçlar sağlıklı bulundurulmalıdır. Ağaçların
altında erginlerin kolayca saklanabileceği
yüksek boylu ot, çalı bulundurulmamalıdır.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Nisan-haziran

Örnekleme
Zamanı

Göz ile
inceleme

Örnekleme
Yöntemi

Erginleri, bitkilerin toprak üstü
kısımlarını, larvaları ise köklerini yiyerek
zararlı olmaktadır. Ancak esas zararı,
fidanların ve ağaçların köklerini yemek
suretiyle, larvalar yapar. Bu zararlı,
özellikle fidanlıklar için çok önemlidir.

Şubat –ekim

Göz ile
inceleme

Toprak altı zararlıları: Haziran böceği ve Mayıs böceği

Erginler meyve ağaçlarının ve
diğer bitkilerin çiçeklerinin dişi ve
erkek organlarını, polenlerini, genç
yapraklarını, hatta tomurcuk ve
meyvelerini yiyerek zarar verirler.

Baklazınnı

Zarar Şekli/Belirtileri

Bir fidanda
bir larva.
Bir ağaçta bir larva

Eşik belirlenmemiştir.

Ekonomik
Zarar Eşiği

Uygun zamanlarda yapılacak toprak işlemesi
ile larvaların kuşlar tarafından toplanması
sağlanır, pupalar ve yumurtalar ise güneş
ışığına maruz bırakılarak yok edilir.
Fidanlıklarda ve meyve bahçelerinde,
haziran-temmuz aylarında böceklerin
uçuş saatlerinde, erginler toplanarak imha
edilmelidir.
Bu zararlıya karşı, bütün ağaçlarda değil,
sadece larvaların bulunduğu fidan ve
ağaçlarda kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Toprak işlemesi yapılarak, toprakta bulunan
yumurta, larva ve erginlerin zarar görmesi
sağlanmalıdır.
Erginlerin az hareketli oldukları sabahın
erken saatlerinde, ağaçların altına çarşaflar
serilmeli ve ağaçlar kuvvetlice silkelenerek,
ergin böceklerin çarşafın üzerine düşmesi
sağlanmalıdır.
Düşen böcekler toplanarak imha edilmelidir.
Ağaçların altına içi yarısına kadar su dolu
mavi renkli kaplar veya leğenler yerleştirilmeli
ve bu kapların içinde toplanan erginler imha
edilmelidir.
Mavi renkli cezbedici tuzaklardan
yararlanılabilir.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Yaprak, sürgün ve meyvelerde zarar
yapar. Hastalanan yapraklar sarı ve
beyaz bir renge dönerler. Yapraklar
kıvrılır ve spiral bir şekil alırlar. Erken
yakalanan yapraklar, büyüyemez ve
dal üzerinde kururlar. Hasta yapraklar,
normal yapraklardan daha kalın ve
çoğunlukla kırmızı renktedir. Hastalıklı
genç sürgünler, kalınlaşır ve gelişmeleri
çok yavaşlar. Meyve üzerinde sarıkırmızı renk-te, şişkinlikler oluşur. Bunlar
zamanla koyulaşır. Meyve tümörlü bir
görünüm alır. Bazen meyveler, çekirdek
evine kadar yarılabilir.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı

Ağaçların dalları, gövdeleri ve
gözlerinde galeriler ve yuvarlak delikler
açmak suretiyle zarar yapar. Zararı
görmüş bir dal kabuğu kaldırıldığında,
2-6 cm boyunda kısa bir ana galeri
ve içi odun tozu ile dolu 2-6 cm
uzunluğunda birçok eğri galerinin varlığı
görülür. Zarar görüp, beslenme düzeni
bozulan dallar kurur. Erginlerin göz
diplerinde açtıkları delikler nedeniyle
gözler kurur, gelecek yıllarda meyve
verimi düşer. Zarar gören ağaçlar, 2-3
yıl içinde önemli düzeyde etkilenir ve
önlem alınmazsa kuruyabilir

Yazıcı böcekler

Zarar Şekli/Belirtileri

Şubat–mart

Kış ayları

Mart–ekim

Örnekleme
Zamanı

Göz ile
inceleme

Dal sayımı

Gözle inceleme

Örnekleme
Yöntemi

Ağaç başına bir bulaşık dal

Ekonomik
Zarar Eşiği

Ağaçlar zamanında budanmalıdır.
Tomurcuklar kabarmaya başladığı zaman, bir
defa ilaçlama yapılır. Bu hastalığın, ilaçlama
zamanının doğru olarak belirlenebilmesi
gerekir.

Bu zararlının mücadelesinde en etkili yöntem
kültürel tedbirlerdir. Ağaçlar zamanında ve
uygun şekilde yapılan kültürel bakım işlemleri
ile kuvvetli bulundurulmalıdır. Bulaşık dallar
mutlaka budanmalı ve budama yerleri
macunla kapatılmalıdır.
İlk ergin çıkışı başladığı nisan-mayıs aylarında
sağlıklı dallar kesilip tuzak olarak ağaçlara
asılmalıdır. Bu dallar yaklaşık 1 ay sonra
toplanarak imha edilmelidir. Bu tuzaklama her
döl için tekrarlanmalıdır.
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin
artırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Bunun için budama artıkları, bahçede sıralar
arasında yığın halinde bekletilerek, aralık-mart
ayları arasında parazitoitlerin çıkışına olanak
sağlanmalıdır. Doğal düşmanları etkili olduğu
için, bu zararlıya karşı kimyasal mücadeleden
kaçınılmalıdır.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Çiçek, sürgün ve meyvelerde
zarar yapar. Hastalanan çiçekler
kahverengileşir ve mumyalaşarak
dal üzerinde uzun süre kalır. Küçük
meyvelerin içi kahverengi olur. Ol-gun
meyveler, önce kahverengileşir. Daha
sonra buruşur ve kuruyarak mumyalaşır.
Hasta meyveler, dalda uzun süre asılı
kalır. Sürgünler esmerleşerek kurur
ve bu sürgün-lerde zamk salgısı olur.
Kalın sürgünlerde, kapanmayan kanser
yaraları meydana gelir.

Çiçek monilyası

Tomurcuk, yaprak, sürgün ve bazen
de meyvelerde zarar yapar. Ağaçları
zayıflatır. Yapraktaki ilk lekeler, 1 mm
çapında yuvarlak ve kırmızımsı-sarı
renktedir. Lekeler giderek kahverengine
döner ve bir müddet sonra yaprağın
lekeli kısımları düşer. Bu yapraklar delikli
olarak görünür. Bulaşık tomurcuklar,
parlak ve zamklı olup yerlerinden
kolayca koparlar. Tomurcukla-rın
dibinde önce lezyonlar, sonra zamanla
büyüyen kanser yaraları oluşur.

Yaprakdelen (Çil)

Zarar Şekli/Belirtileri

Mart–nisan

Ekim –şubat

Örnekleme
Zamanı

Göz ile
inceleme

Göz ile
inceleme

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Ağaçların üzerindeki kuruyan dallar, sağlam
kısmın 2-3 cm altından kesilerek bahçeden
uzaklaştırılmalıdır. Mumyalaşarak ağaçların
üzerinde kalan ve yere dökülen meyveler
toplanıp imha edilmelidir.
Çiçeklenme başlangıcında (çiçeklerin %
5-10’unun açıldığı devrede)
1. İlaçlama; tam çiçeklenme döneminde
(çiçeklerin % 90-100’ü açıldığı devrede)
2. İlaçlama yapılmalıdır.

Hastalıklı tomurcuklar ve kanserli dallar
budanıp, yok edilmelidir. Uygun bir şekilde
sulama, gübreleme, toprak işleme ve budama
yapılarak, ağaçların kuvvetli olarak gelişmesi
ve iyi havalanması sağlanmalıdır.
Sonbaharda yaprak dökümünden hemen
sonra
1.ilaçlama, İlkbaharda çiçek tomurcukları
açılmadan önce
2. ilaçlama yapılmalıdır.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Yaprak, sürgün ve meyvelerde zarar
yapar. Genç sürgün üzerindeki
yapraklarda, önce hafif bir kabarıklık,
yağlımsı bir görünüş ve renk açılması
meydana gelir. Yaprağın altı beyaz,
unumsu bir görünüm alır. Yaprak
daralır ve içe doğru kıvrılır. Bu yapraklar
zamanla hafif kırmızı renk alır ve
dökülürler. Hasta sürgünlerin uçları
kütleşir ve göz oluşumu engellenir.
Döllenme sırasında meydana gelen
enfeksiyonlarda, meyveler gelişemeden
dökülürler. Çağla büyüklüğün-de
iken hastalığa yakalanan meyvelerin
üzerinde beyaz lekeler oluşur. Hastalıklı
meyveler iyi gelişemez ve çatlamalar
görülür

Şeftali küllemesi

Meyve enfeksiyonları genellikle
meyvenin olgunlaşmasına yakın
dönemde meydana gelir. Meyve
kabuğunda oluşan kahverengi
lekelerin etrafında açık kahverenginde
bir halka bulunur. Çürüme meyve
yüzeyinin yarıdan fazlasını kaplar.
Olgun meyvelerde çürüme daha hızlı
olur. Hastalıklı meyve dokusu hızla su
kaybederek buruşur ve mumyalaşarak
dalda asılı kalır.

Meyve monilyası

Zarar Şekli/Belirtileri

Nisan–mayıs

Nisan -temmuz

Örnekleme
Zamanı

Göz ile
inceleme

Laboratuvar
testleri

Göz ile
inceleme

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Bahçe kurarken, sık dikim yapılmamalı. Varsa
dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır. Budama
sırasında hastalıklı sürgünler ve obur dallar,
hastalıklı kısmın 20 cm altından kesilerek,
imha edilmelidir.
Hastalık, bir yıl önce epidemi yapmamış ise,
ilk belirtiler görülür görülmez; epidemi yapmış
ise belirtiler görülmeden önce, 1. İlaçlama
yapılmalıdır.
Diğer ilaçlamalar, bitkinin gelişmesine ve
ilacın etki süresine göre, 8-12 gün arayla
yapılır. İlaçlamalara, hastalığı baskı altına
alıncaya kadar devam edilir.

Hastalığın görüldüğü bahçelerde; kültürel
önlemler uygulanmalıdır.
.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Ağacın kök boğazı açıldığında kabuk
aralarında beyaz miseller görülür.
Dıştan belirti olarak yapraklar sararır,
küçülür ve dökülür. Ağaçlarda geriye
ölüm başlar.

Rosellinia kök çürüklüğü

Meyve, sürgün ve yaprakta zarar yapar.
Meyvelerin düzensiz olgunlaşmasına,
şekillerinin bozulmasına ve meyve etinde
yarılmalara sebep olur. Meyvelerin
özelikle sap kısmı civarında, zeytin yeşili
renginde lekeler meydana gelir. Lekeler,
bazen birbiriyle birleşerek, meyvenin
yarıdan fazlasını kaplar. Lekeler yüzeysel
olup, meyve etinde görülmez. Genç
devrede hastalığa yakalanan meyveler
iyi gelişemez. Meyvelerin kalitesi ve
Pazar değeri düşer. Sürgünlerde oval
şekilde, hafif kabarık ve yüzeysel lekeler
meydana gelir.

Şeftali karalekesi

Zarar Şekli/Belirtileri

Mevsim boyunca

Mayıs –haziran

Örnekleme
Zamanı

Göz ile
inceleme

Göz ile
inceleme

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Ağır ve su tutan topraklara bahçe tesis
edilmemeli, sulama suyu kök boğazına
verilmemelidir. Kökleri tamamen çürüyen
ağaçlar bahçeden sökülüp uzaklaştırılmalı,
yeni hastalık bulaşan ağaçların hastalıklı
kısımları temizlenmelidir.

Bahçe tesis ederken erkenci çeşitler tercih
edilmelidir. Budama sırasında hastalıklı
sürgünler kesilerek imha edilmelidir.
Çiçek taç yaprakları döküldükten bir ay sonra
(çanak yapraklar meyvenin ucuna sıyrılırken),
1.ilaçlama yapılmalıdır. Bundan sonra,
ilaçların etki süresi dikkate alınarak, temmuz
ayının ikinci haftasına kadar, ilaçlamalara
devam edilmelidir.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Hastalık belirtileri gövde, ana dal ve yan
dallarda kanser, daha ince dallarda ise
kuruma ve geriye doğru ölüm şeklinde
ortaya çıkar. Enfekteli kısımda kabuk
kahverengileşir ve çöker. Yara etrafında
kallus dokusu ve zamk akıntısı görülür.

Cytospora kanseri

Ağaçların köklerinde çürüklük yaparak
kurumasına ve geriye ölümüne neden
olur. Hasta ağaçlarda sürgün oluşumu
azalır, yapraklar sararır ve dökülür,
sürgün ve dallar ölmeye ve kurumaya
başlar. Sonunda ağaçları tamamen
kurutur. Kök boğazı ve köklerde kabuk
dokusu ile odun dokusu arasında oluşan
beyaz fungal tabaka tipiktir. Odun
dokusu süngerimsi yapıya dönüşür

Armillaria kök çürüklüğü

Zarar Şekli/Belirtileri

Mart-kasım

Mart-kasım

Örnekleme
Zamanı

Göz ile
inceleme
Laboratuvar
testleri

Laboratuvar
testleri

Göz ile
inceleme

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Hastalığın görüldüğü bahçelerde; kültürel
önlemler uygulanmalıdır.

Kültürel önlemler titizlikle uygulanmalıdır.
Hastalık yeni başlamış ise; hasta kökler kesilip
temizlendikten sonra bu yerlere %5’lik Bordo
Bulamacı veya %2’lik göztaşı ilaçlarından
biri fırça ile sürülmeli ve ilaç kuruduktan
sonra üzerine aşı macunu sürülmelidir. Ya
da temizlenen yerlerdeki yaralar, 750 g
ardıç katranı +250 g göztaşı karışımı ile
kapatılmalıdır
Ağaçların kökleri tamamen hasta ise, ince
köklere kadar sökülerek kendi çukurunda
yakılmalı, yerine sönmemiş kireç veya %2’lik
Formalin dökülerek kapatılmalıdır.
Hastalığın görüldüğü bahçelerde, sağlam
ağaçları korumak için sonbaharda veya
ilkbaharda, ağaçların taç izdüşümleri, m² ye
10 litre ilaçlı su düşecek şekilde %2’lik göztaşı
ile sulanmalıdır.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Mart-ekim

Örnekleme
Zamanı

Göz ile
inceleme
Laboratuvar
testleri

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Hastalığın en tipik belirtisi zamk
akıntısı ile birlikte görülen kanser
oluşumudur. Kanserler, genellikle
enfekteli mahmuzların dip kısımlarında
görülür. Enfekteli kısımlar, güneş yanığı
görünümünde ve çevredeki sağlıklı
dokudan daha koyu kahve renklidir.
Hasta alanlardaki kabuk dokuları,
portakal renginden kahverengine kadar
değişen renkler alabilir.

Mart-mayıs

Göz ile
incelemelaboratuar
analizleri

Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığı

Hastalığın en tipik belirtisi kök ve
kök boğazında ur belirtileridir.
Urların boyutları 30 cm çapına kadar
değişebilmektedir. Başlangıçta krem
renkli olan urlar daha sonra koyu
kahverengine dönüşmektedir.

Kök kanseri

Zarar Şekli/Belirtileri

Fidan üretiminde, sağlıklı üretim materyalleri
(çelik, aşı gözü, aşı kalemi, anaç vb.)
kullanılmalı,
Bahçe tesis edilirken, sertifikalı fidan
kullanılmalı,
Enfekteli kısımlar 30-60 cm altından
kesilerek yakılmalı, Budama aletleri sık sık
% 10 luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu)’e
daldırılarak dezenfekte edilmeli,

Kimyasal Mücadele için Temmuz ve Ağustos
aylarında birer hafta ara ile iki defa urlar
bıçakla iyice temizlenerek yara yerine %5
oranında göztaşı eriyiği ve kuruduktan sonra
da bitkisel katran (ardıç katranı vb.) fırça ile
sürülür. Ağaçların kök ve kök boğazı tekrar
toprakla kapatılır.

Biyolojik mücadele için A. radiobacter strain K
1026 ajanı ekim veya dikimden önce tohum,
çöğür ve fidanlara uygulanabilir.

Kültürel önlemlere titizlikle uyulmalıdır.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Şeftalide belirtileri, boğum aralarında
kısalma, ilkbaharda dikkat çekici olup,
yapraklar koyu yeşil renkte ve sağlıklı
ağaçlara kıyasla daha dik ve yukarı
doğru bir gelişme gösterir

Erik cücelik virüsü

Şeftalilerde, ilkbaharda ağaçta
sürgün oluşumu başladıktan hemen
sonra, yapraklarda açık ve koyu
yeşil beneklenme, nekrotik çizgi ve
halkalar şeklinde lekeler görülür. Bu
lekeler genellikle şekilsiz olup nadiren
yuvarlaktır. Zamanla lekeler dökülünce
yaprak delik deşik bir görünüm alır.

Örnekleme
Zamanı

Mart-nisan

Mart-nisan

Prunus nekrotik halkalı leke virüsü

Şeftali çeşitlerinde tomurcuk dökülmesi
ve taç yapraklarda pembemsi çizgiler
oluşmasına neden olur. Duyarlı
çeşitlerde yaprak belirtileri ilkbaharda
hemen ortaya çıkar. Yaprakların ikincil
ve üçüncül damarları boyunca sararma
veya yaprak kenarlarına doğru sarımsı
benekler ve haleler şeklinde görülür.

Şarka virüs hastalığı

Zarar Şekli/Belirtileri

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Yeni kurulan fidanlık ve bahçelerin bu virüsün
konukçusu olan meyve bahçelerinden uzakta,
virüsten ari sertifikalı fidanlarla kurulması
gereklidir.
Budama alet ve ekipmanları üzerinde ağaçtan
ağaca geçerken %3’lük sodyum hipoklorid
veya %2’lik sodyum hidroksit+%2’lik formalin
solüsyonlarına batırılarak dezenfekte
edilmelidir.
Enfekteli ağaçlar sökülerek yok edilmelidir.

Yeni kurulan fidanlık ve bahçelerin bu virüsün
konukçusu olan meyve bahçelerinden uzakta,
virüsten ari sertifikalı fidanlarla kurulması
gereklidir.
Budama alet ve ekipmanları üzerinde ağaçtan
ağaca geçerken %3’lük sodyum hipoklorid
veya %2’lik sodyum hidroksit + %2’lik
formalin solüsyonlarına batırılarak dezenfekte
edilmelidir.
Enfekteli ağaçlar sökülerek yok edilmelidir.

Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
Virüsün enfeksiyon kaynaklarının ortadan
kaldırılması en etkin önlemdir.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Yapraklarda hafif sararma şeklinde
başlar. Önce damar araları sararır fakat
damarlar yeşil kalır. Sonra yaprağın
tamamı sararır. Yaprakların kenarları,
kahverengi kırmızımtırak renk alarak
kurur. Ağaçlar yıldan yıla zayıflar ve
meyve verimi azalır. Önlem alınmadığı
takdirde ağaçlar kuruyabilir.

Demir noksanlığı (kloroz )

Yapraklarda hafif sararma şeklinde
başlar. Önce damar araları sararır fakat
damarlar yeşil kalır. Sonra yaprağın
tamamı sararır. Yaprakların kenarları,
kahverengi kırmızımtırak renk alarak
kurur. Ağaçlar yıldan yıla zayıflar ve
meyve verimi azalır. Önlem alınmadığı
takdirde ağaçlar kuruyabilir.

Demir noksanlığı (kloroz )

Zarar Şekli/Belirtileri

Mayıs–temmuz

Mayıs–temmuz

Örnekleme
Zamanı

Göz ile
inceleme
Yaprak ve
toprak analizi

Göz ile
inceleme
Yaprak ve
toprak analizi

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Ağır ve çok kireçli topraklarda bahçe tesis
edilmemelidir. Sulama aralıkları, toprak
karakterine göre çok iyi ayarlanmalıdır.
Ağır topraklar ve su tutan topraklarda drenaj
yapılmalıdır. Kireçli yerlerde dayanıklı anaç
ve çeşitler dikilmelidir. Kloroz hastalığının
tedavisinde, demirli preparatlar kullanılır.
Uygulamalara, toprak ve yaprak analizleri
yapılarak karar verilir. Bu hastalığa
karşı, ilk sararma belirtileri görüldüğü
zaman topraktan veya yapraktan, demirli
preparatlarla ilaçlama yapılır.

Ağır ve çok kireçli topraklarda bahçe tesis
edilmemelidir. Sulama aralıkları, toprak
karakterine göre çok iyi ayarlanmalıdır.
Ağır topraklar ve su tutan topraklarda drenaj
yapılmalıdır. Kireçli yerlerde dayanıklı anaç
ve çeşitler dikilmelidir. Kloroz hastalığının
tedavisinde, demirli preparatlar kullanılır.
Uygulamalara, toprak ve yaprak analizleri
yapılarak karar verilir. Bu hastalığa
karşı, ilk sararma belirtileri görüldüğü
zaman topraktan veya yapraktan, demirli
preparatlarla ilaçlama yapılır.

Açıklama

Ek 1’ in devamı
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Ağaçların topraktan alacağı su ve besin
maddesine ortak olarak zararlı olurlar.
Ayrıca bazı hastalık ve zararlılara
konukçuluk yaparlar. Buna karşılık
faydalıların çoğalmasını ve barınmasını
sağlarlar.

Yabancı otlar

Zarar Şekli/Belirtileri

Mart-ekim

Örnekleme
Zamanı

Çerçeve atma

Örnekleme
Yöntemi

%10 ve daha fazla yabancı ot
örtüsü

Ekonomik
Zarar Eşiği

Kültürel tedbirlere önem verilmelidir. Şeftali ve
nektarin bahçelerinde yabancı otlarla, toprak
işlemesi veya biçme ile mücadele edilmelidir.
Şeftali bahçelerindeki yabancı otların
mücadelesinde, çok zorunlu olmadıkça
kimyasal mücadele tavsiye edilmemelidir.
Ancak Kanyaş gibi çok yıllık yabancı otlarla
etkili bir şekilde mücadele edilemiyorsa
kimyasal mücadele önerilebilinir.

Açıklama

Ek 1’ in devamı

Ek 2
Şeftali Ağacının Fenolojik Dönemleri

Şekil 63. Şeftali ağacının fenolojik dönemleri; a) Kış uykusu dönemi b) Kabarmaya
başlayan tomurcuk c) Kabarmış tomurcuk d) Yaprak tomurcuğunun çıkışı e) Pembe
tomurcuk f) Açılmış çiçek g) Tam çiçek h) Taç yapraklarının dökülmesi ı) Yeni oluşmuş
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Şeftali küllemesi

Meyve monilyası

Çiçek monilyası

Yaprak delen (Çil)

Şeftali yaprak
kıvırcıklığı

Yazıcı böcekler

Toprak altı
zararlıları

Baklazınnı

Çiçek thripsi

Meyve ağacı dip
kurtları

Akarlar
(Kırmızıörümcek)

Akdeniz
meyvesineği

Erik koşnili

E

Y

Erik unlu yaprakbiti

L1

San-Jose
kabuklubiti
L

Y

Şeftali yaprakbiti

Nisan

Dut kabuklubiti

L

Mart

Şeftali güvesi

Şubat
E

Ocak

Doğu meyvegüvesi

Zararlı,Hastalık ve
Yabancı Otlar

L1

Mayıs

P+L

Haziran

Temmuz Ağustos

A Y L A R

Y

L

OL

Eylül

P+L

OD

Y

Ekim

Şeftali, Nektarin Zararlıları Ve Hastalıklarının Zararlı Olduğu Dönemler

L1

Kasım

Aralık

EK 3

Şeftali ve Nektarin Entegre Mücadele Teknik Talimatı

Şeftalinin Fenolojik
Dönemleri

AYLAR

Demir noksanlığı (kloroz)

Erik cücelik virüsü

Prunus nekrotik halkalı
leke

Şarka virüs hastalığı

Bakteriyel kanser

Kök kanseri

Cytospora kanseri

Armillaria kök çürüklüğü

Rosellinia kök çürüklüğü

Şeftali karalekesi

Mart

Şubat

Ocak

Mart

Kış
uykusu

Şubat

Gözler
kabarmaya
başlıyor

Ocak

Gözlerin
uyanması +
pembe çiçek

Zararlı,Hastalık ve
Yabancı Otlar

Eylül

Temmuz Ağustos

Haziran

Mayıs

Meyve
tutumu

Nisan

Eylül

Haziran

Meyve
fındık+ ceviz
büyüklüğü

Mayıs

Temmuz Ağustos

Meyve
olgunlaşmış
+ hasat

Nisan

Aralık

Aralık

Kasım

Kasım

Ekim

Ekim

Yaprak
dökümü
Hasat
sonu

Çiçeklenme

EK 3’ün devamı

Kış Uykusu

A Y L A R

Hasat

Meyve
normal boy
+ olgunluk
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Formülasyon tipi

EC

EC

EC

Azadirachtin 0,3 g/l

Cyantraniliprole 100 g/l

Cyantraniliprole 200 g/l

17,5 ml

60 ml/

500 ml (larva)

300 ml (larva)

Doz (100 l su)

14

7

3

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

28

28

18B

18B

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 tarım ilaçları

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Azadirachtin A 10 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

1. Doğu meyvegüvesi

EK -4
Şeftali Ve Nektarin Entegre Mücadele Programında Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlara Karşı Kullanılacak
Bitki Koruma Ürünleri
(Bitki koruma ürünleri ile ilgili güncel bilgiler www.tagem.gov.tr adresinden takip edilebilir).
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Formülasyon tipi

SC

Spinosad 480 g/l

Formülasyon tipi

WP

WP

SG

Pirimicarb % 50

Flonicamid % 50

2F

SP

Acetamiprid % 20

25 g nimf, ergin

20 ml nimf-ergin

10 ml

15 g ergin, nimf

50 g ergin

75 ml nimf-ergin

Doz (100 l su)

150 g larva

30 ml

17,5 ml

Doz (100 l su)

14

14

14

14

21

21

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

14

14

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

4A

4A

3

9C

1A

23

Etki mekanizması*

1B

5

28

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.

SC

Imidacloprid 350 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Tau-fluvalinate 240 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

SC

Spirotetramat 100 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

3. Şeftali yaprakbiti

Phosmet % 50

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Cyantraniliprole 200 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

2. Şeftali güvesi

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

EC

Formülasyon tipi

WP

CS

CS

SC

SC

Pyriproxyfen 100 g/l

Pyriproxyfen 200 g/l

Spirotetramat 100 g/l

Sulfoxaflor 240 g/l

20 ml

75 ml larva

25 ml

100 ml

100 ml

Doz (100 l su)

200 g
(Yaz mücadelesinde)

50 ml/100 l su Larva

Doz (100 l su)

7

21

14

14

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

14

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

4C

23

7C

7C

7C

Etki mekanizması*

1B

7C

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 tarım ilaçları

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

CS

Pyriproxyfen 50 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

5. Dut kabuklubiti

Phosmet % 50

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Pyriproxyfen 100 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

4. San-Jose kabuklubiti

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

WP

Formülasyon tipi

WP

Malathion190 g/l

300g

300g

Doz (100 l su)

50 g Ergin
Yumurta Dönemi

Doz (100 l su)

7

7

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

21

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

1B

1B

Etki mekanizması*

1A

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

Malathion %25

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

7. Erik koşnili

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Pirimicarb % 50

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

6. Erik unlu yaprakbiti

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

EC

WP

Malathion 190 g/l

Malathion % 25

EC

90 ml Denska+200 ml
hidrolize protein/10 l su
(Kısmi dal ilaçlaması)

400 g+500 ml Enzimatik
Hidrolize protein (%85)/10
l su (Kısmi dal ilaçlaması)

300g

400g+500ml

Doz (100 l su)

10

10

7

10

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3

1B

1B

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.

Deltamethrin 15,7 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

WP

Malathion % 25

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

8. Akdeniz meyvesineği

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

SC

SC

Spirodiclofen 240 g/l
(İkinoktalı kırmızıörümcek)

Clofentezine 500 g/l

SC

Formülasyon tipi

Doz (100 l su)

20 ml

40 ml

25 ml

25 ml

Doz (100 l su)

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

14

21

14

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

Etki mekanizması*

23;6,12B

10A

23

10B

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.
** Bir mevsimde 3 defadan fazla kullanılmaz.

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

10. Meyve ağacı dipkurtları

Spirodiclofen 222 g/l + 18
g/l Abamectin

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar**

SC

Etoxazole110g/l (İkinoktalı
kırmızıörümcek)

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

9. Kırmızı örümcekler (Akarlar)

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

EC

200 ml

Doz (100 l su)

Formülasyon tipi

WG

EC

Acrinathrin 22,5 g/l +
Abamectin 12,6 g/l
EC 125ml

125 ml

20 ml Larva, Ergin

30 g Larva

Doz (100 l su)

14

14

7

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

7

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3A;3

4A,3

5

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.

OD

Imidacloprid 210 g/l +
Beta - Cyfluthrin 90 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Spinetoram % 25

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

12. Şeftalide Çiçek thripsi [Frankliniella occidentalis (Pergande)]

Dimethoate 400 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

11. Şeftali ağaçları ve fidanlarında toprak altı zararlıları

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

FS

800 g
300 g
1500 g

% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır WP
oksiklorür

% 35 Metalik bakıra eşdeğer Bakır WP
hidroksit
WP

WP
WP
WP
SC
SC
WG

% 20 Metalik Bakıra eşdeğer
Bordo Bulamacı (Kalsiyum
Hidroksit ve Bakır II Sülfat)

% 70 Folpet + % 1,5 Triadimenol

% 77 Bordo bulamacı (% 20
metalik bakıra eşdeğer)

% 50 Metalik Bakıra Eşdeğer % 84
Bakır Oksiklorür

% 25 Metalik Bakıra Eşdeğer
(357,5 g/l bakır oksiklorür)

Dithianon % 70

Ziram % 76

7

14

14

21

14

7

14

21

7

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

M3

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M7

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.
**Dormant dönem ve fenolojinin başlangıcında kullanılır.

200 g

700 g

1000 g

800 g

1500g

200 g

350 g

175 ml

Doz (100 l su)

% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır WP
hidroksit

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları**

Dodine 500 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

13. Şeftali yaprak kıvırcıklığı

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

WP/WG

300 g
700 g

% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır WP
hidroksit
SC
SC

% 25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır
Sülfat

% 25 Metalik Bakıra eşdeğer %98
Bakır Sülfat

14

14

7

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

M1

M1

M1

M1

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.
**Dormant dönem ve fenolojinin başlangıcında kullanılır.

700 g

350 g

300 g

Doz (100 l su)

% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır WP
oksiklorür

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları**

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Thiram % 80

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

14. Yaprakdelen (Çil)

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

WG
WP

Cyprodinil % 50

Thiophanate Methyl % 70

Formülasyon tipi

WG

Doz (100 l su)

75g

60 g

30 g

300 g

Doz (100 l su)

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

7

14

7

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

Etki mekanizması*

7;11

1

9

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.

Şeftalide ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.

Aktif madde adı ve oranı

16. Meyve monilyası (Mumya):

Boscalid % 26,7 + Pyraclostrobin
% 6,7

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları**

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

WP/WG

Thiram %80

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

15. Çiçek monilyası

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

EC
WG

Triadimenol 250 g/l

Kresoxim-methyl % 50

WP/WG
EW

Kükürt % 80

Cyflufenamid 51,3 g/l

EC
SC
SC

Tetraconazole 100 g/l

İsopyrazam 100 g/l +
Difenoconazole 40 g/l

Fluopyram 200 g/l +
Tebuconazole 200 g/l

25 g

100 ml

40 ml

30 ml

25 ml

400 g

500 g

15 g

40 ml

40 ml

Doz (100 l su)

3

7

14

7

7

7

7

21

14

7

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

-,3,G1

7;3;G1

3

7;11

U6

M2

M2

11

3

8

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.

SC

Boscalid 200 g/l +
Kresoxim-methyl 100 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları**

WP

Kükürt % 73

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Bupirimate 250 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

17. Şeftali küllemesi

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

Bakır sülfat % 25

Suda çözünen kristal

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları**

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon tipi

Suda çözünen kristal

% 25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır
Sülfat

19. Armillaria kök çürüklüğü

Suda çözünen kristal

% 25 Metalik Bakıra eşdeğer %98
Bakır Sülfat

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları**

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

18. Rosellinia kök çürüklüğü

m² ye 10 l ilaçlı
su (%2 lik Bordo
Bulamacı) (2000 g
Göztaşı +1000 g
Sönmemiş kireç)

Doz (100 l su)

% 1 lik göztaşı eriği
m² ye 10 lt su ile
ağaçların diplerine
uygulanır

% 1 lik göztaşı eriği
m² ye 10 lt su ile
ağaçların diplerine
uygulanır

Doz (100 l su)

21

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

21

21

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

M1

Etki mekanizması*

M1

M1

Etki mekanizması*

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

Suda çözünen kristal

Suda çözünen kristal

% 25 Metalik Bakıra eşdeğer %98
Bakır Sülfat

% 25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır
Sülfat

%3 lük bordo bulamacı
sonbaharda yaprak dökülünce
(1. ilaçlama ), % 1 lik bordo
bulamacı ilkbaharda pembe
tomurcuk dönemi (2. İlaçlama)

% 3 lük Bordo bulamacı,
sonbaharda yaprak dökülünce
(1. ilaçllama), % 1 lik Bordo
bulamacı, ilkbaharda pembe
tomurcuk dönemi (2. ilaçlama)

%3 lük bordo bulamacı
sonbaharda yaprak dökülünce
(1. ilaçlama ), % 1 lik bordo
bulamacı ilkbaharda pembe
tomurcuk dönemi (2. İlaçlama)

% 3 lük Bordo bulamacı,
sonbaharda yaprak dökülünce
(1. ilaçllama), % 1 lik Bordo
bulamacı, ilkbaharda pembe
tomurcuk dönemi (2. ilaçlama)

Doz (100 l su)

21

21

21

21

Son ilaçlama ile
hasat arası süre
(gün)

M1

M1

M1

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.

Suda çözünen kristal

Suda çözünen kristal

% 25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır
Sülfat

% 25 Metalik Bakıra eşdeğer %98
Bakır Sülfat

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları**

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

20. Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

WP

WP

% 25 Metakil Bakıra Eşdeğer Bakır
Sülfat

% 25 Metalik Bakıra eşdeğer %98
Bakır Sülfat

% 5 lik göztaşı eriği yaz
aylarında kök bölgelerine
uygulanır.

% 5 lik göztaşı eriyiği yaz
aylarınada kök bölgesinde
uygulanı

250 g/12 l su

Doz (100 l su)

21

21

-

Son ilaçlama ile
hasat arası süre
(gün)

M1

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.
**Dikim öncesi uygulama yapılmalı ve klorlu su kullanılmamalı.

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları**

WP

**Agrobacterium radiobacter
strain K1026 % 0.03

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

21.Kök kanseri

EK-4 devamı
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Formülasyon tipi

200 g (ağaç başına) Büyük
ağaçlarda (şeftali)

Doz (100 l su)

Son ilaçlama ile
hasat arası süre
(gün)

300-750 ml/da

10 ml/da

Formülasyon tipi
SL

SC

L

H

Yabancı otlar henüz toprak
yüzeyine çıkmadan önce
uygulanır.

Yabancı otların aktif olarak
geliştiği genç dönemlerinde
uygulanır

Etki mekanizması* Açıklama

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.

Indaziflam
500 g/l

Glufosinate Ammonium Tuzu
200 g/l

Aktif madde adı ve oranı

Son ilaçlama
ile hasat
Doz (100 l su)
arası süre
(gün)

Şeftali ve nektarin bahçelerinde sorun olan yabancı otlara karşı kullanılan herbisitler ve dozları

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları**

Metalik demir % 6

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve oranı

22. Demir noksanlığı (kloroz)

EK-4 devamı

EK-5
Şeftali Ve Nektarin Bahçelerinde Tavsiye Edilen Herbisitlerin Etkilediği
Yabancı Ot Türleri
İlaçlar
Yabancı Otlar

Glufosinate Ammonium
tuzu 200 g/l

İndaziflam 500 g/l

Ayrık
Ballıbaba
Bambul otu
Benekli darıcan
Çatal otu

x

Çimensi mürdümük
Çoban çantası
Çukurova hardalı
Darıcan

x

Delice
Domuz pıtrağı
Dönbaba
Düğün çiçeği
Ebegümeci
Eşek marulu

x

x

Horoz ibiği
Isırgan otu
Kanarya otu

x

Kanyaş

x

K.köklü tilkikuyruğu

x

x

Kısır brom
Kirpi darı
Köpek dişi ayrığı

x

Köygöçüren
Kuş otu
Ortanca sinir otu

x

Pelin
Pire otu

x

Püsküllü çayır

x

Semiz otu

x

Serçe dili
Sirken

x
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EK-5 devamı
İlaçlar
Yabancı Otlar

Glufosinate Ammonium
tuzu 200 g/l

İndaziflam 500 g/l

Sütleğen
Şahtere
Tarla sarmaşığı

x

Tilki kuyruğu

x

Topalak

x

Turna gagası

x

Yabani bamya

x

x

Yabani dikenli marul
Yabani fiğ
Yabani hardal

x

Yabani havuç
Yabani marul

x

Yabani yonca

x

Yabani yulaf
Yer fesleğeni
Yeşil horoz ibiği
Yeşil kirpi darı
Zincir pıtrağı
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