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ÖNSÖZ
Elma, armut ve ayva Türkiye ekonomisi ve halkımızın beslenmesi için çok önemli
ürünlerdir. Ülkemizde elma, armut ve ayvanın büyük bir bölümü taze olarak tüketilmekle
birlikte; başta meyve suyu, konsantresi ve püresi olmak üzere pekmez, sirke, reçel,
marmelat, çay, cips ve kurusu gibi yan ürünleri de elde edilmektedir. Ülkemizde, 2016
yılı TÜİK verilerine göre, elma ağacı sayısı 70.696 adet, üretimi 2.569.759 ton, armut
ağacı sayısı 13.591 adet, üretimi 463.623 ton ayva ağacı sayısı 3.884 adet ve üretimi
ise 112.900 ton olmuştur.
Ülkemizde geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan, iç tüketim ve ihracatımız için önemli bir
yere sahip olan elma, armut ve ayva bahçelerinde, tek başına veya birlikte zarar yapan,
pek çok hastalık, zararlı ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bunların en önemlileri Elma
içkurdu, Armut psillidi, Elma karalekesi, Ateş yanıklığı, Ayva monilyası, Kök kanseri, Kök
çürüklükleri gibi hastalık ve zararlı etmenlerdir. Daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek
için, elma, armut ve ayva bahçelerinde hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele
büyük önem arz etmektedir. Kimyasal ilaçların insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz
etkilerini azaltmak için hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile ekonomik ve ekolojik bir
mücadele yapılması gerekmektedir. Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik
çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır.
Bu nedenle zirai mücadelenin, agro-ekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretim dikkate
alınarak yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu da ancak, biyolojik mücadele ve
biyoteknik mücadele yöntemleri başta olmak üzere, kimyasal mücadeleye alternatif
yöntemlerin öncelikli olması ve gerekirse birlikte ve uyum içerisinde kullanılması suretiyle
sağlanabilmektedir.
Entegre mücadele; insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan sürdürülebilir bir
mücadele sistemidir. Bu nedenle, “Entegre Ürün Yönetimi” ve “Sürdürülebilir Tarımsal
Üretim”in çekirdeğini oluşturur.
Ülkemizde, Entegre mücadele ile ilgili temel araştırmalar, 1970 yılında başlamıştır. 1994
yılına kadar pamuk, elma, fındık, buğday, turunçgil, mısır, patates, ayçiçeği, örtüaltında
yetiştirilen sebzeler ve süs bitkileri, zeytin, kiraz, antepfıstığı ve bağ gibi önemli ürünlerde,
Entegre mücadele projeleri yürütülmüştür. Ancak bunların hepsi, araştırma ağırlıklı
çalışmalardır.
Ankara’da, 11-13 Ekim 1994 tarihlerinde yapılan bir toplantıda, Entegre mücadele
çalışmaları yeniden masaya yatırılmış ve 1995 yılından sonra yürütülen Entegre mücadele
projeleri, araştırma ağırlıklı olmaktan çıkartılarak, uygulama ağırlıklı hale getirilmiştir.
Bu toplantıda, “Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Politikası, Stratejisi
ve Öncelikleri” gözden geçirilerek yeniden belirlenmiştir. Belirlenen politika ve stratejiye
uygun olarak, 1995 yılından itibaren buğday, mısır, pamuk, patates, nohut, mercimek,
örtüaltında yetiştirilen sebzeler, elma, turunçgil, fındık, zeytin, kiraz, antepfıstığı, kayısı,
şeftali ve bağ olmak üzere toplam 16 önemli üründe; hastalık, zararlı ve yabancı otlarla
mücadele için, Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projeleri yürürlüğe
konulmuştur. Bunlar, pilot olarak seçilen illerde, programlar halinde uygulanmış ve hızla
Türkiye geneline yaygınlaştırılmıştır.
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Diğer taraftan FAO/UNDP tarafından desteklenerek 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 GKGM ile Araştırma enstitüleri, GTHB İl ve İlçe Müdürlükleri, üniversiteler, sivil toplum
örgütleri (kooperatifler, çiftçi birlikleri, özel sektör, vb.) ve çiftçileri kapsayacak şekilde,
birer “Entegre Mücadele Organizasyon Şeması” ile “Teknik İşbirliği ve Koordinasyon Ağı”
oluşturulmuştur.
Entegre mücadele projeleri, hedef kitle olan çiftçiler için hazırlanmış olup, araştırmacı,
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 için daha çok
çaba harcanacaktır.
Entegre mücadele programlarının uygulanmasında esas alınmak üzere, her önemli ürün
veya ürün grubu için, birer Entegre Mücadele Teknik Talimatı hazırlanarak, yürürlüğe
konmuştur. Bu talimatlar, ilk aşamada Entegre mücadele programlarının yürütüldüğü
yerlerde kullanılacak, daha sonraki yıllarda ise kademeli olarak, “Zirai Mücadele Teknik
Talimatları”nın yerini alacaktır.
Entegre mücadele talimatlarında; biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı
çeşitlerin kullanımı, 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 makinalar ile uygun
ilaçlama tekniği kullanılarak yapılması esas alınmaktadır. Bu talimatlarda, uluslararası
kriterlere göre seçilen ve Entegre Mücadele Programları için uygun olan ilaçlar tavsiye
edilmekte, mecbur kalmadıkça riski yüksek olan ilaçlara yer verilmemektedir.
Hastalık, zararlılar ve yabancı otların renkli fotoğraflarla tanıtıldığı Entegre Mücadele
Teknik Talimatları, her önemli ürün veya ürün grubu için ayrı kitaplar halinde bastırılarak;
araştırmacı, yayımcı, eğitimci ve çiftçilerin hizmetine sunulmaktadır. Elma, Armut ve Ayva
Entegre Mücadele Teknik Talimatı ile elma, armut ve ayva hastalık, zararlı ve yabancı
otlarına karşı, en uygun yöntem ve teknikler kullanılarak, Entegre mücadele yapılması
sağlanmış olacaktır. Bu Talimat, elma, armut ve ayva üretimi yapan üreticilere, elma,
armut ve ayva ile ilgili çalışan yöneticilere, araştırmacılara ve yayımcılara yol gösterici bir
rehber, üniversite öğrencileri için de bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır.
Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı’nın hazırlanmasında emeği geçen
ve görüşleriyle katkıda bulunan, son şeklini vererek basıma hazır hale getiren, kitap
halinde basılmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Bu talimatın ülkemiz tarımına,
elma, armut ve ayva yetiştiricilerine, konuyla ilgili olan bütün kişi ve kuruluşlara yararlı
olmasını temenni ediyorum.
Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA
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.
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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.
Elma 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 dormant dönemde
olduğu şubat-mart aylarında bir defa yapılır. Bunun için bahçeyi temsil edecek şekilde
5 ağacın herbirinden 20 cm uzunlukta, 1-3 yıllık 12 dal parçası kesilir ve bunlar
önce kesekağıdı, sonra polietilen torbalara yerleştirilerek buz kutusu ile laboratuvara
getirilir.
Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Burada dalların 10’ar adedi üzerindeki zararlılar (kabuklubit, koşnil, kırmızı
örümcek yumurtaları v.b.), stereomikroskop 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.
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, elma
bahçelerinde bulunan zararlı ve faydalı 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 faydalı akarlar ve yenikler sayılır.
Sayımlar, gözle veya lup ile ağaçların üzerinde yapılır.
Zararlı ve predatör akar türleri ve 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, polietilen bir torbaya yerleştirilir
ve buz kutusu içerisinde laboratuvara getirilir. Laboratuvarda yaprak örneklerinin alt
ve üst yüzeyleri stereomikroskop altında incelenerek, zararlı ve predatör akar türlerinin
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. Sayımlardan elde edilen sonuçlar, Ek 1’de 100 organa göre verilen,
ekonomik zarar eşikleri ile karşılaştırılarak, mücadele yapılıp yapılmayacağına karar
verilir.

a

A.ÖZDEM

b

A.ÖZDEM

Şekil 1. a) Akar fırçalama aleti, b) Akar sayım skalası
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5.1.3. Darbe yöntemi

E.AYAN

Şekil 2. Darbe aleti

Bu yöntem, ağaçların üzerinde bulunan hareketli zararlı
ve
faydalı 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. 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 faydalı
türlerin, dalların altında tutulan bir kenarı 50 cm olan kare
şeklindeki beyaz kumaştan yapılan ve alt kısmında öldürme
şişesi bulunan darbe aletinin içine düşmesi sağlanır (Şekil 2).

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
Elma yaprak, dal ve sürgünlerinde gözlemler yapılır. Sürgün, yaprak ve meyvedeki
lekeler ve çürümeler, gövde ve kollarda çatlama ve kuruma görülen bitkilerden
örnekler alınır. Ayrıca, gelişme geriliği ve kuruma gösteren elma, armut ve ayvaların
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, dal ve sürgün örnekleri önce kâğıt ile sarılır sonra naylon torba içine konarak,
kök örnekleri ise bir bütün halinde topraklı olarak, toprak nemi muhafaza
edilerek analiz edilmek üzere Enstitü veya konu uzmanı bulunan ilgili laboratuvara
gönderilir.
5.3. Bakteri ve Fitoplazma Hastalıklarının Örnekleme Yöntemleri
Bahçeler köşegenler doğrultusunda veya zikzak çizilerek dolaşılır. Sürvey kapsamına
alınan ağaçların genel görünümü incelenir. Seçilen ağaçların tamamı aşağıda yer
alan belirtiler yönünden dikkatle kontrol edilir.
Bakteriyel hastalıklar için; elma, armut ve ayva ağaçlarının çiçek, meyve, sürgün,
dal ve gövdelerinde gözlemler yapılır. Çiçek ve sürgünlerde renk değişikliği, yanıklık,
sürgünlerde “çobandeğneği” belirtisi, dal ve gövdede çökük, renk değiştirmiş,
bakteriyel akıntılı (ooze) kanser oluşumu ve yine çiçek, meyve ve sürgünlerde
bakteriyel akıntı (ooze) görülen bitkilerden örnekler alınır. Ayrıca, gelişme geriliği
gösteren ağaçların kök kısımları açılarak kök ve kök boğazı ur ve ur benzeri oluşumlar
yönüyle incelenir.
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Bu tip belirti gösteren bitkiler ya kökleri ile birlikte sökülür ya da urlu kısımları içerecek
şekilde örnekleme yapılır.
Elma ve armuttaki fitoplazma hastalıkları için; bahçede gelişme geriliği
gösteren ağaçlar özellikle incelenir. Bunun yanı sıra yaz aylarında ani solgunluk ve
çökme görülen, tepe sürgünlerinde “cadısüpürgesi”, “rozetleşme” şeklinde belirtiler
oluşmuş, yaprakları kaşık şeklinde içe kıvrılmış, meşin veya deri gibi sertleşmiş,
küçülmüş, sararmış veya erken kızarmış ağaçlar ile mevsimsiz çiçek açan ya da
yaprak döken ağaçlardan örneklemeler yapılır. Fitoplazma hastalıklarının belirtileri
fizyolojik hastalıklar ile karıştırılabildiğinden, hastalığın kesin teşhisi için bu tip belirtiler
gösteren ağaçlardan mutlaka örnek alınarak laboratuvara analize gönderilmelidir.
Belirti gösteren çiçek, meyve, sürgün ve dallar için hastalıklı ve sağlam kısımları
içerecek şekilde örnekler alınır. Tamamen kurumuş ve yanmış bitki parçaları
laboratuvar
analizi için uygun olmadığından bu kısımlardan örnek alınmamalıdır. Örneklerin
alındığı bitkilerin GPS ile koordinatı belirlenir ve etiketlenir. Alınan örnekler,
kurumalarını engellemek için nemli bir bez veya gazete kağıdına sarılır ve plastik
torbaya
konularak mühürlenir. En kısa sürede analiz edilmek üzere Enstitü veya konu uzmanı
bulunan ilgili laboratuvara gönderilir.
5.4. Viral Hastalıkların Örnekleme Yöntemi
Virüs hastalıkları ile ilgili olarak, elma, armut ve ayva ağaçlarında yaprak, çiçek ve
meyvelerdeki belirtilere göre gözlemler yapılır. Virüs şüphesi uyandıran bitkilerden
örnekler, bölgenin iklim koşulları göz önünde bulundurularak vejetasyon döneminin
başlangıcından ortalarına kadar alınabilir. Bahçelerde zikzak, W ve X şeklinde,
dolaşılarak ağacın dört tarafındaki yaprak, çiçek ve/veya meyve örnekleri toplanıp,
etiketlenerek, örnekler bozulmayacak şekilde en kısa zamanda Enstitü veya konu
uzmanı bulunan ilgili laboratuvara gönderilir (Şekil 3).

A. F. MORCA

Şekil 3. Bahçe içerisinde örnekleme metodu
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5.5. Yabancı Otların Örnekleme Yöntemi
Yabancı otların yoğunlukları; yabancı ot türlerinin metrekaredeki sayıları (adet/m²)
yada % kaplama alanları bulunarak tespit edilir. Yabancı otların metrekaredeki
sayılarını saptamak amacıyla; tüm bahçeyi temsil edecek şekilde farklı noktalara
tesadüfi 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 10-15 veya daha fazla
sayıda yabancı ot bulunduğu ya da; %10-15’i yabancı ot ile kaplı ise mücadeleye
karar verilir.
Çizelge 1. Elma, armut ve ayva 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 ile İlgili Örnekleme Yöntemleri
Bitki besin maddesi noksanlıklarını belirlemek amacıyla, hem yaprak hem de toprak
analizlerinin yapılması gerekmektedir.
5.6.1. Yaprak örneklerinin alınması
Yaprak örneklemesi, tam çiçeklenme tarihinden 8-12 hafta sonra yapılmalıdır. Bunun
için, ağacın güneş gören ve insan boyu yüksekliğindeki dallarında, uç sürgünlerin
orta yaprakları, sapları ile birlikte toplanır. Ağaçların dört yönünden olmak üzere,
25 ağaçtan toplam 200 adet yaprak alınır. “Bir örnek” olarak kabul edilen bu
200 yaprak, 20 dekarlık bir alanı temsil edebilir. Örnekler zamanında alınmalı ve
örnekleme
sırasında ağaçların tür, çeşit, anaç ve yaş farkı gözetilmelidir. Ayrıca arazinin eğimi,
toprak yapısı, derinliği, farklı gübre uygulanan bölümleri dikkate alınmalıdır. Orta
büyüklükte, saplı, kuru, tozsuz, kimyasal madde bulaşmamış, böceklerden zarar
görmemiş ve hastalık belirtisi bulunmayan yapraklar örneklenmelidir.
5.6.2. Toprak örneklerinin alınması
Toprak örnekleri gübre kullanımından bir kaç ay önce alınmalıdır. Örnekler, bahçenin
8-10 farklı noktasından ve 20-40 cm (veya analizi yapacak laboratuvarın talebine
göre 30-60 cm) derinlikten alınır.
Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Aynı bahçeden alınan topraklar, birbiri ile karıştırılır ve bu karışımdan 1 kg kadarı
örnek olarak ayrılır. Yeni kurulan bahçelerde, 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm veya
0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm. derinliklerden de örnekleme yapılması uygun olur.
Bahçenin toprağı her tarafında aynı özellikte olsa bile, bir toprak örneği en fazla 40
dekarlık alanı temsil edebilir. Aşırı yağmurlu ve soğuk havalarda örnek alınmamalıdır.
Örnekleme sırasında arazinin eğimi, yöneyi, topraktaki renk farklılıkları dikkate
alınmalı ve böyle yerlerden ayrı örnek alınmalıdır. Ayrıca toprağın yapısı, derinliği ve
işleme farklılığı da göz önünde tutulmalıdır.

6. ANA ZARARLI VE HASTALIKLAR
Elma bahçelerinin ana zararlısı Elma içkurdu (Cydia pomonella L.), ana hastalığı
Elma karalekesi hastalığı [Venturia inaequalis (Cke.) Wint.]’dır.
Armut bahçelerinde ana zararlı Armut psillidi (Cacopsylla pyri L.), ana hastalığı ise
ayva bahçelerinin de ana hastalığı olan Ateş yanıklığı hastalığı [Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et al.]’dır.
6.1. Elma içkurdu [Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin gri renkli, 18-20 mm kanat açıklığında, yaklaşık 10-12 mm uzunluğunda, her
iki kanat ucunda üçgen şeklinde çikolata renginde leke bulunur. Erkeklerde dıştan
erkek organlarını örten iki kapakçık ve bu kapakçıklarda genellikle pulcuklar bulunur.
Dişilerde ise abdomenin sonunda ve ventralde kenarları ince tüylerle çevrili bir
göçük bulunmaktadır (Şekil 4a).

a

d

A.ÖZDEM

A.ÖZDEM

e

b

A.ÖZDEM

A.ÖZDEM

f

c

A.ÖZDEM

A.ÖZDEM

g

A.ÖZDEM

Şekil 4. Elma içkurdu’nun a) Ergini, b) Yeni bırakılmış yumurtası, c) Yumurtanın kırmızı halka dönemi, d) Yumurtanın siyah baş dönemi, e) Yumurtadan yeni çıkmış larvası, f) Olgun larvası, g) Pupası
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Yumurta, başlangıçta süt beyazı renginde ve mumumsu görünümde, oval ve 1.01.2 mm çapındadır. Yumurta gelişirken ortasında kırmızımsı bir halka görünür,
açılmadan hemen önce, siyah baş döneminde ise gelişmiş larva yumurtanın içinde
açıklıkla izlenebilir (Şekil 4b,c,d). Yumurta açıldıktan sonra kalan kabuğu yassılaşarak
güneşte sedef gibi parlar.
Yumurtadan yeni çıkan ilk dönem larva 1.0-1.4 mm boyundadır. Bu dönemde iri ve
yassı olan baş ile protoraks parlak siyahtır (Şekil 4e). Gelişmesini tamamlayıp elmayı
terk eden olgun larvalar 15-20 mm boyunda beyazımsı pembe görünümlüdür (Şekil
4f). Olgun larva elips şeklinde ve kirli beyaz renkte koza örerek içinde pupa
olmaktadır. Açık kahverengi olan pupa, ortalama 10 mm boyunda ve 2.5-3 mm
enindedir
(Şekil 4g).
Elma içkurdu kışı daha çok ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında, kısmen de
yere dökülmüş toprakta bulunan kalıntılar arasında, ambalaj ve depolama yerlerinde
ördükleri kokon içerisinde olgun larva döneminde geçirir. Kışlama döneminde,
faydalı türler ve kötü hava koşulları nedeniyle, larvalarda %30-40 dolayında ölüm
olabilmektedir. Kışlayan larva, mayıs başlarına doğru pupa olur. İlkbahar ergin
çıkışları (birinci döl) genellikle mayısta (bazı yıllar nisan ortalarında) başlar ve temmuz
ortalarına kadar devam eder. Bu nedenle, temmuzda birinci ve ikinci dölün erginlerini
bir arada görmek mümkündür.
İlkbaharda çıkan kelebekler yumurtalarını, daha çok meyve buketlerine yakın
olan yapraklara ve az kısmını da genç meyvelere; ikinci döl erginleri ise daha çok
meyvelere ve az kısmınıda meyveleri çevreleyen yapraklara bırakır. Yumurtadan
çıkan larvalar, daha çok meyvelerin yapraklara veya birbirine temas ettiği yerlerden
giriş yapar.
Erginler çıkıştan kısa bir süre sonra yumurta bırakmaya başlar. Ancak, erginlerin
çiftleşip yumurta bırakması için alacakaranlık sıcaklığının üst üste iki akşam 15°C’nin
üzerinde olması gerekir. Yumurtalar önceleri yapraklara, ince dallara, daha sonra
meyvelere tek tek bırakılır ve gelişmelerini 90 gün-derece’de tamamlar. Bir dişi 3070 yumurta bırakır.
Yumurta açıldıktan sonra, ilk dönem larvalar kendilerine hemen girmek için uygun bir
meyve arar. İlk larvaların çıkışı ile meyveye giriş arasındaki süre, birçok etkene bağlı
olmak üzere, genellikle 4-8 saat arasında değişir. Meyveye giriş öncesi larva çok
hassas olduğundan; rüzgar, yağmur veya predatörlerden dolayı yüksek oranda ölüm
olabilmektedir. Bu dönem Elma içkurduna karşı mücadele önlemlerinin uygulanması
için çok önemlidir. Çünkü larvaların meyveye girmeden öldürülmesi gerekmektedir.
Elma içkurdu larvası, elmanın çiçek çukurundan veya yan tarafı ile sapa yakın
kısımlarından meyveye girer (5a, b). Larva, meyveye girdikten sonra merkeze doğru
tünel
açar ve çekirdekler üzerinde beslenir. Bu özellik, Elma içkurdu larvalarını, çekirdekler
üzerinde beslenmeyen ve fakat meyve içinde zararlı diğer Tortricid’lerden ayırmaktadır.
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Ayrıca, olgun larvalar pembe renkte olup, meyve içinde beslenen diğer Tortricid
larvalarından daha büyüktür.
Meyve içinde 30-40 gün beslenerek olgunlaşan larva, ağaç gövdesinin çatlamış
kabukları arasında veya toprakta bulunan kalıntılar arasında kokon örmek üzere
meyveyi terk eder. Bunlar daha sonra pupa olarak, ya aynı yılın yaz erginleri şeklinde
veya pupa olmayıp, diyapoza geçmeleri halinde ise ertesi ilkbaharda, birinci döl
erginleri ile birlikte çıkmaktadır.
Ülkemizde Elma içkurdu genellikle 2 döl, bazı yer ve yıllarda 3 döl verebilmektedir.
Elma içkurdu elma ağaçlarının ana zararlısıdır. Doğrudan meyvede zarar yapan
larvalar, meyveleri delerek galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek
pislikler bırakmaktadır (Şekil 5c). Bütün bunların sonucu olarak meyvelerin
dökülmesine, ağaçta kalabilen meyvelerin ise nitelik ve niceliklerinin bozulmasına ve
dolayısıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadelesi
yapılmayan bahçelerdeki zararı %60, hatta %100’e kadar çıkabilmektedir.

a

b

A.ÖZDEM

A.ÖZDEM

c

A.ÖZDEM

Şekil 5. Elma içkurdu’nun meyvedeki zarar şekilleri

Başta elma olmak üzere armut, ayva, cevizde zararlı olmakta, bunların yanı sıra erik,
kayısı ve şeftalide az oranda bulunabilmektedir. Ahlat da konukçuları arasındadır.
Parazitoit ve predatörleri
Elma içkurdu’nun parazitoitleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Elma içkurdu’nun parazitoitleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Yumurta parazitoitleri
Trichogramma evanescens Westwood

Hym.: Trichogrammatidae

T. embryophagum (Hartig)

Hym.: Trichogrammatidae

T. kilinceri Kostadinov

Hym.: Trichogrammatidae

Larva ve pupa parazitoitleri
Elodia tragica Meigen

Dip.: Tachinidae

Neoplectops veniseta Stein

Dip.: Tachinidae

Liotryphon caudatus (Ratzeburg)

Hym.: Ichneumonidae

L. punctulatus (Ratzeburg)

Hym.: Ichneumonidae
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Çizelge 2’ nin devamı
Pimpla turionellae L.

Hym.: Ichneumonidae

Pristomerus vulnerator Panzer

Hym.: Ichneumonidae

Itoplectis maculator Fabricius

Hym.: Ichneumonidae

Trichomma enecator Rossi

Hym.: Ichneumonidae

Ascogaster quadridentatus Wesmel

Hym.: Braconidae

Agathis linguarius Nees

Hym.: Braconidae

Perilampus tristis Mayr.

Hym.: Perilampidae

Perilampus laevifrons Dalman

Hym.: Perilampidae

Dibrachys cavus (Walker)

Hym.: Pteromalidae

Trichogramma türlerinin, Elma içkurdu yumurtalarını bazı yer ve yılarda %15-76 oranında parazitlediği belirlenmiştir.
Predatörleri
Başta kuşlar olmak üzere, Elma içkurdu’nun pek çok predatörünün bulunduğu da
bilinmektedir. Kuşların, özellikle ağaçkakanların tuzak bantlara gelen larvaları
% 80-95 oranlarında yok ettikleri gözlenmiştir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•

Öncelikle elma bahçelerinin Elma içkurdu’nun diğer konukçusu olan armut, ayva
ve ceviz gibi meyve ağaçları ile karışık olarak kurulmamasına özen gösterilmesidir.
Konukçusu olan meyve ağaçlarının altına dökülen meyveler toplanıp uzaklaştırılma,
ambalaj ve depolama yerleri elma bahçelerinin kenarlarına kurulmamalıdır.
Ağaç gövdelerine haziran başlarında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılarak,
bunlara gelen larvaların haftalık kontrollerle toplanıp, parazitoit çıkışı için bahçenin
uygun bir yerinde kafeslere konulması popülasyonun düşürülmesi açısından
önemlidir.

Biyolojik Mücadele
Yumurta parazitoidi Trichogramma türleri (Şekil 6a,b,c) ile Elodia tragica, Trichomma
enacator ve Ascogaster quadridentatus, Elma içkurdu’nun biyolojik mücadelesinde
kullanılabilecek önemli faydalılardır. Ancak bu zararlının ekonomik zarar eşiği çok
düşük olduğu için, sadece biyolojik mücadele etmenleri ile baskı altında tutmak
mümkün olmamaktadır. Özellikle, yoğun ve gelişigüzel ilaçlamaların yapıldığı
yerlerde faydalıların etkinlikleri çok azalmaktadır.
Faydalı türlerden en iyi şekilde yararlanmak için zararlının doğal düşmanları iyi
tanınmalı; etkili olan türler, özellikle yumurta parazitoiti Trichogramma türleri ile larva
ve pupa parazitoiti olan A. quadridentatus, E. tragica ve T. enecator, fazla olduğu
diğer meyve bahçelerinden toplanarak, bulaştırılmak suretiyle biyolojik mücadelede
kullanılmalıdır.
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İlaçlama programları, faydalıları özellikle yumurta parazitoitlerini koruyacak biçimde
hazırlanmalı, bu amaçla seçici ilaçlara birinci derecede öncelik verilmelidir.
Trichogramma türleri, böcek üretim tesislerinde (insektaryum) veya laboratuvarda
kitle halinde üretilerek veya üreten kuruluşlardan satın alınarak, doğal popülasyonu
desteklemek için bahçelere salınmalıdır.
Bahçe kenarında doğal düşmanlar için çok yıllık barınak bitkiler (yabani gül ve
böğürtlen) ve besin kaynağı (av, polen, nektar) olan nane, yabani havuç ve rezene
gibi çiçekli bitkiler korunmalı, eğer mevcut değilse bahçe yakınlarında yetiştirilmelidir.

a

M. KODAN

b

M. KODAN

M. KODAN

c

Şekil 6. Trichogramma evanescens a) Ergini b) Yumurtayı parazitleyen dişisi c) Parazitli yumurtaları

Biyoteknik Mücadele
Kitle halinde tuzakla yakalama
Elma içkurdu’nun orta ve düşük yoğunlukta bulunduğu bahçelerde uygulanabilen
bir mücadele yöntemidir. Belirli aralıklarla ve belirli yoğunlukta eşeysel cezbedici
feromon tuzakları yerleştirilerek zararlı kitle halinde yakalanıp popülasyonu azaltılır.

a

A.ÖZDEM

b

A.ÖZDEM

Şekil 7. Elma içkurdu’nun a) Eşeysel çekici tuzağı, b) Tuzağa yakalanan erginleri

Etkili sıcaklık toplamları 1 Ocaktan itibaren 40-80 gün-derece’yi bulduğu tarihte
tuzaklar ağaçlara asılır ve hasat sonuna kadar kitle halinde tuzakla yakalama yapılır.
Kitle halinde tuzakla yakalama yöntemi bu zararlıya karşı her ağaca bir adet eşeysel
çekici tuzak asılarak uygulanır. Tuzaklar yerden 1.5-2.0 m yüksekliğe ve açık tarafı
hakim rüzgar yönüne gelecek şekilde ağaç başına bir adet asılır (Şekil 7a).

20
ELMA_ARMUT_VE_AYVADA-23-agustos-2017-revize.indd 20

Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı
11.10.2017 18:38:56

Tuzaklar haftada bir kontrol edilip toplanan kelebekler uzaklaştırılmalı, yapışkan
tablalar gerektiğinde değiştirilmelidir. (Şekil 7b). Eşeysel çekici tuzakların kapsülleri
sıcaklığa bağlı olarak 4-6 haftada bir değiştirilir.
Aynı bahçede en az iki yıl üst üste uygulanması sonucunda, popülasyon baskı altında
tutulabilmektedir.
Çiftleşmeyi engelleme yöntemi
Bu teknikte dişiler tarafından salgılanan eşey feromonu, yapay olarak sentezlenip
yayıcı kullanılarak hedef alana yayılır, böceğin karşı eşeye yönelimi engellenir (Şekil
8a). Elma içkurdu popülasyonunun izlenmesi için, eşeysel çekici tuzaklar 1 Ocak’
tan itibaren etkili sıcaklıklar toplamı 40-80 gün-derece civarına ulaştığında (mart
sonu-nisan başı), çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra bahçenin ortalarında
bulunan elma ağacının tacının dış kısmına ve yerden 1.5-2 m yükseğe ve hakim
rüzgar yönünde 5 hektara 1 adet gelecek şekilde asılır (Şekil 8b). Tuzaklardaki
feromon
kapsüller 4-6 haftada bir, yapışkan tablalar ise gerektiğinde değiştirilir. Tuzaklar ilk
kelebek yakalanıncaya kadar haftada 2-3 kez, yakalandıktan sonra ise haftada bir
kontrol edilir.

a

N.ÖZTÜRK

b

N.ÖZTÜRK

Şekil 8. Çiftleşmeyi engelleme tekniğinde a) Isomate-C Plus tipi yayıcılar b) Yayıcıların elma ağacı üzerine asılışı

Eşeysel çekici tuzaklarda ilk erginin yakalanmasıyla birlikte, Elma içkurdu feromonu
içeren yayıcılar, çiftleşmeyi engelleme tekniğinin uygulandığı elma bahçesine
firmasının önerdiği şekilde ağaçlara bağlanır. Uygulama alanına 80-100 m den
daha yakın bir ilaçlı elma bahçesi varsa, buradan çiftleşmiş dişi bireylerin göçünü
engellemek yani izolasyonu sağlamak gerekir. Bu amaçla, çiftleşmeyi engelleme
tekniğinin uygulandığı elma 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. Yöntemin uygulanacağı alan en az
5 ha büyüklüğünde olmalıdır.
Uygulama, elma meyvelerinin hasat edildiği döneme kadar devam eder. Hasat
öncesi yapılan değerlendirme sayımında, kurtlu meyve oranı (zarar oranı), şaşırtma
tekniğinin uygulandığı elma bahçesinde ortalama %5 ve altında ise, yöntem tek
başına yeterli ve başarılı olarak kabul edilir.
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Çiftleşmeyi engelleme tekniğinden olumlu sonuç alabilmek için;
•
•
•
•
•
•

Tekniğin kullanılacağı bahçelerde izolasyonun iyi sağlanması, mümkün olduğu
kadar geniş alanlarda uygulanması ve sınırlarda daha fazla sayıda yayıcı
kullanılması,
Popülasyonun eşeysel çekici tuzaklarla takip edilmesi, yöntemin düşük ve orta
yoğunluktaki popülasyonlarda kullanılması,
Yayıcıların bahçelere tuzaklarda ilk ergin yakalanması ile birlikte hemen asılması,
Yöntemin uygulandığı bahçelerde özellikle döllere ait larva çıkışlarında meyve
sayımlarının titizlikle yapılması,
Popülasyonun yüksek olduğu ve uçuş süresinin uzun olduğu yıllarda uygun bir
insektisitle kombine edilmesi,
Kullanılan yayıcıların taze olması gerekmektedir. Yöntemin spesifik oluşu ve doğal
dengeyi koruyucu olması nedeniyle ülkemizde organik tarım üreticileri tarafından
kullanılması birinci derecede alternatif bir yöntem olarak görülmektedir.

Kimyasal Mücadele
Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı
bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.
Ancak, bu mücadelede üründe %2’ye kadar zarar göz ardı edilebilir. Bu nedenle,
zararlının popülasyon seviyelerinin bilinmesi ayrı bir önem taşır. Döllere ait ilk
ilaçlama
zamanlarını sağlıklı bir şekilde saptamada ve yoğunluğun tespit edilmesinde aşağıda
verilen tahmin ve uyarıdaki yöntemler kullanılmaktadır.
Bu yöntemlere göre ilaçlamaya karar verdikten sonra birinci döle karşı 2, ikinci döle
karşı 1 olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılmakta ve genellikle bu uygulama yeterli
olmaktadır.
•

Elma içkurdu (C. pomonella) mücadelesinin yönetimi

Elma içkurdu mücadelesinde, döllere ait ilk ilaçlama zamanlarının sağlıklı bir şekilde
saptanması ve yoğunluğunun belirlenmesinde aşağıda verilen tahmin ve uyarı
sistemi uygulanmaktadır.
•

Elma içkurdu’nun ilaçlama zamanının belirlenmesi

Etkili sıcaklık toplamlarının kullanılması
Bütün böceklerde olduğu gibi Elma içkurdu’da belirli bir sıcaklığın üzerinde gelişmeye
başlar ve bu sıcaklığa gelişme eşiği denir.
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Günlük maksimum ve minimum sıcaklık ortalamalarından, gelişme eşiği (10°C)
çıkarılarak her döl için etkili sıcaklık toplamları (EST) hesaplanır. Bu amaçla
meteorolojik verilerin alınması için bilgisayar destekli elektronik tahmin ve uyarı
cihazından faydalanılır (Şekil 9).
Günlük etkili sıcaklık aşağıdaki formüle göre hesaplanır.
Etkili Sıcaklık (günderece) = [(MaksimumºC + MinimumºC):2]- 10

A.ÖZDEM

Şekil 9. Bilgisayar destekli elektronik tahmin
ve uyarı cihazı

Bu amaçla en yüksek (maksimum) ve en
düşük (minumum) sıcaklık değerleri, elektronik
tahmin ve uyarı cihazından alınır. 1 Ocak’ tan
itibaren günlük etkili sıcaklıkların kümülatif
toplamı 250 gündereceyi veya eşeysel çekici
tuzaklarda ilk kelebek yakalandıktan itibaren
150 gündereceyi bulduğunda birinci döl larva
çıkışı, 800 gündereceyi bulduğunda ise ikinci
döl larva çıkışı teorik olarak beklenmelidir.
Yumurtalar bırakıldıktan sonra 90 gündereceye
ulaşıldığında teorik olarak larva çıkışı olacağı
kabul edilmektedir. Bu sonuç yumurtanın
izlenmesi ile teyit edilmelidir.

Eşeysel çekici tuzakların kullanılması

A.ÖZDEM

Şekil 10 . Elma içkurdu mücadelesinde
kullanılan tuzaklar

Eşeysel çekici tuzaklar, hem ilaçlama zamanının,
hem de zararlı yoğunluğunun belirlenmesinde
kullanılır. Eşeysel çekici tuzaklar 1 Ocak’tan
itibaren etkili sıcaklık toplamı ılıman bölgelerde
40, soğuk bölgelerde 80 gün-dereceye
ulaştığında, her bahçeye birbirinden 30-35 m
mesafede olmak üzere, her 100 ağaca bir tuzak
gelecek şekilde, kelebekler çıkmadan önce en az
2 tuzak asılır. Tuzaklar ağaç tacının dış kısmına
ve güney yönüne, yerden 1.5-2 m yükseğe asılır
(Şekil 10). Tuzaklar ilk kelebek yakalanıncaya
kadar haftada 2-3 kez, ilk kelebek yakalandıktan
sonra haftada bir kontrol edilir.
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Haftalık kontrollerde yakalanan kelebekler sayıldıktan sonra, yapışkan tabla
üzerinden alınır. Tuzaklarda kışlayan dölde iki hafta üst üste toplam 6 kelebek, yaz
döllerinde ise haftada 3 kelebek yakalandığında ilaçlama gerekir. Ayrıca, birinci döl
ilk larva çıkışına kadar, tuzak başına 10 kelebek yakalanması ilaçlama için gerekli
yoğunluğun olduğunu gösterir.
İlk kelebek çıkışından itibaren yaklaşık 150 gündereceye ulaşıldığında ilk larvanın
çıktığına karar verilir. Ayrıca ilk kelebek yakalandıktan sonra alacakaranlık sıcaklığı
üst üste iki gün 15°C’ yi geçtikten sonra ilk yumurtanın bırakıldığı kabul edilerek,
bundan 90 günderece sonra yumurtaların açılması beklenir.
Tuzaklar hasat zamanına kadar bahçede bırakılır. Tuzak kapsülü 4-6 haftada bir
yenilenir. Yapışkan tabla ise kirlendikçe değiştirilir.
Kültür kutularında ergin çıkışı ve yumurtanın izlenmesi
Elma içkurdu’nun ergin çıkışının belirlenmesi amacıyla, bahçelerden gelişmesini
tamamlayan larvaların toplanması gerekmektedir. Larvalar tuzak bant yöntemiyle
toplanır. Bu amaçla, haziran ayının ilk haftasında 100 ağaçlık bir bahçede 40 ağacın
gövdesine yerden 50 cm yüksekliğe 2.5-3 cm eninde şerit halinde oluklu mukavvalar
iki kat halinde sarılır (Şekil 11a). Elde edilen larva veya pupalar kültür kutularına
alınır (Şekil 11b). Mevsim sonunda elde edilen olgun larvalar kültür kutularında kışı
geçirdikten sonra, pupa dönemini izleyen ilkbaharda nisan ortalarından itibaren ilk
kelebek çıkışına kadar hergün, daha sonra haftada iki gün kontrol edilerek ergin
çıkışları izlenir.

a

A.ÖZDEM

b

A.ÖZDEM

Şekil 11. a) Tuzak bant, b) Tuzak bantta diyapoza giren Elma içkurdu larvaları

Kültür kutularında ergin çıkışının başlamasından itibaren 3 gün süre ile her gün çıkan
kelebekler cam tüplere alınarak, ağaçların güney yönlerinde seçilmiş uygun birer
dala geçirilmiş şifon dal kafeslere gruplar halinde salınır (Şekil 12). Yeterli sayıda
yumurta bırakıldığı belirlendikten sonra dal kafesi çıkartılır ve dal işaretlenir. Yapraklar
ve sürgün üzerine bırakılmış yumurtalar işaretlendikten sonra yumurtaların embriyo
gelişmesi izlenir. Yumurtalarda kırmızı halka görüldüğünde, ilaçlama hazırlıklarını
yapmaları için üreticiler uyarılır ve ilk larva çıkışı olduğunda ise ilaçlama yaptırılır.
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A. ÖZDEM

Şekil 12. Şifon dal kafesi

Elma içkurdu
belirlenmesi

ilaçlaması

için

gerekli

popülasyon

yoğunluğunun

Eşeysel çekici tuzaklardan yararlanma
Çalışmaların yapıldığı bahçelerin her 100 ağacına bir tuzak gelecek şekilde kelebekler
çıkmadan önce usulüne göre asılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilerek yakalanan
kelebekler sayıldıktan sonra yapışkan tabla üzerinden alınır. Tuzak kontrollerinde,
tuzak başına ilkbaharda iki hafta üst üste toplam 6 kelebek veya birinci döl ilk larva
çıkışına kadar toplam 10 kelebek; yaz dölleri için ise haftada üç kelebek yakalanması
halinde bu bahçede ilaçlama için gerekli yoğunluğun olduğu kabul edilerek ilaçlama
yapılır.
Yoğunluğun meyvelerdeki zarara göre belirlenmesi
Meyvelerin kontrolü, hem ilaçlama zamanının, hem de yoğunluğun belirlenmesinde
kullanılır. Özellikle birinci dölde, ilk larva girişinin ve dolayısıyla birinci ilaçlama
zamanının tespitinde, ikinci dölde ise daha çok yoğunluğun belirlenmesinde kullanılır.
Bahçelerdeki ağaçlar üzerindeki meyveler, koparılmadan gözle kontrol edilir larva
girişleri aranır. Bahçede tesadüfen seçilen en az 20 ağaçta, farklı yönlerden 25’er
meyve olmak üzere toplam 500 meyve, koparılmadan gözle kontrol edilerek
meyvelerde %2 giriş görüldüğünde o bahçede ilaçlama için gerekli yoğunluğun
olduğuna karar verilerek ilaçlama yapılır.
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Tuzak bant ve kültür kutusu yöntemi
Bu yöntem fazla işgücü istediğinden tahmin ve uyarı sisteminin yeni uygulanacağı
yerlerde yapılmaktadır.
Elma içkurdu’nun ergin çıkışını tespit etmek amacıyla, bahçelerden gelişmesini
tamamlayan larvalar tuzak bant yöntemiyle toplanır. Bu amaçla, haziranın ilk
haftasında, 100 ağaçlık bir bahçede 40 ağacın gövdesine yerden 50 cm yüksekliğe
2.5-3 cm eninde şerit halinde oluklu mukavvalar iki kat halinde sarılarak, larvaların
buralara gelmesi sağlanır.
Birinci dölün ilaçlama zamanı; bir önceki yıl ağaç gövdesine sarılan tuzak bantlarda
diyapoza girmiş 35 larva bulunması halinde, bir sonraki yılda birinci döle karşı
ilaçlama gerekmektedir.
Tuzak bantlardan elde edilen larva veya pupalar kültür kutularına alınır. Ertesi yılın
ilkbaharında nisan ortalarından itibaren ilk kelebek çıkışına kadar her gün, daha
sonra haftada iki kez kontrol edilerek ergin çıkışları izlenir.
Kültür kutularında ergin çıkışının başlamasından itibaren 3 gün süre ile her gün çıkan
kelebekler cam tüplere alınarak, ağaçların güney yönlerinde seçilmiş uygun birer
dala geçirilmiş, silindirik şekilde şifon dal kafeslere gruplar halinde salınır. Yeterli
sayıda yumurta bırakıldığı tespit edildikten sonra dal kafesi çıkartılır ve dal işaretlenir.
Yapraklara, meyvelere ve sürgün üzerine bırakılmış yumurtalar işaretlendikten
sonra, embriyo gelişmesi izlenir. Yumurtalarda kırmızı halka görüldüğünde, ilaçlama
hazırlıklarını yapmaları için üreticiler uyarılır ve ilk larva çıkışı olduğunda ise ilaçlama
yapılır.
Yaz döllerinin ilaçlama zamanları, bantlar ağaç gövdelerinden çıkarılarak içerisindeki
larvalar sayılarak belirlenir. Bahçedeki ağaçlarda ortalama 40 kuşakta toplam 5
adet larva + pupa+ pupa gömleği bulunması ilaçlamayı gerektirmektedir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’ de verilmiştir.
6.2. Elma karalekesi [Venturia inaequalis (Cke.) Wint.]
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Elma karalekesine Venturia inaequalis fungal etmeni neden olmaktadır. Etmenin
saprofitik ve parazitik olmak üzere 2 devresi vardır. Saprofitik dönem sonbaharda
yere dökülen ölü yapraklarda başlar. İlkbaharda pseudotesyumun olgunlaşmasına
kadar sürer. Parazitik dönem ise, fungusun canlı dokularda sürdürdüğü yaşamını
kapsamaktadır.
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Pseudotesyumlar küremsi veya yarı küremsidir. İlkbaharda yağışlı günlerde
pseudotesyumların içindeki olgunlaşan askuslardan askosporlar fırlatılır. Farekulağı
döneminden itibaren elma yapraklarına ulaşan askosporlar uygun koşullar
oluştuğunda çimlenir ve bitki dokusunu kütiküladan penetre eder. Böylece askosporlar
primer enfeksiyonları meydana getirir.
İlk enfeksiyondan 8-15 gün sonra yaprağın her iki yüzeyinde yağ yeşili renginde
kadifemsi lekeler oluşur. Konidiosporlar yağışla birlikte konidioforlardan kopup su
damlalarıyla diğer yaprak ve meyvelere taşınarak sekonder enfeksiyonlara neden
olur. Bu enfeksiyonlar yağışlı geçen yaz ayları boyunca devam eder.
Hastalık etmeni kışı sonbaharda yere dökülen lekeli yapraklarda miselyum olarak
geçirir. İlkbahara doğru bu yapraklarda önce eşeyli üreme meydana gelir, bunu
takiben pseudotesyumlar oluşur.
Hastalığın belirtileri ağacın yaprak, meyve ve sürgünlerinde görülür. Yaprağın üst
ve alt yüzünde oluşan lekeler başlangıçta yağlı görünüştedir, giderek zeytin yeşili
rengini alır, sonra da kahverengileşir (Şekil 13a,b). Lekeler kadifemsi yapıdadır ve
zamanla lekeli kısımdaki doku ölür, üzerinde yırtılmalar olur. Ağır enfekteli yapraklar
sararır ve erken dökülür. Meyvedeki lekeler başlangıçta yeşilimtırak olup zamanla
kahverengine dönüşür. Küçük lekeler zamanla birleşir ve bu kısımlarda meyvelerdeki
gelişme durur. Erken dönemdeki enfeksiyonlarda hastalıklı ve sağlıklı doku arasındaki
gelişme farklılığı nedeniyle nekrozlu alanlarda çatlama ve meyvede şekil bozuklukları
meydana gelir (Şekil 14a).

a

S. KAYMAK

b

S. KAYMAK

Şekil 13. Elma karalekesi’nin a) Yaprağın üst yüzeyindeki belirtisi, b) Yaprağın alt yüzeyindeki belirtisi
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a

S. ÖZBEN

b

S. KAYMAK

Şekil 14. Elma karalekesi’nin a) Meyvedeki belirtisi, b) Sürgündeki belirtisi

Elmada sürgün enfeksiyonları bazı duyarlı çeşitlerde görülür (Şekil 14b). Lekeler
oval veya yuvarlak kabarcıklar şeklindedir. Püstül olarak tanımlanan bu kabarcıklar
ilkbaharda çatlar ve içinde oluşan konidiospor yatakları açığa çıkar. Püstüller
zamanla birleşerek uyuz veya sıraca denilen yaraları oluşturur.
Hastalığın zararı doğrudan veya dolaylı olur. Yaprak enfeksiyonları nedeniyle
fotosentez ve solunum olayları engellendiğinden, ağaç yıldan yıla zayıflar. Hastalık
nedeniyle oluşan ürün kaybı ortalama %20-45 oranındadır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•

Primer enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş lekeli yapraklar sonbaharda
toplanıp yakılmalı veya gömülmelidir.
Sıracalı dallar budanıp bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Ağaçlar, yapraklardaki nemin daha hızlı kuruyabilmesi için hava akımına izin
verecek şekilde taçlandırılmalı ve uygun aralıklar ile dikilmelidir.
Düzenli budama yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde;
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün
önce yapılır)
2. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu
durumlarda, kullanılan preparatların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
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Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yerlerde ise; elektronik tahmin uyarı
cihazlarının verdiği uyarılara göre ilaçlamalar yapılır. İlaçlamalara hafif enfeksiyon
koşulları esas alınarak başlanır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
6.3. Armut psillidi [Cacopsylla pyri (L.) (Hemiptera: Psyllidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginleri genel olarak açık kahverengi veya sarımsı turuncu-kahve renklidir. Kanatları
saydam olup, abdomen üzerinde çatı şeklinde katlanmıştır (Şekil 15a). Uçabildikleri
gibi, arka bacaklarının morfolojik yapısı gereği sıçrayabilirler. Erginlerin yazlık ve
kışlık iki formu vardır. Yazlık formu açık renkli ve daha küçük (1.9 mm), kışlık formu
ise daha iri (2.1 mm) ve koyu renklidir.
Yumurtaları oval, yeni bırakıldığında krem-beyaz, açılmaya yakın sarı renklidir.
Yumurtalar, arka kısmında bulunan bir sap ile bitki dokusuna yerleşirler (Şekil 15b,c).
İlk üç dönem nimf yassıca oval, krem-sarı renklidir. Dördüncü dönem nimf,
öncekilerden daha oval, mavimsi-yeşil kahverenginde olup, gelişmekte olan
kanatlara sahiptir. Bu dönemlerde vücutları, salgılamış oldukları tatlımsı madde ile
örtülüdür (Şekil 15d). Beşinci dönem nimfler ise daha az tatlımsı madde salgılar ve
çevrelerinde tatlımsı madde örtüsü bulunmaz (Şekil 15e, f).

a

d

V. BOZKURT

V. BOZKURT

b

V. BOZKURT

c

V. BOZKURT

e

V. BOZKURT

f

H. ŞENYURT

Şekil 15. Armut psillidi’nin a) Ergini, b,c) Yumurtaları, d,e,f) Nimfleri
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Kışı ergin olarak ağaçların kabuk çatlakları, yarıkları gibi korunaklı yerler ile
tomurcuk çevresi, dal çatalları, yerdeki yaprak altları ve artıklar arasında geçirir.
Kışlayan erginler, yumurtalarını tomurcukların dibindeki sürgünlere, tomurcuklar
kabarmaya başladığında daha küçük çatallara bırakır (Şekil 15b). Tomurcuklar
açıldığında, dişiler yumurtalarını, taze yapraklarda saplara ve orta damarlar
boyunca; çiçek salkımlarında ise çanak yapraklarına ve çiçek saplarına bırakır
(Şekil 15c). Yumurtadan çıkan nimfler 5 dönem geçirerek ergin olur. İlk dört dönem
nimfler, özellikle orta damara yakın olmak üzere yaprak alt yüzlerinde bulunur ve
salgıladıkları tatlımsı bir madde ile kaplıdırlar. Bu dönemlerde oldukça az hareket
eder ve aynı tatlımsı madde damlacığı içinde kalabilirler. Beşinci nimf döneminde
ise çoğunlukla tatlımsı madde damlacığını terk eder ve kendisi de az beslendiği
için daha az tatlımsı madde salgılar. Bu dönem nimfler, yapraklarda ve gelişmekte
olan sürgünlerde dolaşır veya yaprak sapları ile taze sürgünlerde toplu halde
bulunurlar. Bu nimflerden gelişen birinci döl erginleri, kışlık formundan farklı olarak
uzun mesafelere uçmaz; yumurtalarını yapraklara, özellikle alt yüzüne ve sürgün
uçlarındaki taze yapraklara bırakırlar. Yılda 3-4 döl verir.
Armut psillidi taze dokuları tercih eder. Zararlının ilk dölleri tarafından önemli
derecede zarar görmüş yapraklar, daha sonraki döllerin gelişimi için uygun değildir.
Bu nedenle, mevsim başında yüksek olan popülasyon, yaz ortasında oldukça düşük
bir düzeye inebilir.
Gelişme dönemi süresince sıcak ve kuru hava, ilk dönem nimfleri örten tatlımsı
maddenin kristalleşmesine ve son iki dönem nimflerin ölümüne neden olur. Bunun
sonucunda nimf popülasyonunda %60-75 oranında azalma meydana gelebilir.
Ayrıca sıcak yaz havası, erginlerin bıraktıkları yumurta sayısını da azaltır. İlkbaharda
ise serin hava koşulları ile taze dokuların varlığı, psillidlerin hızla artmalarına
yardımcı olur. Aynı şekilde hasattan sonra, serin hava koşulları, armut ağaçlarında
yeni sürgün faaliyetine yol açarak, psillid popülasyonunda artışı kolaylaştırır.
Bu zararlının nimfleri, esas olarak yapraklarda (Şekil 16a,b) ve sürgünlerde beslenerek
zarar oluşturur. Yoğun bulaşmalarda ağaçların gelişmesi durur, yaprak ve meyve
dökülmeleri, meyvelerde şekil bozuklukları meydana gelir. Birkaç yıl tekrarlayan
yoğun bulaşmaları takiben ağaçların dallarında ve tümünde tamamen kurumaya
neden olur.
Salgıladıkları tatlımsı madde üzerinde de solunum ve fotosentezi engelleyen, ağaca
genel bir zayıflık veren, ayrıca meyvelerin pazar değerini düşüren bir isli yapı (fumajin)
oluşur (Şekil 16c). Özellikle ara ziraatı yapılan, bu nedenle sık sulanan bahçelerde
zarar daha fazla olur. Ayrıca, armutta geriye doğru ölüm (Candidatus Phytoplasma
pyri) ve Ateş yanıklığı gibi bazı hastalıkları oluşturan etmenleri vektörlüğünü de
yapmaktadırlar.
Konukçuları armut çeşitleri ile yabani armutlardır.
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a

H. ŞENYURT

b

O. GÖNEN

c

V. BOZKURT

Şekil 16. Armut psillidi a, b) Yapraktaki zarar şekli, c) Meyvedeki zarar şekli

Parazitoit ve predatörleri
Armut psillidi’nin pekçok parazitoit ve predatörü vardır. Bunlar arasında en yaygın
ve zararlıyı baskı altında tutabilen predatör, Anthocoris nemoralis (F.) (Hem.:
Anthocoridae)’dir (Şekil 17). Bu tür, haziran başından itibaren hızla artarak zararlıyı
baskı altına alabilmektedir. Ancak, yaz aylarında yapılan ilaçlamalar, bu predatöre
çok zarar vermektedir. Bu yüzden ilaçlama, ilkbahar başlangıcında, henüz faydalıların
bahçede yoğun olarak bulunmadığı dönemde yapılmalıdır.
Armut psillidi’nin predatörleri Çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 3. Armut psillidi’nin predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörleri
Anthocoris nemoralis (Fabricius)

Hem.: Anthocoridae

A. sibiricus Reuter

Hem.: Anthocoridae

Orius minutus (Linnaeus)

Hem.: Anthocoridae

Temnostethus dacicus Puton

Hem.: Anthocoridae

Deraeocoris lutescens (Schilling)

Hem.: Miridae

D. ruber (Linnaeus)

Hem.: Miridae

D. rutilus (Herrich-Schaeffer)

Hem.: Miridae

D. trifasciatus (Linnaeus)

Hem.: Miridae

Phytocoris tiliae (Fabricius)

Hem.: Miridae

P. pini Kirschbaum

Hem.: Miridae

Pilophorus pusillus Reuter

Hem.: Miridae

Agnocoris rubicundus (Fallen)

Hem.: Miridae

Nabis punctatus A. Costa

Hem.: Nabidae
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Çizelge 3’ün devamı
Adalia bipunctata (Linnaeus)

Col.: Coccinellidae

Coccinella septempunctata (Linnaeus)

Col.: Coccinellidae

Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus)

Col.: Coccinellidae

Synharmonia conglobata (Linnaeus)

Col.: Coccinellidae

Parazitoitleri
Prionomitus mitratus (Dalman)

Hym.: Encyrtidae

P. tiliaris (Dalman)

Hym.: Encyrtidae

Trechnites psyllae Rusckha

Hym.: Encyrtidae

Predatör türler zararlının yumurta ve
nimfleri ile beslenirler. Bu türlerden A.
nemoralis, Armut psillidi’nin en önemli
predatörü olarak tespit edilmiştir. P.
quatuordecimpunctata, S. conglobata
D. lutescens, D. ruber ve P. pusillus
Armut psillidi’nin ikinci derecede önemli
predatörleridir.
a

b

G. YAZICI

Şekil 17. Anthocoris nemoralis’in a) Nimfi, b) Ergini

Çizelge 3’teki parazitoitlerinin
parazitleme oranları mayıs-ekim
aylarında %50 civarına çıkabilmektedir.

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Armut bahçelerinde ara ziraatı yapılmamalıdır. Ağaçların budanması, gereğinden
fazla azotlu gübrelemeden kaçınılarak, dengeli gübreleme yapılması gibi kültürel
işlemlere özen gösterilmelidir.
Biyolojik Mücadele
Parazitoit ve predatörlerin korunması ve etkinliklerinin arttırılması için yan etkisi en
az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir. Parazitoit ve predatörlere barınak
olması için bahçe kenarlarına alıç (Crataegus sp.) vb. bitkiler dikilmelidir.
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Kimyasal Mücadele
Armut psillidinin ilaçlama zamanının belirlenmesi
Kışlayan döl erginlerinin yumurtalarına karşı mart ayından itibaren yapılan kontrollerde
100 sürgünde en az 10 yumurta görüldüğü zaman ilaçlama yapılır. Bölgelere göre
değişmekle birlikte mart- nisan aylarında yapılan sürgün kontrollerinde kışlayan döl
erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü
dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’den fazlasında bulaşma
görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün
bulaşık kabul edilir.
Zararlının yumurta- nimflerine karşı etkili olan insektisit uygulandığında genellikle
bu zararlı için tek ilaçlama yeterlidir. Ancak nimflerin salgıladığı tatlımsı madde
akıntısının görülmesi ve giderek artması halinde, ilaçlama için geç kalınmış demektir.
Bu zamanda yapılan ilaçlamanın etkisi de çok düşüktür.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’ de verilmiştir.
6.4. Ateş yanıklığı [Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.]
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni bakteri olup, gelişme sıcaklığı, optimum 27-30°C, minimum 3-8°C
ve maksimum 37°C’dir.
Etmen, kışı bir önceki yılda enfeksiyonlar sonucu dal ve gövdede oluşmuş kanserlerin
kenarlarındaki kabuk dokusu içinde geçirir. İlkbaharda burada çoğalan bakteriler
yağmur, rüzgâr ve böcekler yoluyla çiçeklere, gelişmekte olan yeni sürgün ve genç
yapraklara taşınır. Bakteri, dokular içinde çoğalmaya ve ilerlemeye devam eder. Daha
sonra enfekteli dokular üzerinde nemli havalarda krem rengi sütümsü bir akıntı (ooze)
oluşur. Bu akıntı kuruduğunda amber rengine dönüşür. Bu akıntı hastalık etmeninin
en tipik belirtisidir. Erwinia amylovora aynı zamanda çiçekler, yapraklar, sürgünler ve
meyvelerde epifitik olarak yaşar ve uygun koşullarda enfeksiyon oluşturur. Hastalığın
yayılışı yağmur, rüzgâr, böcekler, kuşlar ve budama aletleri ile olur. Özellikle sürgün
gelişiminin teşvik edildiği, kum fırtınası ve dolu gibi iklim olaylarının olduğu koşullarda
ve emici böcek (yaprakbiti, Cacopsylla spp.) popülasyonunun arttığı durumlarda çok
şiddetli enfeksiyonlar görülebilir
Hastalıkla enfekteli elma ve ayva ağaçları kızılımsı kahverengi (Şekil 18a,b), armut
ağaçları ise siyaha yakın koyu kahverengi (Şekil 18c) renkte ateşten yanmış bir
görünüm alır. Enfekteli ağaçlarda hastalığın en tipik belirtilerinden biri olan krem
rengi sütümsü bir akıntı oluşur.
İlk belirtiler genellikle tek bir çiçek veya tüm çiçek demetinde görülür.
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Enfekteli çiçekler solar, büzüşür, kahverengileşir ve ateşte yanmış gibi bir görünüm
alır (Şekil 19). Nemli havalarda çiçek sapı üzerinde bakteriyel akıntı oluşur (Şekil 20).
Çiçek enfeksiyonunu genç meyve enfeksiyonları takip eder. Enfekte olan meyveler
elma ve ayvada kahverengi (Şekil 21, 22) armutta ise siyah bir renk alır (Şekil 23) ve
mumyalaşarak dalda asılı kalır. Hastalık ilerledikçe dalcık, dal, sürgün, ana dallar ve
gövdeye kadar yayılabilir.
Armut ağaçlarında taze sürgünler enfekte olduğunda koyu kahve-siyah renk alır,
elma ve ayvalarda ise açıktan koyuya kadar değişen kahverengidir. Nemli havalarda
sürgün üzerinde de bakteriyel akıntı oluşur (Şekil 24). Uç kısımları geriye doğru 180
derece kıvrılır. Bu belirti “Çoban değneği” olarak adlandırılır (Şekil 25, 26).
Yaz aylarında gerçekleşen dolu yağışları nedeniyle meyvelerde oluşan yaralardan
bakterinin giriş yapması sonucu meyve enfeksiyonları meydana gelebilir. Enfekteli
armut meyvelerinde koyu kahve-siyah renk değişikliği oluşur. Elma meyvelerinde
ise enfekteli alanı çevreleyen sınır dokularında zamansız kızarma görülür. Meyve
üzerinde damla şeklinde bakteriyel akıntı oluşabilir (Şekil 27). Enfekteli meyveler
renk değiştirir, buruşur ve mumyalaşarak dalda asılı kalır.
Dal ve gövdelerdeki enfekteli kısımlarda dokular içeriye doğru çöker ve başlangıçta
kırmızımsı-kahverengi bir hal alır. Bu belirti “kanser” olarak adlandırılır. Kabukta
küçük yarıkların oluşması ve koşullar uygun olduğunda bu kısımlardan bakteriyel
akıntıların çıkması enfeksiyonun ilk işaretidir (Şekil 28, 29, 30). Hastalıklı kısımlarda
kabuk bir bıçakla kaldırıldığında kabuk dokusunun kahverengileştiği ve bu
kahverengileşmenin sağlam doku içine doğru ilerlediği görülür (Şekil 31).
Hastalığın bir diğer belirtisi kök boğazı ve kök yanıklığı şeklinde görülür. Kök
boğazında enfekteli alan koyu, su emmiş görünümlü ve morumsu bir renk alır.
Enfekteli alanın kenarları önceleri belirsiz veya kabarık olur, daha sonraları oluşan
çatlak veya yarıklarla kenar kısımları belirginleşir. Kabuk kaldırıldığında enfekteli
alandaki iç dokularda kızıl-kahverengi çizgiler görülebilir. Kök boğazı yanıklığı,
hastalığın diğer belirtilerini taşımayan ağaçlarda da görülebilir ve bu nedenle diğer
kök ve kök boğazı hastalıkları ile karışabilir.

a

N. ÜSTÜN

b

S. KAYMAK

Şekil 18. a) Enfekteli elma, b) Ayva ağaçlarında kızılımsı kahverengi renk değişikliği
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c

N. ÜSTÜN

Şekil 18. c) Enfekteli armut ağacında siyahımsı koyu
kahve renk değişikliği

N. TUNALI

Şekil 19. Solmuş ve renk değiştirmiş enfekteli armut
çiçek ödemeti

A. KARAHAN

N. ÜSTÜN

Şekil 20. Elma çiçeğinin sapında
sütümsü bakteriyel akıntı

Şekil 21. Elmada mumyalaşmış meyve

A. KARAHAN

Şekil 22. Ayvada mumyalaşmış meyve

N. ÜSTÜN

Şekil 23. Armutta mumyalaşmış meyve
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N. ÜSTÜN

N. ÜSTÜN

Şekil 24. Ayva sürgününde sütümsü
bakteriyel akıntı

Şekil 25. Ayva sürgününde “Çobandeğneği” belirtisi

A. KARAHAN

Şekil 26. Armut sürgününde
“çobandeğneği” belirtisi

S. KAYMAK

Şekil 27. Renk değiştirmiş, mumyalaşmış, bakteriyel akıntı
oluşmuş armut meyvesi

A. KARAHAN

N. ÜSTÜN

Şekil 28. Armut sürgününde çökük, renk
değiştirmiş kanser belirtisi

Şekil 29. Armut ağacının dalında çökük, renk değiştirmiş
kanser belirtisi
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N. ÜSTÜN

Şekil 30. Elma ağacının gövdesinde kanser ve
bakteriyel akıntı

N. ÜSTÜN

Şekil 31. Gövdede kabuk altında renk
değişikliği

Armut, elma, ayva, yenidünya, muşmula, ahlat (Pyrus elaeagnifolia), dağ muşmulası
(Cotoneaster spp.), ateş dikeni (Pyracantha spp.), Diaspyros spp., ak diken (Crataegus
spp.), üvez (Sorbus spp.) ve Photinia davidiana gibi meyve, süs ve orman florası
konukçuları arasındadır.
Mücadelesi
Erwinia amylovora’nın uygun koşullarda çok kısa sürede yoğun miktarda inokulum
üretebilmesi, tek bir bahçede çok sayıda enfeksiyonu aynı anda gerçekleştirebilmesi
ve iklimsel koşullara bağlı olarak hastalığın her yıl görülmemesi nedeniyle Ateş
yanıklığı hastalığı ile mücadele etmek son derece zordur. Bu nedenle mücadele,
bir veya iki metot yerine, uygulanabilir tüm metotların bir araya getirildiği entegre
mücadele şeklinde yürütülmelidir.
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•

•

Sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
Hastalıkla bulaşık alanlardaki konukçu bitkilerden çelik, aşı gözü, aşı kalemi,
anaç gibi üretim materyali alınmamalıdır.
Yeni kurulacak fidanlıklar hastalıkla bulaşık olduğu bilinen elma, armut ve ayva
bahçelerinin yakınlarında tesis edilmemelidir.
Özellikle hastalıkla bulaşık illerde bulunan resmi ve özel fidanlık ve anaçlıklar
sürekli denetlenerek hastalık saptandığı takdirde yakılarak imha edilmelidir
Fidanlıklarda bulunan üretim materyallerinde yara açılmamasına özen
gösterilmeli, fidanlar üzerinde bulunan çiçekler enfeksiyon riskini minimuma
düşürebilmek için uzaklaştırılmalı ve hastalığın yayılmasında etkili olan vektör
böcekler ile fidanlıklarda düzenli olarak mücadele edilmelidir.
Büyük dallar kesildiğinde budama yerlerine %10’luk sodyum hipoklorit sürülmeli
ve aşı macunu ile kapatılmalıdır. Budamada kullanılan bıçak, testere, makas
vs. %3 lük lizol eriyiği veya %10’luk sodyum hipoklorit çözeltisine daldırılarak
dezenfekte edilmelidir.
Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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•

•

•
•
•

•

•

Enfekteli bahçelerde hastalık temizliği amacıyla yapılan budamalar yaz aylarında
kuru havalarda yapılmalı, büyük dalların budamasında hastalık etmeninin aktif
olmadığı kış ayları tercih edilmeli, budama yerlerine %10’luk sodyum hipoklorit
sürülmeli ve aşı macunu ile kapatılmalıdır.
Vejetasyon devresinde ağaçlar kontrol altında tutulmalı, hastalıklı çiçek demeti,
sürgün ve dallar enfeksiyon noktasının en az 30-40 cm altından kesilip çıkarılmalı
ve hemen bahçeden uzaklaştırılarak yakılmalıdır. Bu işlemlerde kullanılan aletler,
her seferinde daha önce belirtilen dezenfektanlardan birine batırılarak budama
işlemleri sürdürülmelidir.
Bahçede dengeli gübreleme yapılmalı, aşırı vejetatif gelişmeyi sağlayan
gübrelemelerden kaçınılmalı, ayrıca bahçe toprağının pH’sı 5.5-6.5 seviyelerinde
tutulmalıdır.
Yağmurlama sulama uygulanmamalı, damla sulama tercih edilmelidir.
Farklı dönemlerde çiçek açmaları nedeniyle hastalık için uygun olan koşullarla
çiçek döneminde karşılaşma şansları yüksek olan ve hastalığın yayılmasında
önemli olan ateş dikeni, dağ muşmulası, ak diken, üvez, süs bitkisi olarak
yetiştirilen elma, armut ve ayva bitkileri ile yabani konukçusu olan ahlat bitkileri
sürekli kontrol edilmeli, mümkünse bahçe kenarlarından veya içinden sökülerek
uzaklaştırılmalıdır.
Birçok böcek türünün etmenin vektörü olması nedeniyle, zararlılarla (özellikle
Cacopsylla pyricola, C. pyri, Lygus lineolaris) mutlaka mücadele edilmelidir.
Ayrıca hastalıkla bulaşık alanlarda hastalığın yayılmasında arılar rol oynadığı
için arı kovanları bahçede bulundurulmamalıdır.
Hastalığa karşı dayanıklı çeşit ve anaçlar seçilmelidir. Ülkemizde genelde yaygın
olan armut çeşitleri hastalığa karşı duyarlıdır. Elmalardan en çok duyarlı olanlar
klon anaçları M9, M26, M27 ve Mark isimli anaçlardır. M7, Novole ve Robusta
5 isimli elma anaçları ise en dayanıklı elma anaçlarıdır.

Kimyasal Mücadele
Ateş yanıklığı hastalığına karşı kimyasal mücadele konukçunun 2 farklı gelişme
döneminde uygulanmalıdır.
Durgun dönem uygulaması
Budamadan sonra, gözlerin kabardığı, ancak yeşil uçların tam olarak çıkmadığı
dönemde %1.5’luk Bordo bulamacı uygulanmalıdır.
Çiçek dönemi uygulamaları
Tahmin uyarı modellerinin (Maryblyt Version 4,3 veya BIS 95) uygulandığı
yörelerde çiçek dönemi uygulamaları
Kullanılan modele göre enfeksiyon riski uyarısı yapıldığında en geç 24 saat içinde
ruhsatlı preparatlardan biri ile ilaçlama yapılmalıdır.
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Çiçeklenme dönemi içinde ikinci bir uyarı yapıldığı takdirde ilaçlama tekrarlanmalı,
aksi takdirde ilaçlamalara son verilmelidir.
Ayrıca kültürel önlemlerde bahsedildiği gibi, bahçe devamlı kontrol altında tutulmalı,
şiddetli sürgün ve dal enfeksiyonları görüldüğünde hastalıklı kısımlar 30-40 cm
aşağıdan kesilip çıkarılmalı ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Tahmin uyarı modeli uygulanmayan yörelerde çiçek dönemi uygulamaları
Çiçeklenme başlangıcından itibaren (beyaz rozet) ılık (günlük ortalama 15°C
ve üzeri), yağmurlu ve nemli koşullar devam ediyorsa 5’er gün arayla ilaçlama
yapılmalıdır. Çiçek petal yapraklarının dökülmesiyle birlikte çiçek enfeksiyon riski
ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle çiçeklenme sonrası ilaçlama yapılmamalıdır.
Ancak, çiçeklenme dönemi veya çiçeklenme sonrası aktif sürgün gelişimin devam
ettiği dönemde don, dolu, kum fırtınası gibi ağaçta yaralanmaya neden olan iklim
olayları gerçekleşirse 18 saat içinde ilaçlama yapılmalıdır.
Vejetasyon döneminde yapılan bakır uygulamaları, bazı elma ve armut çeşitlerinin
meyvelerinde ciddi oranda paslanmaya neden olduğundan, ağaçlar üzerinde
ıslaklığın olduğu saatlerde ve hava neminin yüksek olduğu koşullarda ilaçlama
yapmaktan kaçınılmalı veya bakır içermeyen preparatlar tercih edilmelidir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.

7. DİĞER ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLAR
7.1. Zararlılar
7.1.1. Ağaç sarıkurdu [Zeuzera pyrina (L.) (Lepidoptera: Cossidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginlerde kanat açıklığı yaklaşık 41-43 mm arasındadır. Ön ve arka kanatlar beyaz
renkli olup, ön kanatların üzerinde çok sayıda oval şekilli metalik mavi renkli benek
bulunur (Şekil 32). Kanatların üzerindeki beneklerin rengi larvanın beslendiği bitki
türüne göre değişiklik gösterebilir. Dişi bireylerde antenler iplik formunda ve beyaz
tüylerle kaplıdır. Erkek bireylerde ise anten tarak formunda olup, üzerindeki beyaz
tüyler basal kısımda yoğunlaşmıştır. Baş ve thoraks üzerinde de yoğun beyaz tüyler
bulunup, orta kısımda 3’erli iki sıra halinde 6 adet koyu mavi renkli benek bulunur.
Abdomen koyu kahverenginde olup, segmentler arasında çok sayıda beyaz tüycükler
mevcuttur.
Yumurta; ovalimsi şekilli ve yaklaşık 0.8x0.9 mm boyutlarında olup, kırmızımsı sarı
veya kırmızımsı kahverengindedir (Şekil 33).
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Genç larva, pembemsi renkte ve üzerindeki noktalar çok az belirgindir (Şekil 34a).
Olgun larva ise yaklaşık 8x45-60 mm boyutlarında, silindirik şekilli ve koyu sarımsı
kahverenginde olup, abdomen 8 segmentlidir. Her segmentte 4 çift siyah benek
bulunur ve bu benekler üzerinde biri kısa diğeri uzun iki adet kıl mevcuttur (Şekil
34b).
Pupa; yaklaşık 5x22 mm boyutlarında, silindirik şekilli ve koyu kahverengi sarımsı
renkte olup, mumya tipindedir (Şekil 35a).

M. ÖZDEMİR

Şekil 32. Ağaç sarıkurdu’nun ergini

a

A. ÖZTOP

Şekil 33. Ağaç sarıkurdu’nun yumurtası

N. ÖZTÜRK

b

N. ÖZTÜRK

Şekil 34. Ağaç sarıkurdu’nun a) Genç larvası, b) Olgun larvası

a

A. ÖZTOP

b

N. ÖZTÜRK
b

Şekil 35. Ağaç sarıkurdu’nun a) Pupası, b) Galeri ağzındaki pupa gömleği
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a

A. ÖZTOP

b

N.ÖZTÜRK

Şekil 36. Ağaç sarıkurdu’nun a) Birinci dönem larvaları, b) Galeri ağzındaki beslenme pislikleri

Ağaç sarıkurdu kışlayan larvalarının beslenme faaliyeti mart-nisan ayı içerisinde
başlar (galeri ağızlarında özsu akıntısı olur). İlk kelebek uçuşları ise mayıs sonuhaziran başında başlar ve eylül sonu-ekim başlarında son bulur. Kelebekler geceleri
(genellikle alacakaranlıkta) aktif olup yumurtalarını bırakır, gün içinde ise ağaç tacı
içerisinde dinlenirler. Yumurtalar nadiren tek tek, genellikle de 100-300 adetlik
kümeler halinde; ergin çıkış delikleri yakınına, gövde üzerindeki çatlaklara, kabuk
aralarına ve nadiren de toprağa bırakılır. Ergin ömrü ortalama 2-3 gün olup, bir dişi
ömrü süresince yaklaşık 860 adet yumurta bırakır.
Yumurtalar yaklaşık 11-12 günde açılır. Birinci dönem larvalar yaklaşık bir
gün yumurta kümeleri etrafında toplu halde bulunur (Şekil 36a). Genç larvalar
bulundukları yerden yukarı doğru hareket ederek bir yıllık sürgün, yaprak veya yan
sürgünlerin birleşme noktalarında 1-1.5 cm uzunlukta galeri açar. Ağız kısımlarında
beslenme pislikleri bulunan bu galerilerde (Şekil 36b) birinci dönemini yaklaşık
7 günde tamamlayan larva, galeriyi terk ederek aşağıya doğru iner ve 20-30 cm
aşağıda tekrar bir galeri açar.

N. ÖZTÜRK

Şekil 37. Ağaç sarıkurdu larvasının giriş
yaptığı galeride oluşan bitki özsuyu
akıntısı

N. ÖZTÜRK

Şekil 38. Ağaç sarıkurdu’nun zararı sonucu
yoğun bitki özsuyu akıntısı
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Açılan ikinci galeri 5-7 cm uzunluğunda olup, burada 2. larva dönemini yaklaşık 1011 günde tamamlayarak bu galeriyi de terk eder ve 3. dönem larva son galerisini
ağacın ana dal ve gövdesi üzerinde açar. Üçüncü dönem larvalar açmış oldukları bu
galerilerde diğer tüm larva dönemlerini (3., 4. ve 5. larva dönemi) tamamlar. Ana dal
ve gövdede odun dokusuna ulaşan larva öncelikle gövdenin çevresi boyunca 1/3’lük
kısmını kapsayacak şekilde bir galeri açar, daha sonra ağaç gövdesine paralel ve
yukarı doğru galeri açmaya devam eder. Yeni giriş yapılmış galerilerin ağzında
beslenme pislikleri (Şekil 36b) ve bir bitki özsuyu akıntısı olur (Şekil 37). Zarar arttıkça
bitki özsuyu akıntısı artar (Şekil 38). Galeri içerisinde gelişmesini tamamlayan larva
genellikle açmış olduğu galerinin ağzında pupa olur. Ancak, nadir de olsa açmış
olduğu galeri üzerinde herhangi bir yerden taze dokuyu kemirerek bir çıkış deliği
açıp burada da pupa olabilir. Pupa süresi 2-3 hafta olup, pupanın baş ve thoraks
kısmı galeri ağzından dışarıya doğru itilerek, yarısı içeride ve diğer yarısı da dışarıda
olacak şekilde galeri ağzında kalır (Şekil 35b) ve böylece kelebek çıkışı gerçekleşir.
Z. pyrina, genellikle yılda 1 ve bazen de iki yılda bir döl vermektedir.
Meyve ağaçlarındaki esas zarar, Ağaç sarıkurdu’nun larvaları tarafından konukçu
bitkilerin ana dal ve gövdelerinde galeri açmak suretiyle oluşturulur (Şekil 39). Açılan
galeriler sebebiyle ağaç dal ve gövdesindeki iletim demetleri zarar görür ve bitkinin
üst kısımlarına su ve besin maddesi iletimi engellenir. Dolayısıyla bitkide gelişme
geriliği ve genel bir durgunluk belirtisi olur. Bulaşık ağaç ve dallar yaklaşık 2 yıl
içerisinde tamamen kuruyabilir.

a

N. ÖZTÜRK

b

N. ÖZTÜRK

c

N. ÖZTÜRK

d

A. ÖZTOP

Şekil 39. Ağaç sarıkurdu’nun a,b,c,d) Bitki odun dokusunda açmış olduğu galeriler ve zararı
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Açılan galeriler fidan veya ağaçların ince dallarında, rüzgarlı hava veya meyve yükü
nedeniyle kırılmalara yol açar (Şekil 39). Bu durum ise, verim kaybı ile taç şeklinin
bozulmasına neden olabilmektedir. Larva giriş deliklerinden bitki özsuyu akışı Z.
pyrina’nın tipik özelliğidir (Şekil 37,38). Z. pyrina genellikle yaşlı ağaçlar ile bakımsız
ve ormana yakın bahçelerde zarar yapmakla birlikte, özellikle zeytin bahçelerinde
genç ağaçlarda sorun olmaktadır. Bulaşık bahçelerde mücadele yapılmadığı takdirde
ekonomik anlamda zarar oluşabilmektedir.
Kuşlar, karıncalar, sıcak esen rüzgar ile geç ilkbahar ve yaz yağmurları Z. pyrina
popülasyonunu önemli ölçüde düşürmektedir. Ülkemizde meyve yetiştiriciliği yapılan
tüm bölgelerde bu zararlıya rastlamak mümkündür.
Ağaç sarıkurdu polifag bir zararlıdır. Genellikle meyve ağaçlarında olmak üzere,
orman ağaçları ve çalılıklarda da zararlı olur. Nar, zeytin, elma, armut, ayva, kiraz,
erik, ceviz önemli konukçuları arasında olup, yaklaşık 150 farklı konukçusu olduğu
bilinmektedir.
Parazitoit ve predatörleri
Karıncalar, kuşlar ve özellikle ağaçkakanlar, yumurta ve genç larvaların
predatörüdürler. Larva parazitoitleri Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 4. Ağaç sarıkurdu’nun larva parazitoitleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Larva parazitoitleri
Ichneumon sarcitorius Linnaeus

Hym.: Ichneumonidae

Microgaster sp.

Hym.: Braconidae

Elasmus spp.

Hym.: Chalcididae

Enderus sp.

Hym.: Chalcididae

Schreineria zeuzerae Ashm.

Hym.: Chalcididae

Elachertus nigritulus Zetterstedt

Hym.: Eulophidae

Apanteles laevigatus Ratzeburg

Hym.: Braconidae
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•

Bahçe tesis ederken kullanılacak çelik ve fidanlar temiz olmalıdır.
Bahçe bakımı iyi yapılarak ağaçlar sağlıklı bulundurulmalı ve mayıs-haziran
aylarında taç izdüşümündeki yabancı ot mücadelesi ile nar gibi dip sürgünü olan
meyve ağaçlarında dip sürgün temizliğine özen gösterilmelidir.
Ağaçlar her yıl düzenli budanmalı, gerek budama sırasında ve gerekse de yıl
içerisindeki kontrollerde, bulaşık dallar kesilerek imha edilmelidir.
Yoğunluğun düşük olduğu bahçelerde, galerilere çelik tel sokularak larvalar
öldürülmelidir.

Biyolojik Mücadele
Ağaç sarıkurdu’nun doğada birçok doğal düşmanının bulunduğu bilinmektedir.
Öncelikle bu türlerin korunması ve etkinliklerinin arttırılması için zararlılara karşı
kullanılan ilaçları ve ilaçlama zamanlarını doğru saptayarak, mevcut predatörleri
koruma, destekleme ve etkinliklerini arttırma yoluna gidilmelidir. Bunun için, yıl
içerisinde predatör faaliyetinin yoğun olduğu dönemlerde, diğer zararlılara karşı
geniş etkili bitki koruma ürünleri yerine seçici (spesifik) olanları tercih edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Ağaç sarıkurdu’nun larvaları ağacın odun dokusunda galeri içerisinde beslendiği için
mücadelesi oldukça zordur. İlaçlamaya karar vermek için eşeysel çekici tuzaklarla ilk
kelebek çıkışı takip edilir. Bunun için mayıs ayı ilk yarısında hektara bir adet olmak
üzere izleme (monitör) amaçlı tuzaklar ağaçların güney yönüne ve yerden 1-1.5
m yüksekliğe asılır. Tuzaklar haftada 2-3 kez kontrol edilir. İlk ergin yakalanmasını
takiben 14. ve 16. günler içerisinde ağaçlar ilaçlı bulundurulmalıdır (haziran ayı).
Tuzaklarda ergin yakalanması devam ettiğinde ve tepe noktaları oluştuğunda ikinci
(ağustos ayı) ve üçüncü (ekim ayı) ilaçlamalar yapılabilir. İlaçlamalar, kaplama
ilaçlama şeklinde olmalıdır.
Meyveye yatmış bahçelerde hasada yakın ilaçlamalar diğer zararlıların mücadelesi
ile entegre edilebilir. Z. pyrina ile mücadelede başarılı olabilmek için, en az iki yıl üst
üste mücadele yapılmalıdır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
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7.1.2. Akarlar
Akdiken akarı [Tetranychus viennensis Zacher (Tetranychidae)]
İkinoktalı kırmızıörümcek [Tetranychus urticae Koch. (Tetranychidae)]
Avrupa kırmızıörümceği [Panonychus ulmi Koch. (Tetranychidae)]
Meyve kahverengiakarı [Bryobia rubrioculus (Scheuten) (Tetranychidae)]
Yassıakar [Cenopalpus pulcher (Canestrini & Fanzago) (Tenuipalpidae )](Acarina)
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Akarlar, genellikle 0.5 mm’den küçük olup çıplak gözle zor görülürler. Vücutları
yumurta veya armut şeklindedir. Vücutlarında değişik şekil ve büyüklükte kıllar,
dikenler ve tüyler bulunur. Akar yumurtaları sıcaklığa bağlı olarak 2-9 günde açılır.
Yumurtadan çıktıktan sonra sırasıyla bir larva ve iki nimf dönemi (protonimf ve
deutonimf) geçirerek ergin olur. Larvaları 3 çift, nimf ve ergin dönemleri ise 4 çift
bacaklıdır. Akarların yapraklardaki yoğunluğu haziran ayından itibaren artmaya
başlar, temmuz-ağustos aylarında en yüksek seviyeye ulaşır, daha sonra giderek azalır.
Mevsimin sıcak ve kuru olması Akarların hızlı artmasına, yağışlar ise popülasyonun
azalmasına neden olur. Akarların üreme gücü oldukça yüksektir.
Akdiken akarı [Tetranychus viennensis Zacher (Tetranychidae)]
Yaz dişileri oval şekilli, kırmızı-bordo renkli ve tombuldur. Kış dişileri parlak kırmızı
renklidir.
Sırtındaki kıllar diken gibi çıkar ve kılın çıktığı yer beyaz bir kabarıklık yapar (Şekil
40a). Larva ve nimfler yeşilimsi-gri renklidir (Şekil 40b). Erkek bireyler yeşilimsi sarı
renkli olup, sırtının iki yanında siyah benekler bulunur ve sadece yazın görülür.
Soğukların gelmesi ve yaprakların dökülmeye başlamasıyla ölürler. Göğüs kısmı
geniş, karın kısmı ise geriye doğru sivridir. Ayrıca, erkekler dişilerden daha küçük ve
hareketlidir.
Yumurtaları bilye şeklinde, şeffaf ve açılmasına yakın sarımsı krem renklidir. Larvaları
yuvarlak şekilli ve şeffaftır. Yapraklarda çok yoğun ağ örerler.
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a

M.F. TOLGA

b

M.F. TOLGA

Şekil 40. Akdiken akarı’nın a) Ergini, b) Yumurta ergin ve nifleri

Akdiken akarı kışı döllenmiş dişi halinde geçirir. Çiftleşen dişiler, iklim koşullarına
bağlı olarak genellikle eylül veya ekim aylarında kışlağa çekilir. Önce ağaçların yaşlı
kabuk altlarına ağaç çatlaklarına ve eski koşnil kabukları içine yerleşirler. Ancak çoğu
kışı geçirmek için toprak içinde 5-10 cm derine iner ve toprak içindeki boşluklara
gruplar halinde yerleşirler. Bulundukları boşlukta ağ örerler ve ağlar arasında kışı
geçirirler.
Akdiken
akarı
beslenmek
için nisan ortasından itibaren
kışlaklarını terk edip yapraklara
geçer (Şekil 41) ve mayısın ilk
haftasında yumurta bırakmaya
başlar. Yumurtalarını damar
boyunca yaprağa bırakırlar. Bir
dişi 60-120 yumurta bırakır.
Yumurtalar 5-7 gün içinde açılır.
Yılda 9-10 döl verir.
A. ÖZDEM

Şekil 41. Akdiken akarı’nın yapraktaki zararı

İkinoktalı kırmızıörümcek [Tetranychus urticae Koch. (Tetranychidae)]
Erginlerin rengi genel olarak yeşilimsi sarı veya kahverengimsi yeşil, ancak kışlayan
dişilerde portakal rengi veya kiremit kırmızısıdır. Vücudun iki tarafında siyah büyük
birer benek bulunur. Bu benekler çeşitli şekillerde olabilir ve nadiren arka uca doğru
yayılır. Vücut kılları oldukça belirgin olup, deri üzerinden tek tek, diken gibi çıkar.
Dişilerin vücudu yuvarlakçadır (Şekil 42a). Erkekler dişiden daha küçük ve hareketli
olup, karın kısmı, geriye doğru sivrilir. Kışı geçirecek dişiler portakal veya kiremit
rengini alır.
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a

M.F. TOLGA

b

M.F. TOLGA

Şekil 42. İkinoktalı kırmızıörümcek’in a) Ergini, b) Nimfleri

Yumurtaları inci tanesi gibi beyazımsı, şeffaf ve tamamen yuvarlaktır. Açılmaya yakın
koyulaşarak parlak sarı-yeşil bir renk alır. Yeni çıkan larva renksizdir, üzerinde hiç
benek yoktur. Beslenmeye başladıktan sonra sırtının sağ ve solunda benekler belirir
(Şekil 42b).
İkinoktalı kırmızıörümcek, kışı döllenmiş dişi olarak gövdelerde, ağaç kabuklarının
altında, ağaçların çatlak ve yarıklarında, dökülmüş yaprak ve kabuk parçalarında ve
yabancı otlarda uyuşuk halde geçirir. Erginler, martın ilk haftasından itibaren kışlama
yerlerinden çıkmaya başlar.
Yaprakta çok yoğun ağ örer, bir yaprak üzerinde zararlının tüm biyolojik dönemlerini
bir arada görmek mümkündür. Dişiler beslendikleri yaprakların alt yüzüne tek tek
olmak üzere 100-200 yumurta bırakır. Yılda 10-21 döl verir.
Avrupa kırmızıörümceği [Panonychus ulmi Koch. (Tetranychidae)]
Dişiler, koyu kırmızı renkli, yuvarlakça dolgun vücutludur. Sırt kıllarının çıktığı yer
beyaz daire şeklinde olup bombelidir (Şekil 43a). Erkekleri pembemsi gri renklidir
ve karın kısmı geriye doğru sivrilir. Yumurtaları kiremit kırmızısı renkte ve soğan
biçimindedir. Yumurtanın üzerinde bir sap bulunur ve yumurta üzeri yukarıdan aşağı
doğru ince çizgilidir (Şekil 43b).

a

A. ÖZDEM

b

Şekil 43. Avrupa kırmızıörümceği’nin a) Ergini, b) Yumurtası
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C. ZEKİ

Larvaları parlak kırmızı renklidir. Bu kırmızıörümcek
türü ağ örmez. Avrupa kırmızıörümceği, kışı
döllenmemiş yumurta halinde ağaçların dal ve
sürgünlerinde özellikle gözlere yakın yerlerde geçirir.
Zararlının döllenmiş yumurtalarından sadece erkek
bireyler, döllenmemiş yumurtalarından ise hem erkek
hem de dişi bireyler meydana gelmektedir. Kışlık
yumurtaların açılması bir ay devam eder. Ancak ilk 15
gün içinde yumurtaların çoğu açılır. Nisan başından
itibaren yumurtadan çıkan larvalar taze sürgün ve
yapraklara saldırır (Şekil 44). Larvalar ilkbaharda 28
günde, yazın ise 15 günde ergin olur.

Şekil 44. Avrupa kırmızıörümceği’nin
yapraktaki zararı

Erginler, mayıs ayından itibaren yumurtalarını yaprak altlarına bırakır. Yumurtalar
ilkbaharda 9 günde, yaz aylarında ise 3 günde açılır. Kışlık yumurtalarını temmuz
sonlarından itibaren genç dalların koltuk altlarına veya meyve buketi ile odun gözü
etrafına bırakır. Bu yumurtalar açılmadan kışa girer. Yılda 8-9 döl verir.
Meyve kahverengiakarı [Bryobia rubrioculus (Scheuten) (Tetranychidae)]
Erginler kırmızı, kahverengi ve yeşil karışımı renklidir. Üstten bakıldığında sırtı düz
ve karın kısmı şişkindir. Vücut kıllarının yaprak şeklinde oluşu bu türe özgüdür. Ön
bacakları diğer kırmızıörümceklere göre çok uzundur (Şekil 45). Erginleri daha çok
bir ve iki yıllık dallar üzerinde bulunur ve yapraklarda ağ örmez. Erkek birey yoktur.
Döllenmeden çoğalırlar. Yumurtaları bilye şeklinde ve kırmızı renkte olup, üzeri hafif
beyaz mumludur. Dal çatallarında ve sürgün boğumlarında kırmızı kümeler halinde
bulunurlar. Bu nedenle yumurtalarından kışın kolayca tanınır. Larvalar yuvarlak şekilli
ve kırmızı renklidir.
Meyve kahverengiakarı, kışı yumurta halinde geçirir. Kış yumurtalarını çoğunlukla
1-2 yıllık dallar üzerine bırakırlar. Yumurtaları odun ve meyve tomurcukları etrafında,
yaprak gözleri civarında görülür. Yoğunluğun çok olduğu yıllarda yumurtalarını kalın
dallara ve hatta ağaç gövdelerine de bırakırlar. Bu durumda dallar pas rengini alır.
Kış yumurtaları hava koşullarına göre mart sonu ve nisanın ilk günlerinden itibaren
açılmaya başlar ve mayısa kadar bir ay boyunca devam eder. Nisan sonuna kadar kış
yumurtaları çoğunlukla açılmış olur. Yumurtadan çıkan larvalar yapraklarda beslenir.
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Ergin dönemini bir ve iki yıllık dallar üzerinde geçirir. Bu özellik Meyve
kahverengiakarı’na özgü bir davranıştır. Kış yumurtalarını temmuz ortasından
itibaren dallara bırakmaya başlar. Bu yumurtalar yaz içinde açılmaz, açılması için
üzerinden bir kış geçmesi gerekir.

M. F. TOLGA

Bu akarın ilk dölleri yalnız yaz
yumurtası bırakır. Bu yumurtalar
yaz ayları içinde açılır. Son döller
tamamen kış yumurtası, aradaki
döller hem yaz hem de kış yumurtası
bırakır. Bunun için ağaçta hem yaz
hem de kış yumurtası bir arada
bulunur. Yaz yumurtası yapraklara,
kış yumurtası dallara bırakılır. Eylül
sonu ve ekimde son erginler de
ölür. Ağaçta yalnız kış yumurtaları
kalır. Yılda 3-4 döl verir.

Şekil 45. Meyve kahverengiakarı ergini

Yassıakar [Cenopalpus pulcher (Canestrini & Fanzago) (Tenuipalpidae)]
Erginler, kışın tomurcuklarda veya tomurcukların arasındaki sürgün boğumlarında
kümeler halinde bulunur. Renklerinin kırmızı oluşu ile kolaylıkla tanınırlar.
Dişilerde vücut oval ve yassı yapılı olup, kiremit veya koyu kırmızı renktedir (Şekil
46). Kış dişileri yaz dişilerinden daha koyu renktedir. Yaz dişilerinde vücut açık
kırmızı renkte ve siyah lekelidir. Sırtında vücudu enine ikiye bölen belirgin bir çizgi
vardır. Sırttaki kıllar kısa ve diken gibidir. Bacakları kısa, boğumları küttür. Erkeklerin
vücudu ince ve karın kısmı uzun; rengi daha açık kırmızıdır. Kış aylarında erkeklerine
rastlanmaz. Yumurtaları uzunca oval, ön tarafı basık fıçı şeklinde ve kiremit kırmızısı
renktedir.

M. F. TOLGA

M. F. TOLGA

Şekil 46. Yassıakar erginleri
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Diğer kırmızıörümcek türlerinden çok daha yavaş hareket ederler. Yaprakta çok az
ağ örerler. Yassıakar, kışı döllenmiş dişi olarak meyve ağaçlarının 2-3 yıllık dallarının
çiçek buketi, odun ve meyve gözleri etrafında, tomurcukların arasında veya üzerinde
geçirir. Bu tür kışı açıkta ve ince dallar üzerinde ergin olarak geçirme özelliği ile diğer
türlerden ayrılır. Kar ve dondan zarar görmezler. Kışın 25-125’lik gruplar halinde
bir arada bulunur. Bu gruplar dalda kırmızı bir leke gibi görülür. Erginler nisan
ortasından sonra yumurta bırakmaya başlar. Kışı geçiren dişiler ilk yumurtalarını dal
üzerinde odun gözünün etrafına ve altına bırakırlar. Daha sonra yapraklara geçer
ve alt yüzünde damarlar boyunca yumurta bırakır. Yumurtalar mayıs sonu veya
haziranın ilk haftasından itibaren açılmaya başlar. Sonbaharda çiftleştikten sonra
erkekleri ölür. Yapraklar dökülünce ekimden itibaren dişiler dallara çekilmeye başlar.
Yılda 4-5 döl verir.
Ülkemizde bu türlerin dışında Tetranychus atlanticus McGregor ve Bryobia praetiosa
Koch (Acarina: Tetranychidae) da meyve ağaçlarında tespit edilmiş olup, ekonomik
öneme sahip değildirler.
Akarlar, bulundukları konukçuların yapraklarından bitki özsuyunu emerek zararlı
olurlar ve zehirli maddeler salgılarlar. Bunun sonucu, yapraklarda önce beyaz, sonra
sarı kahverengi lekeler meydana gelir ve daha sonra bu lekeler birleşerek yaprağın
kuruyup dökülmesine, dolayısıyla önemli derecede ürün kaybına neden olurlar.
Avrupa kırmızıörümceği ve Meyve kahverengiakarı çiçeklerin çanak yapraklarını
ve buketlerdeki taze yaprakları emerek sararttığından, bahçe yanmış gibi görünür.
Şiddetli zarara uğrayan meyve ağaçlarında yapraklar gümüşi bir renk alır, meyve
gözleri iyi gelişemez ve bu nedenle pişkin gözler az olur. Sürgünler de yeterince
pişkinleşmediğinden kış donlarından zarar görür.
Yassıakar, ilkbaharda açılan tomurcuklara saldırarak onları zayıflatır. Meyve tutumunu
önler. Meyveler renksiz ve kalitesiz olur. Gelecek yılın meyve gözleri normal teşekkül
edemez. Pişkin gözler az olur. Meyve verimi yıldan yıla düşer. Yaprakta damarlar
boyunca renk bozulması başlar, grimsi kırmızı görünüm damar boyunca yayılır.
Bu akarlardan en önemlileri P. ulmi, T. viennensis ve T. urticae’dir. Ülkemizin
meyvecilik yapılan her bölgesinde yaygın olarak bulunurlar.
Predatörleri
Avcı akar ve böcekler zararlı akarların tüm dönemlerine saldırarak onları baskı
altında tutabilmektedirler. Ülkemizde tespit edilen Akarların predatörleri Çizelge 5’te
verilmiştir.
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Çizelge 5. Akarların predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familyası

Phytoseiidae (Acarina) familyasına ait predatörleri
Typhlodromus spp.

Phytoseiulus spp.

Euseius finlandicus (Oudemans)

Kampimodromus aberrans (Oudemans)

Amblyseius potentillae (Garman)

Amblyseius barkeri (Hughes)

A. agrestris (Karg)

A. ornatus Athias-Henriot

A. aurescens Athias-Henriot

A. obtusus (Koch)

A. andersoni (Chant)

A. bicaudus Wainstein

A. graminis (Chant)

A. tenuis (Westerboer)

Paraseiulus soleiger (Ribaga)

Paraseiulus erevenicusa Wainstein et Arutunjan

P. subsoleiger Wainstein

P. ameliae (Ragusa and Swirski)

Anthoseius recki (Wainstein)

Amblydrcmella sternlichti (Swirski and Amitai)

Diğer predatörleri
Atractotomus mali (Meyer)

Hem.: Miridae

Malacocoris chlorizans (Panzer)

Hem.: Miridae

Deraecoris lutescens Schilling

Hem.: Miridae

D. serenus (Douglas & Scott)

Hem.: Miridae

Phytocoris longipennis Flor

Hem.: Miridae

P. femoralis Fieber

Hem.: Miridae

P. tristis Linnaeus

Hem.: Miridae

Orius spp.

Hem.: Anthocoridae

Anthocoris sibiricus Reuter

Hem.: Anthocoridae

Stethorus punctillum Weise

Col.: Coccinellidae

S. gilvifrons (Mulsant)

Col.: Coccinellidae

Therodiplosis persicae Kieffer.

Dip.: Cecidomyiidae

Scolothrips longicornis Priesner

Thy.: Thripidae

S. latipennis Priesner

Thy.: Thripidae

Chrysoperla carnea (Stephens)

Neu.: Chrysopidae
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Kışın veya ilkbaharda yapılan toprak işlemesi ile 20-25 cm derinlikteki bireyler ölmektedir.
Biyolojik Mücadele
Akarların biyolojik mücadelesinde, yukarıda adı geçen faydalılardan Phytoseiidae
familyasından türler ile Stethorus longicornis, S. punctillum ve S. gilvifrons önemli rol
oynamaktadır. Bu türlerin doğada korunması, etkinliklerinin artırılması, bulunmayan
yerlere bulaştırılması ve kitle halinde üretilip salınması suretiyle biyolojik mücadele
yapılır. Mücadele programları, özellikle Phytoseid’leri koruyacak şekilde planlanmalıdır.
Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Akarlara karşı özel olarak kış mücadelesi önerilmemektedir. Ancak kabuklubit ve
koşnillerin bulunduğu meyve bahçelerinde yapılacak kış mücadelesi, Avrupa kırmızıörümceği ve Meyve kahverengiakarı’nın kış yumurtaları ile Yassıakar’ın kışlayan
ergin popülasyonunu da düşürür.
Mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda, Akdiken akarı, İkinoktalı kırmızıörümcek ve Avrupa kırmızıörümceği sayısının yaprak başına ortalama 8-10 adet birey olması durumunda ilaçlama yapmak gerekir. Kontroller ilk ilaçlamadan sonra 15’ er gün aralıklarla Ağustos sonuna kadar sürdürülmeli
ve yoğunluk görüldüğü takdirde ilaçlama yapılmalıdır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.3. Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata (Wiedemann)
(Diptera: Tephritidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergini, 4.5 – 6 mm boyundadır. Vücudunun genel rengi sarımsı kahverengidir. Başı
sarı, gözleri büyük, yeşil madeni parıltılı, kenarları kırmızıdır. Toraks, abdomene
oranla daha açık renkli olup üst tarafında ikinci segmentin alt yarısı ile dördüncü
segmentin alt kısmının üçte ikisini kapsayan grimsi renkte iki şerit vardır. Kanatları
geniş olup, üzerinde siyah ve soluk kahverengimsi şeritler bulunur. Ayrıca kanatların
dip kısmına yakın yerlerde, küçük nokta ve lekeler mevcuttur. Bacakları kırmızımsı
sarı olup, üzerinde sarı ve siyah kıllar bulunur (Şekil 47a). Dişilerde abdomenin sonunda, kılıç şeklinde sivri bir ovipozitörü vardır.
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Yumurtaları mekik şeklinde ve beyazdır. Larvası, beyaz renkli ve bacaksız, baş tarafı
sivri, arkası (abdomenin sonu) küt bir yapıda olup, vücudu 11 segmentten oluşmaktadır (Şekil 47b,c). Pupa, koyu kahverenginde olup fıçı şeklindedir (Şekil 47b).

a

N.. ÖZTÜRK

b

N. ÖZTÜRK

c

A. ÖZDEM

Şekil 47. Akdeniz meyvesineği’nin a) Ergini, b) Larva ve pupası, c) Larvası ve meyvedeki zararı

Akdeniz meyvesineği kışı, toprakta pupa veya ağaç üzerinde kalmış ya da yere dökülmüş meyvelerde, larva veya pupa olarak geçirir. Ancak, son yıllarda Akdeniz Bölgesi’nde erginlerine kış aylarında da rastlanmaktadır. İklim koşullarına bağlı olarak
ilkbahar sonu, yaz başında çıkan erginler beslendikten sonra meyvelerin vurma olgunluğuna (renk dönüşümünün görüldüğü yani olgunlaşma başlangıcı) gelmesinden itibaren, yumurtalarını meyvelerin kabuğu altına ovipozitörleri ile açtıkları deliğe
bırakırlar.
Açılan yumurtalardan çıkan larvalar meyvenin etli kısmı ile beslenerek üç dönem
geçirir ve olgun larvalar kendilerini toprağa atarak, toprağın 2–3 cm derinliğinde
pupa olurlar. Larvaların gelişme süresi, sıcaklığa bağlı olarak 9-18 gün arasında değişir. Pupa süresi, yazın 10–12 gündür. Pupadan çıkan erginler 4-7 gün beslendikten
sonra eşey olgunluğuna erişir. Dişilerin yumurta bırakmaları için, sıcaklığın 16°C’nin
üzerinde olması gerekir. Bir dişi ömrü boyunca yaklaşık 200-300 yumurta bırakabilir.
Ergin ortalama ömrü doğal koşullarda 30-50 gündür. Bu zararlı, Ege Bölgesi’nde
yılda 4–5, Akdeniz Bölgesi’nde 7-8 döl verebilir.
Akdeniz meyvesineği erginleri; turunçgil ve nar meyvelerinin vurma olgunluğuna
geldiği dönemde yumurta bıraktıkları noktalarda sarımsı lekelere, olgun meyvelere
yumurta bıraktıkları noktalarda ise kahverengimsi lekelere neden olurlar (Şekil 48a).
Akdeniz meyvesineği’nin larvaları, meyveleri kurtlandırmak suretiyle zarar yapar.
Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar, meyvenin bu kısımlarında bir yumuşama
ve çöküntü meydana getirir (Şekil 48b,c). Zarar görmüş meyveler, vaktinden önce
olgunlaşır ve yere dökülür. Akdeniz meyvesineği, diğer konukçularına göre ayvada
daha geç dönemde zarar yapmaktadır. Zarar oranı bölgelere göre %5-80 arasında
değişmektedir.
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a

C. HANTAŞ

b

C. HANTAŞ

c

A. ÖZDEM

Şekil 48. Akdeniz meyvesineği’nin a) Ayvada yumurta bırakma yerleri, b) Larva zararı, c) Armutta larvası ve zararı

Dünyadaki subtropik ve tropik iklime sahip hemen hemen tüm ülkelerde yayılmış durumda bulunan bu zararlı ülkemizde de Akdeniz ve Ege Bölgelerinin sahil şeridinde
yıl boyunca görülmektedir.
Polifag bir zararlıdır. Limon çeşitleri hariç turunçgil, kayısı, ayva, şeftali, nektarin,
incir, trabzon hurması, nar, elma, armut, yenidünya, avokado, hintinciri, hünnap ve
bunların yabani türleri ülkemizde tespit edilen en önemli konukçularıdır.
Parazitoitleri
Akdeniz meyvesineği’nin özellikle Braconidae ve Chalcididae familyalarına ait birçok
larva ve pupa parazitoiti vardır. Ancak ülkemizde, doğal düşmanlarına ait bir kayıt
yoktur.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•

Zararlının ana konukçusu olduğu bilinen, bir ürün ile yeni tesis edilecek meyve
bahçesine ara konukçuluk eden şeftali, nektarin, incir, Trabzon hurması, nar ve
ayva gibi meyveler dikilmemeli ve bunlarla karışık bahçe kurulmamalıdır.
Dökülen bulaşık meyveler toplanıp derin çukurlara gömülmelidir.
Hasattan sonra ağaç üzerinde kalmış meyve bırakılmamalıdır.
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Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele
Ülkemizde biyolojik mücadelesi yapılmamaktadır. Bazı ülkelerde laboratuvar koşullarında üretilen bireylerin, iyonize radyasyon ile kısırlaştırılıp doğal popülasyonları
içine salınması şeklinde ve ayrıca parazitoit salımı ile birlikte kombineli olarak uygulamalar yapılmaktadır.

Şekil 49. Akdeniz meyvesineği’nin farklı tip tuzakları

Kimyasal Mücadele
Meyvelerin ben düşme döneminde yapılan kontrollerde ilk vuruk görüldüğünde veya
tuzaklarda ilk ergin yakalandığında hemen ilaçlamaya başlanır (Şekil 49). İlaçlamadan sonra tuzaklarda ergin yakalanmaya devam ediyorsa hasada 10 gün kalana
kadar, 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilebilir. Akdeniz meyvesineği kimyasal mücadelesinde “Zehirli Yem Kısmi Dal” yöntemi kullanılır. Bunun için hazırlanan
cezbedici+insektisit karışımı ağaçların güneydoğu yönündeki bir dalında 1m²’lik
alan ıslanacak şekilde (100-150 ml ilaçlı su olacak şekilde) uygulanır. İlaçlamada
bir sıra ilaçlanır, bir sıra atlanır. İkinci aşamada ise, ilaçlanmayan sıralar ilaçlanarak
daha önce ilaçlanan sıralar boş geçilir. Ağaçlar içten dışa doğru kuru yer kalmayacak şekilde ilaçlanır.
Günlük sıcaklık 16°C’nin altına düştüğünde ilaçlamaya gerek duyulmaz.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.4. Armut kaplanı [Stephanitis pyri (Fabricius) (Hemiptera:Tingidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginleri 4-5 mm boyunda, 2.5 mm eninde olup, vücudu yassı ve geniş olan süslü
bir böcektir. Üstten bakıldığında saydam olan ön kanatları arı peteği gibi desenlidir.
Uçları ve orta kısmı duman renginde gölgelidir. Toraks ve abdomen kahverengimsi
siyah, bacakları koyu sarı renklidir. Petek gözleri iyi gelişmiştir. Antenleri 5 segmentli
pronotum yüksekçe ve öne doğru uzanmış, başı örter durumdadır. Yumurtaları yaklaşık 2 mm uzunluğunda ve parlak siyah renklidir. Nimfler, erginden farklı görünüşe
sahip olup renkleri siyahtır (Şekil 50a,b). Abdomenin iki yanında 12 adet çıkıntı bulunmaktadır.
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A. ÖZDEM

a

b

N. ÖZTÜRK

Şekil 50. Armut kaplanı’nın a) Yaprak altında beslenen erginleri, b) Nimfleri

Kışı ergin dönemde ağaç kabukları altında, taşlar arasındaki toprak, yarık ve çatlaklarda ve kurumuş yapraklar altında geçirir. Nisan ayından itibaren kışlakları terk
ederek meyve ağaçlarına geçer daha sonra 9-10 gün yaprakların özsuyu ile beslenir ve çiftleşirler. Mayıs başından itibaren dişiler yumurtalarını tek tek yaprağın alt
epidermisine ve doku içine bırakırlar. Yumurtalarını korumak amacı ile üzerini zift
gibi yapışkan bir sıvı ile örterler. Yumurtaların sadece uç kısımları görünür. Bir dişi
ömrü boyunca 21-127 adet yumurta bırakır. Bırakılan yumurtalar 20-25 gün sonra,
(yaklaşık haziran başından itibaren) açılmaya başlar. Nimfler önceleri siyah renkli
olup, gömlek değiştirdikçe renkleri açılır. Ergin oluncaya kadar beş gömlek değiştirir
ve ortalama 22 günde ergin olur. Erginler ekim ayından itibaren kışlağa çekilmeğe
başlarlar. S. pyri, yılda 2-3 döl verir.
Zararlının nimf ve erginleri yaprakların özsuyunu emerek klorofilin parçalanmasına
ve dolayısıyla yaprakta sarımsı beyaz lekelerin oluşmasına neden olur. Yaprağın alt
yüzünde küçük damlacıklar halinde biriken pislikleri ve salgıladıkları tatlımsı maddeler, yaprağın solunum yapmasını engeller ve yapraklarda kuruma ve dökülmelere yol
açar (Şekil 51a,b,c). Yoğunluğun yüksek olduğu durumlarda; ağaçlar iyi gelişemez,
sürgünler tam olgunlaşamaz, meyveler küçük ve kalitesiz olur.

a

A. ÖZDEM

b

N. ÖZTÜRK

c

N. ÖZTÜRK

Şekil 51. Armut kaplanı’nın a) Yaprağın üst yüzeyindeki zararı, b, c) Armut yaprağının alt ve üst yüzeyindeki
zararı
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Armut kaplanı, ülkemizde meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı yerlerde bulunabilmektedir.
Ancak, sekonder bir zararlı olduğu için her zaman ekonomik düzeyde zarar
yapmamaktadır.
Armut kaplanı polifag bir zararlıdır. Birinci derecede elma, armut ve ayvada zarar
yapmaktadır. Ayrıca kiraz, vişne, şeftali, kayısı, erik, ceviz, kestane, muşmula, fındık,
akdiken, gül, kavak, söğüt, karaağaç, çınar ve süs bitkilerinde de zarar yapmaktadır.
Predatörü
Armut kaplanı’nın, Stethoconus pyri (Mella) (Hem.:Miridae) isimli bir
saptanmıştır.

predatörü

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•

Yeni tesis bahçelerde sık dikim yapılmamalı, aşırı sulama ve azotlu gübre
uygulamasından kaçınılmalıdır.
Bahçe içi ve çevresinde yabancı ot temizliğine özen gösterilmeli, ağaçlar her yıl
düzenli budanarak bahçe içi hava sirkülasyonu iyi sağlanmalıdır.

Biyolojik Mücadele
Armut kaplanı’nın doğal düşmanlarıyla ilgili ülkemizde yapılmış çok fazla çalışma
bulunmamaktadır. Ancak, doğada birçok parazitoit ve predatörünün olduğu
bilinmektedir. Öncelikle bu türlerin doğada korunarak etkinliklerinin artırılmasına
özen gösterilmelidir. Meyve bahçelerinde sorun olan zararlı türlerle mücadelede,
parazitoit ve predatörlere düşük etkili seçici pestisitler kullanılmalıdır. Ayrıca, bahçe
kenarlarında faydalılar için çok yıllık barınak bitkiler (yabani gül, böğürtlen vb.) ve
besin kaynağı (av, polen, nektar vb.) olan nane, yabani havuç ve rezene gibi bitkiler
korunmalı, eğer mevcut değilse bahçe çevresinde yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Diğer zararlılara karşı yapılan kimyasal mücadele, genellikle bu zararlıyı baskı
altında tutmaktadır.
Nisan ayından itibaren erginlerin kışlaklarından çıkıp yapraklara geçtiği, fakat
henüz yumurta bırakmadığı dönemde 10 ağacın farklı yönündeki birer sürgünden
alınan toplam 100 yaprakta ergin sayısı, yaprak başına ortalama 1 adet olduğunda
ilk ilaçlamaya karar verilir. Birinci döl nimflerinin yoğun olduğu haziran ayında
yukarıdaki yöntemle ergin ve nimfler sayılır. Yaprak başına ortalama 2-4 adet ergin
ve nimf mevcut ise, ikinci ilaçlama yapılır.
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Gerekirse temmuz sonu veya ağustosun ilk haftasında üçüncü bir ilaçlama yapılır.
Ancak, Elma ağkurdu ve Elma içkurdu mücadeleleri yapılıyorsa, ayrıca Armut
kaplanı’na karşı ilaçlama gerekmeyebilir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.5. Armut yaprakuyuzu [Eriophyes pyri Nal. (Acarina: Eriophyidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Armut yaprak uyuzu, baş tarafı geniş ve kuyruğa doğru daralan havuç şeklinde olup
2 çift bacağı vardır. Parlak sarı renklidir. Zararlı çok küçük olduğundan doğada
çıplak gözle görmek mümkün olmayıp, ancak altında görülebilmektedir. Ergin 0.2
mm boyundadır (Şekil 52a). Zararlının varlığı ancak bitki yaprağında ve nadiren de
meyvelerde oluşturduğu zarar şeklinden anlaşılır. Bulaşık yaprakların her iki yüzünde
1-2 mm çapında, önceleri açık yeşil, daha sonra kahverengi ve siyahlaşmış siğil
şeklinde kabartılar mevcuttur.
Kışı ergin dönemde çiçek ve sürgün gözlerinin pulları altında, yaklaşık 50 bireylik
koloniler halinde geçirmektedir. İlkbaharda havaların ısınması ve gözlerin
patlamasıyla birlikte kışlayan erginler genç yapraklara geçerek, yaprak dokusu
içerisinde beslenirler. Zararlının beslenmesi sonucu yaprak alt ve üst kısmında
tipik galler oluşur. Bu galler içerisinde döl verir. Yumurtadan çıkan nimfler yaprak
yüzeyine dağılarak yeni galler oluşturmak üzere dokuya girer. Erginler sonbaharda
bulundukları gallerden ayrılarak, kışlamak üzere tomurcuklara geçerler. Yılda 2-3
döl verir.
Genellikle yaprak dokusu içerisinde beslenir. Zararlı ile bulaşık yaprakların her iki
yüzünde de kabartılar (gal) oluşur. Bu galler ilk oluştuğunda açık yeşil olup, zamanla
kızarmakta ve daha sonra kahverengileşerek, dokunun ölmesiyle de siyahlaşmaktadır
(Şekil 52b). Galler bazen yaprağın tüm yüzeyini kaplayabilir. Bulaşıklık yoğun
olursa, yaprak yeterince fotosentez yapamaz ve bitki zayıf düşer. Bazen çiçeklerde de
zararlı olur (Şekil 52c). Zararlı yüksek popülasyonlarda meyveye geçmekte ve şekil
bozukluklarına yol açarak kaliteyi düşürmektedir (Şekil 52d).
Ülkemizin, armut yetiştirilen her yerinde görülür. Armut ağaçlarında ve fidanlıklarında
zararlı olur. Ayrıca elma ve ayva ağaçlarında yaşayan alt türleri de vardır.
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Şekil 52. Armut yaprakuyuzu’nun a) Yaprak üzerinde beslenen bireyleri, b) Armut yaprağındaki zararı c)
Çiçeğindeki zararı, d) Meyvesindeki zararı

Doğal düşmanları
Ülkemizde doğal düşmanları bilinmemektedir.
Mücadelesi
Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Yaz aylarında armut ağaçlarının yaprakları kontrol edilerek yapraklarda galler
aranır. Bazen lokal olarak yoğun zararı görülebilir. Bu durumda yapılacak bir kış
mücadelesi zararı önler. Zararlının yoğun olduğu bahçelerde en uygun ilaçlama,
zararlının ilkbaharda tomurcuklardan yapraklara, sonbaharda tomurcuklara
geçtiği dönemdir. Yoğun olmayan bahçelerde, yazın yapraklardaki gallerde bir artış
görüldüğünde özel ilaçlama yapılabilir.
Genellikle diğer zararlılara karşı uygulanan ilaçlamalarla kontrol edilebilir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.6. Ayva içkurdu [Euzophera bigella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginleri, 7-8 mm boyunda ve 2.8 - 3.1 mm genişliğinde olup, kanat açıklığı 15-18
mm’dir. Ön kanatlarının üzeri koyu gri renkli pullarla kaplıdır.
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Kelebek dinlenme halinde iken, ön kanatlarında enine daha açık gri renkli bantlar
görülür (Şekil 53a). Erginleri doğada, nisan-ekim ayları arasında görülür. Bir dişi
200 kadar yumurta bırakabilmektedir. Yumurtlama ikinci günde başlayıp 5-6 gün
sürmektedir. Yumurtanın kuluçka süresi, ortalama 5-6 gün, ilkbaharda 15–20 gün,
yazın ise 3–5 gündür. Ayva içkurdu’nun olgun larvaları 10-12 mm uzunluğundadır.
Larva rengi gri, soluk sarı, kahverengi olup baş ve pronutum koyu kahverengidir.
İlkbaharda larvalar diyapoza girerler.
Zararlı, laboratuvar koşullarında 25°C de 35-40 günde yumurtadan ergin hale
geçer. Larva dönemi 20-22 gün, pupa süresi 12-14 gün olup, ergin ömrü 8-20 gün
arasında değişmektedir.
Kışı, ağaçların gövdelerinde, kabuk altlarında, yarık ve çatlaklarda ve toprak
yarıklarında ördükleri gri bir kokon içerisinde olgun larva döneminde geçirir. Ayva
içkurdu, değişik ülkelerde 2-5 döl vermektedir. Ayva içkurdu’nun larvaları meyvede
beslenerek zarar yapmaktadır (Şekil 53b). Zararlı ilk önce konukçularının kabuğu
altında, odunsu dokularda beslenip yerleşmekte ve daha sonra meyvelerde zararlı
olmaktadır. Larvalar meyvenin farklı fenolojik dönemlerinde meyvelerin içine girerek
kurtlandırır.
Larvalar meyveleri delerek galeri açmakta, etli kısmında ve çekirdek evinde beslenerek
zarar yapmaktadır. Larvalar beslenme esnasında açtıkları galerileri yoğun pislikle
doldurmaktadır (Şekil 53c,d).

a

C. HANTAŞ

b

C. HANTAŞ

c

C. HANTAŞ

d

C. HANTAŞ

Şekil 53. Ayva içkurdu’nun a) Ergini, b) Meyvede larvanın çıkış deliği, c, d) Meyvedeki zararı
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Hava sıcaklığı popülasyonun artmasında en önemli faktördür. Ağustos sonrası
özellikle son dölün zararı önemli olup, bulaşık meyveler dökülmektedir. Larvaların
açtıkları deliklerden saprofit funguslar girerek, meyvelerin çürümesine neden olur.
Ayva içkurdu polifag bir zararlı olup ayva, elma, armut, erik, kayısı, vişne, nar, incir,
asma, zeytin, ceviz vb. konukçuları arasındadır.
Doğal düşmanları
Ülkemizde konu ile ilgili çalışma bulunmamaktadır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•

Ağaçların altına dökülen kurtlu meyveler, toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Ayva bahçelerinde yabancı ot temizliğine özen gösterilmelidir.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Ayva içkurdu ile mücadelede temmuz ayından itibaren ayva meyvelerinin renklenmeye
başlaması yani meyvelere ben düşmesi ile mücadeleye başlanması gerekir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.7. Baklazınnı [Tropinota (=Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginler yaklaşık olarak 10 mm boyunda, mat siyah renkli, vücutlarının üzeri sık ve
oldukça uzun sarı tüylerle kaplıdır. Elitra üzerinde beyaz lekeler bulunur (Şekil 54a,b).
Yumurta 2.0-2.5 mm çapında, beyazımsı ve küre şeklindedir (Şekil 54c). Larvaları
manas tipindedir (Şekil 54d).
Kışı larva ve ergin dönemde toprakta geçirir. İlkbaharda, meyve ağaçlarının ve
diğer bitkilerin çiçek açma zamanında çıkan erginler, daha çok çiçekle beslenirler,
yumurtalarını humusça zengin topraklara bırakırlar, 1-2 hafta sonra yumurtadan
çıkan larvalar yabancı otların kökleri ile beslenirler.
Gelişmelerini tamamlayarak toprakta 6-9 hafta içinde oluşturdukları bir boşlukta
pupa olurlar. Bu pupalardan çıkan erginler kışı toprakta geçirirler ve ertesi yıl çıkarak
çiçeklerde zarar yaparlar.
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Larvaların gelişmeleri kuru toprakta yavaş olup, 15°C’nin altındaki sıcaklıklarda
larva gelişmesi tamamen durur. Erginler günün güneşli saatlerinde çok hareketlidir.
İlkbahar sonunda popülasyon yükselir. Bazı bölgelerde temmuz ayı ortasına kadar
ergin uçuşu görülür.

a

A. ÖZDEM

b

M. F. TOLGA

c

V. BOZKURT

d

V. BOZKURT

Şekil 54. Baklazınnı’nın a,b) Ergini, c) Yumurtası, d) Larvası

Erginleri meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin
çiçek açma zamanında çiçeklerin dişi ve
erkek organlarının polen tozlarını, genç
yaprak hatta tomurcuk ve meyveleri yiyerek
zararlı olurlar (Şekil 55). Larvaları meyve
ağaçlarında zarar meydana getirmez.
Zararlı, Orta Anadolu ve diğer bölgelerde
bazı yıllar yoğun olarak görülmektedir.
M. F. TOLGA

Şekil 55. Çiçekte beslenerek zarar yapan ergin
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Polifag bir zararlıdır. Elma, armut, kiraz, vişne, kayısı, erik, şeftali, turunçgiller gibi
pek çok meyve ağacı, buğdaygiller, asma, süs bitkileri, bazı sebze ve yabancıotlar
konukçuları arasındadır.
Parazitoiti
Ülkemizde zararlının parazitoiti olarak Scolia quadripunctata Fabricius (Hym.:
Scoliidae) tespit edilmiştir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Toprak işlemesi yapılarak toprakta bulunan zararlının yumurta, larva ve ergin
popülasyonunun düşmesi sağlanır.
Mekanik Mücadele
Erginlerin az hareketli oldukları sabahın erken saatlerinde ağaçlar altına bez örtüler
serilerek ağaçlar kuvvetlice silkelenir ve toplanan erginler imha edilir.
Biyoteknik Mücadele
Erginler mavi rengi tercih ettiğinden mavi renkli cezbedici tuzaklar, bu zararlının
mücadelesinde kullanılmalıdır. Ağaçların altına mavi renkli kaplar veya leğenler
yerleştirilir ve bu kaplar yarısına kadar su ile doldurulur. Ergin böcekler mavi
renge yönelerek kapların içerisindeki suya düşer. Düşen böcekler genellikle kuşlar
tarafından tüketilmektedir, ancak leğenlerde birikmeler olursa toplanarak imha edilir
(Şekil 56).

a

M. F. TOLGA

b

V. BOZKURT

Şekil 56. Cezbedici tuzak olarak kullanılan mavi leğenler
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Kimyasal Mücadele
Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.
7.1.8. Elma gövdekurdu [Synanthedon myopaeformis (Bork.)
(Lepidoptera: Sesiidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginleri küçük, koyu lacivert-siyah renkte olup, saydam olan kanatlarıyla arıya
benzerler. Baş koyu siyah renktedir. Antenler ip şeklinde olup, vücut rengindedir.
Protoraks’ın her iki yanında, altta turuncu renkte iki leke vardır. Bacaklar lacivert
renktedir. Ön ve arka kanatların kenarları uç kısımda daha geniş olarak koyu lacivertsiyah pullarla kaplanmıştır. Ayrıca orta kısımdaki dikine bir bantla iki saydam bölüme
ayrılmışlardır. Kanat dişilerde 20-25 mm, erkeklerde ise 16-19 mm’dir. Abdomen
her iki eşeyde koyu lacivert-siyah renkte olup, dördüncü segment turuncu renktedir
(Şekil 57a). Dişide erkeğe göre daha kalın olan abdomenin ucundaki kıl demeti de
daha geniş ve yanlara doğru çok yayılmış durumdadır.

a

T. AYAZ

c

A. ÖZDEM

A. ÖZDEM

d

H. ŞENYURT

Şekil 57. Elma gövdekurdu’nun a) Ergini b) Larva ve zararı c) Pupa gömleği, d) Larva ve pupaları
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Yumurta kirli sarı, altınımsı renkte, oval şekilde olup üzeri çeşitli boyutlarda olan
altıgenlerin meydana getirdiği desenle kaplıdır. Ortalama 0,6-0.8 mm boyundadır.
Yumurtadan ilk çıkan larvalar sarımsı pembe renkte olup, 1.2-1.8 mm’dir. Olgun larva
ise 16-24 mm uzunluğunda olup, pembeye kaçan açık kahverengi-krem renklidir.
Baş kahve renkli ve ağız parçaları iyi gelişmiştir (Şekil 57b,c). Her kabartıdan, açık
kahverenginde kıllar çıkar. Bu kıllar, kahverenginde olan son abdomen segmentinde
daha uzundur.
Pupa kahverengi-lacivert renkte ve metal parıltılı, baş, anten ve kanat kaideleri
daha koyu olup dördüncü segment turuncu renktedir. Pupa’nın sonunda yan yana
getirilmiş 2 böbrek şeklinde anüs deliği ve bunun etrafında da üçgen şeklinde koyu
kahverenkli 8 adet çok iyi gelişmiş dikenimsi çıkıntı vardır. Pupa uzunluğu 10-11
mm’dir.
Kışı konukçu meyve ağacının gövde ve kalın dallarının kabuk altlarında, beslendikleri
yerde, diyapoz halinde çeşitli larva dönemlerinde geçirirler. İlkbaharda (mart-mayıs)
hava sıcaklığı 8°C’nin üstünde aktif hale geçen larvalar zararını en çok bu dönemde
yaparlar. Nisandan itibaren açtıkları oyuklarda kabuk yüzeyine yakın olarak, kokon
içinde, pupa olurlar. Pupa dönemi 8-20 gündür. Kelebekler çıkarken pupa gömleğini
beraberinde sürüklediğinden, ergin çıkan galerilerde, yarısı galeri dışına çıkmış pupa
gömlekleri görülür (Şekil 57d).
Ergin çıkışları iklim koşullarına bağlı olarak nisanın son haftasından eylül sonuna
kadar devam eder (Orta Anadolu Bölgesinde mayıs sonu-eylül başı). Genellikle
çıktıkları günün sabahında çiftleşirler. Çıkıştan 4-6 gün sonra gövde ve kalın dallarda
çatlak ve yaralı yerlere tek tek yumurta bırakırlar. Bir dişi 13-125 adet yumurta bırakır.
Yumurtalardan 8-15 gün sonra çıkan larvalar, dikine açtıkları 2-3 mm derinliğindeki
delikten kabuk altına girerek beslenmeye başlar. Beslenmeleri esnasında 10 cm
uzunluğunda ve 5-10 mm genişliğinde kanallar oluştururlar. Her kanalda bir larva
bulunur. Kanalların içi talaş ve larva pislikleriyle karışık, ekşimsi, hoş olmayan kokuda
kırmızımsı kahve renkli bir sıvı ile doludur. Giriş delikleri toplu iğne başı kadar olup,
ağız kısımlarında larvanın çıkardığı talaş ve pislikler bulunur. Delik çevresi yumuşak
olup kahverengi görünüşlüdür ve burada kahverengi bir akıntı görülür. Larvaların
faaliyeti aralık sonuna kadar devam eder. Uygun iklim koşullarında bu faaliyet ocak
ortalarına kadar sürebilir. Bu aydan itibaren larvalar açtıkları galeriler içinde diyapoz
halinde kışı geçirirler. Larvaların gelişme süresi 2.5-11 ay kadar sürmektedir. Yılda
bir döl verir.
Larvalar, elma ağaçlarının özellikle gövde ve kalın dallarının kambiyum kısmında
beslenerek zarara neden olurlar. Zararlı bitkinin bu kısımlarında gözle görülebilen
kanallar açar ve bu kanalların birleşmesi ile iletim demetleri zarara uğrar (Şekil
58a,b). Böylece, ağaçlarda gelişmenin yavaşlamasına, bunun sonucu olarak da
yaprakların küçülmesine, sararıp dökülmesine, meyvelerin küçük, şekilsiz, tatsız ve
kalitesiz olmasına, hatta larva zararının yoğun olduğu ağaçların kurumasına neden
olurlar.
Ülkemizde sadece elmada zarar yapmaktadır.
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a

H. ŞENYURT

b

H. ŞENYURT

Şekil 58. Elma gövdekurdu’nun a) Gövdedeki zararı, b) Gövdede açtığı galeriler

Parazitoit ve predatörleri
Eulophidae ve Ichneumonidae familyalarına ait 2 tür pupa parazitoidi ve larva ile
beslenen Raphidia ressli Asp. et Asp. (Raphidioptera: Raphidiidae) adlı bir predatör
saptanmıştır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•

Su tutan bahçelerde drenaj yapılmalıdır.
Meyve bahçelerinde ağaçların daha iyi gelişmelerini sağlayan dolayısıyla
çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olmalarına yardımcı olan
sulama, gübreleme, budama, toprak işleme gibi tüm kültürel işlemleri tam ve
zamanında yapılmalıdır. Bu işlemler sırasında ağaçların yaralanmamasına özen
gösterilmelidir.

Mekanik Mücadele
Kabuklardaki larvalar kış döneminde bıçakla temizlenmeli ve bu işlemler sırasında
açılan yaralar macunla kapatılmalıdır. Çok zarar görmüş dallar, budama zamanı
kesilmeli ve ergin çıkışından önce bu dallar imha edilmelidir.
Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için doğal düşmanlara
yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.
Biyoteknik Mücadele
Bu zararlının mücadelesinde cezbedici tuzak sistemleri kullanılarak kitle halinde
tuzakla yakalama ile biyoteknik mücadele de yapılabilmektedir. Orta Anadolu
Bölgesinde 5 ağaca 1 adet pekmezli besi tuzağı asılarak üst üste en az 2 yıl kitle
halinde tuzakla yakalama yapılmalıdır (Şekil 59).
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Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Mücadelenin
gerekli
olup
olmadığını saptamak için; martnisan aylarında bir bahçede en az
20 ağaç kontrol edilir ve bir ağaçta
ortalama 5 adetten fazla canlı larva
saptanırsa ilaçlama önerilir.
İlk ilaçlama zamanı ise yumurta
açılımı veya ilk ergin çıkışına göre
saptanır.
Şekil 59. Elma gövdekurdu mücadelesinde kullanılan besi
tuzağının asılma şekli

Yumurta açılımına göre ilaçlama zamanının tespiti
Tuzaklarda ilk kelebek yakalandıktan sonra 3-4 gün aralıklarla, bahçeyi temsil
edecek şekilde rasgele seçilen bulaşık ağaçların gövde ve kalın dalları incelenir ve
kabuklar kaldırılarak yeni larva girişi aranır. Yeni giriş tespit edilir edilmez birinci
ilaçlama yapılır; ya da, zararlı ile bulaşık budama artıkları, bahçede ilkbaharda
tel kültür kafeslere alınır. Bu kültür kafeslerinden çıkan veya doğadan toplanan
mevsimin ilk erginleri bahçede kalın elma dalına geçirilmiş tülbent kafeslere salınır.
Erginlerin beslenmesi için kültür kafeslerine pamuğa emdirilmiş %10’luk şekerli
su konur. Tülbent kafesteki dala bırakılan yumurtalarda ilk açılım veya larva giriş
delikleri görülünce ilaçlama başlatılır, ilaçların etki süresi dikkate alınarak 2 ilaçlama
daha yapılır.
İlk ergin çıkışına göre ilaçlama zamanının tespiti
İlk ergin çıkışları boş pupa gömleklerini sayarak veya yöreyi temsil edebilecek nitelikte
olan elma bahçelerine asılan besi veya eşeysel çekici tuzaklar ile saptanır.
Besi tuzakları olarak şaraplı (1 litre için; 660 ml şarap + 330 ml su + 20-30 g
şeker + 2 yemek kaşığı sirke) veya pekmezli (1 litre için; 830 ml su + 170 ml
pekmez + 2-3 g ekmek mayası) karışımlardan biri kullanılabilir. Ergin uçuş süresinin
saptanmadığı yörelerde kelebek uçuşu sona erinceye kadar tuzaklarda sayımlara
devam edilmelidir. Tuzak kontrolleri, ilk kelebek yakalanıncaya kadar haftada 2,
daha sonra 1 kez olmak üzere yapılmalıdır.
Tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 15-20 gün sonra ilk ilaçlama yapılmalı; bunu
takiben ilaçların etki süresi dikkate alınarak 2 ilaçlama daha yapılır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.

Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı
ELMA_ARMUT_VE_AYVADA-23-agustos-2017-revize.indd 67

67
11.10.2017 18:39:15

7.1.9. Elma gözkurdu [Anthonomus pomorum L. (Coleoptera: Curculionidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Elma gözkurdu erginleri 3.5-6.0 mm boyunda ve 1.5-2.0 mm eninde olup vücutları
ince, sık ve sarımsı gri renkte tüylerle örtülüdür. Üst kanatların rengi siyahımsı
kahverenginden açık kahverengiye kadar değişir. Üst kanatlarda iki kahverengi bant
ile çevrilmiş “V” harfi şeklinde bir leke vardır. Antenleri hortumun ortasından çıkmıştır
(Şekil 60a). Yumurtaları beyaz renkte, oval şekilli 0.7x0.5 mm boyutlarında; larvaları
bacaksız larva tipinde, olgunlaştığında kıvrık vücutlu, 0.8 mm boyda ve beyaz renkli
olup baş kapsülleri kahverenklidir. Üç larva döneminden sonra gelişen pupaları ise
serbest pupa tipinde ve yaklaşık 4.5 mm boyundadır (Şekil 60b).

a

N. ÖZTÜRK

b

N. ÖZTÜRK

c

N. ÖZTÜRK

Şekil 60. Elma gözkurdu’nun a) Ergini b) Pupası, c) Elma çiçek tomurcuğundaki zararı

Erginler kışı ağaç kabukları, taş, ölü yaprak altları veya toprağın yarık ve çatlaklarında
geçirir. Günlük ortalama sıcaklık 7-8°C, maksimum sıcaklık 10-11°C’yi bulduğunda
erginler kışlakları terk etmeye başlar. Şubat ortasından mart sonuna kadar olan bu
zamanda beslenme ve uçuş bakımından büyük aktivite göstererek ağaçların açmakta
olan tomurcuk, filiz ve sürgünleri ile beslenirler (Şekil 60c). Çiftleşerek yumurtalarını
henüz tozlaşmakta olan çiçek tomurcukları içine bırakırlar.
Bir dişi ömrü boyunca ortalama 25 yumurta bırakır. Larvalar 2-4 haftada gelişerek
aynı çiçek evinde pupa olur. Genellikle mayıs ayı içinde pupa dönemi sona erer ve
çıkan erginler taze yaprak, sürgünlerle kısa bir süre beslenerek, yaz ortasına doğru
kışlık yerlerine çekilirler. Elma gözkurdu yılda 1 döl verir.
Meyve gözkurtlarının larvaları çiçek tomurcukları içinde beslenip geliştikleri için,
zarar gören çiçek açılamaz ve meyve bağlamazlar. Bu tip çiçekler kahverengileşir
kuruyarak kalırlar. A. pomorum’ un Ege Bölgesi armutlarında ortalama %25 (%460) oranında çiçeklerde zararlı olduğu, özellikle bakımsız bahçelerde yoğunluk
kazandığı bilinmektedir.
Erginler çiçekler dışında taze yaprak, filiz ve sürgünlerle de beslenirler. A. pomorum’un
konukçuları, elma, armut, ahlat, badem, kestane, ayva, ceviz, çitlenbik ve güldür.
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Parazitoitleri
Anthonomus pomorum’un parazitoitleri Çizelge 6’da verilmiştir.
Çizelge 6. Anthonomus pomorum’un parazitoitleri
Bilimsel adı

Takım ve familyası

Parazitoitleri

Scambus pomorum (Ratzeburg)

(Hym.: Ichneumonidae)

Diplazon laetatorius (Fabricius)

(Hym.: Ichneumonidae)

Endromopoda detrita (Holmgren)

(Hym.: Ichneumonidae)

Exeristes roborator (Fabricius)

(Hym.: Ichneumonidae)

Itoplectis maculator (Fabricius)

(Hym.: Ichneumonidae)

Bracon discoideus Wesmael

(Hym.: Braconidae)

Bracon intercessor Nees

(Hym.: Braconidae)

B. minutator (Fabricius)

(Hym.: Braconidae)

B. variator Nees

(Hym.: Braconidae)

Mücadelesi
Mekanik Mücadele
Gözlerin patlamasından itibaren çiçek tomurcukları görününceye dek ağaçların
altına çarşaf serip dalları sallayarak düşen erginler ve ergin çıkışından önce zarar
görmüş çiçekler toplanıp imha edilmelidir. Kışın veya budama sırasında yapılacak
dal kontrollarında zarar görmüş gözlerin bulunduğu dallar kesilerek ayıklanmalıdır.
Kimyasal Mücadele
A. pomorum ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde mart ayından itibaren 7-10 gün
aralar ile yapılan surveylerde bir ağaçta ortalama 10 zarar görmüş çiçek tomurcuğu
varsa veya 100 darbede 30 ergin bulunmuşsa bu zararlı ile ilaçlı mücadele
yapılmalıdır. En uygun zaman fenolojik olarak farekulağı dönemidir.
Çiçek tomurcukları görülmeye başladığında ilaçlama bitirilmiş olmalıdır. Herhangi
bir nedenle bu zamanda ilaçlama yapılamazsa, mayıs ayının ilk haftasında çiçek taç
yaprakları tamamen döküldükten sonra, zarar görmüş çiçek tomurcukları kafes içine
alınır. Günlük kontrollar ile ergin çıkış başlangıcı saptandıktan 1 hafta sonra geç
ilkbahar ilaçlaması yapılır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
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7.1.10. Elma pamuklubiti [Eriosoma lanigerum (Hausmann)
(Hemiptera: Aphididae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Kışlık formları (kanatsız vivipar) koyu kırmızı kahverenginde olup, üzeri toz ve
pamuksu ipliklerle kaplıdır. Elma pamuklubiti ezildiği zaman çıkan kan kırmızısı
rengindeki vücut sıvısı ile kolaylıkla tanınır. Özellikle baş ve toraks koyu renktedir.
Vücut uzunluğu 0.6-0.7 mm’dir.
Kanatlı yazlık dişi (ovipar), kanatsız dişi rengindedir. Farklı olarak baş ve toraks
siyahımsı renktedir. Kanatlar basit damarlanma gösterir. Bunlarda salgı (vaks) bezleri
kanatsızlardaki kadar iyi gelişmemiştir. Ancak abdomen sonuna doğru beyaz mumsu
salgı, yoğun olmamakla beraber görülür. Antenler 6 segmentlidir (Şekil 61a). Kanatlı
bireylerde vücudun genel rengi açık kahverengidir (Şekil 61b). Zararlı üzerindeki
beyaz pamuklar kendi salgıları olup, onları koruyan bir çeşit maskedir. Bu pamuklu
örtüden dolayı zararlıya Elma pamuklubiti denmiştir. Vücut uzunluğu 2.0-2.5 mm’dir.

a

I. ÖZDEMİR

b

I. ÖZDEMİR

Şekil 61. Elma pamuklubiti’nin a) Kanatsız dişisi, b) Kanatlı dişisi

Kışı ılık geçen bölgelerde çeşitli dönemlerde geçirir. Elma pamuklubitinin, sert geçen
bölgelerde daha çok genç dönemler halinde kışladığı bilinir. Kışlama yerleri olarak
dalları, gövdedeki kabuk altlarını, çatlakları, beslenme sonucu meydana gelen
gallerin (Şekil 62a,b) girinti, çıkıntıları arasını, kök boğazına yakın kökleri seçtikleri
gözlenir. Özellikle kuru olan topraklarda elma ağaçlarının köklerine inerler.
Soğuk geçen kış aylarında kök boğazı ve kalın köklerde toplanan nimfler –17 ile
–25°C’ye kadar dayanır. Mumsu iplikler altında olan bu nimfler kışlayan nimflerden
kolayca ayırt edilebilir. Çoğalma döllemsizdir. Bir dişi yaklaşık 100 kadar nimf
doğurur. Genellikle mayıstan itibaren yaşlı dallar ve genç sürgünlerde ilk koloniler
görülür (Şekil 62c,d,e,f). Fazla sıcak ve kuru hava ile rüzgara açık yerler zararlının
gelişmesi için elverişli değildir.
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Yazın özellikle ortalama 23°C’nin üzerindeki sürekli sıcaklıklarda popülasyonda ani
azalmalar görülür. Yaz ortalarında oluşan kanatlı dişiler, diğer bitkilere geçer. Yılda
10-12 döl verir.
Elma pamuklubiti, ılık ve rüzgarsız yerlerde daha rahat gelişme olanağı bulur ve
elma ağaçlarının gövde, dal ve sürgünlerinde zarar meydana getirir. Zararı sonucu
bitkinin zayıflamasına, az ürün vermesine hatta kurumasına neden olur. Bitki özsuyu
emerek beslenirler. Bu esnada bitkiye verdikleri toksik maddeler urların ve şişkinliklerin
meydana gelmesine ve ağaçlarda şekil bozukluklarına neden olur. Popülasyon
yoğun olduğu zaman yaprak sapı üzerinde de beslenebilir. Ancak, Elma pamuklubiti
hiçbir zaman yaprak üzerine yerleşip yaprakta zarar meydana getirmez. Köklerde
beslenmesi sonucu bitkinin toprak altı organları üzerinde de galler oluşturan Elma
pamuklubiti, beslenme sonucu meydana getirdikleri yaralar nedeni ile bulunduğu
ağaçlar zayıf düşer, verim azalır ve diğer hastalık ile zararlılara giriş kapısı sağlar.
Elma kanserine neden olan Neonectria galligena (syn. Nectria galligena) Bres,’nın
naklinde de etkili olduğu belirtilmektedir.
Yayılmasında en etkili faktör Elma pamuklubiti ile buIaşık olan fidanların bir bölgeden
diğer bölgeye taşınmasıdır. Bunun yanı sıra kanatlı bireyler ve rüzgar da yayılmada
rol oynar. Bulaşık fidanlar ile yayıldığı düşünülen türe yurdumuzun çeşitli bölgelerinde
rastlanabilir.

a

d

Ö. ÖZBEK

I. ÖZDEMİR

e

b

Ö. ÖZBEK

H. ŞENYURT

c

Ö. ÖZBEK

f

H. ŞENYURT

Şekil 62. Elma pamuklubiti’nin a) Kökboğazında, b) Gövdede meydana getirdiği urlar, c,d,e,f) Dal ve sürgün
lerde oluşturduğu koloniler
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Ana konukçusu elma (Malus communis) ‘dır. Daha çok ekşi elma çeşitlerini tercih eder.
Bunun yanında nadir olarak yabani elmalar (Malus spp.), ayva (Cydonia vulgaris) ve
armut (Pyrus communis) ile Kuş üvezi (Sorbus aucuparia), Dağ muşmulası (Cotoneaster
sp.) ve alıç (Crataegus sp.) üzerinde de görülebilir. Ayvalarda bulunduğunda gal
oluşturmaz. Elma dışında Karaağaç (Ulmus sp.)’da da kışı geçirebilmektedir.
Parazitoit ve predatörleri
Aphelinus mali (Hym.: Aphelinidae) önemli bir parazitoitidir (Şekil 63). Orta Anadolu
Bölgesi için parazitlenme oranı %70’dir. Bunun dışında, Forficula auricularia
(Dermaptera: Forficulidae) ile birçok Coccinellidae (Coleoptera) ve Syrphidae
(Diptera) familyasına ait türler önemli predatörleridir.

Ö. ÖZBEK

Şekil 63. Parazitlenmiş Elma pamuklubiti bireyleri

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•

•
•

Dayanıklı elma çeşitleri (Golden Delicious, Jonathan, Amasya elması ve özellikle
Amasya misketi) kullanılmalıdır
Elma pamuklubiti, bitki özsuyunun çıkış yaptığı yerlerde koloni oluşturduğu için
bahçede budama ve toprak işlemesi gibi kültürel işlemler yapılırken mümkün
olduğu kadar ağaçları yaralamaktan kaçınılmalı, yaralanma meydana gelmişse
yaralara ardıç katranı sürülmelidir.
Elma ağaçlarında aşı noktası açıkta bırakılmalı, budama güneş ışığını alacak
şekilde tekniğine uygun yapılmalıdır.
Kökboğazı civarındaki yabancı otlar temizlenmelidir.
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Biyolojik Mücadele
Bugün ülkemizin farklı bölgelerinde rastlanabilen parazitoiti Aphelinus mali’nin Elma
pamuklubitini hiç ilaçlamaya gerek kalmadan baskı altında tuttuğu bilinmektedir.
Ancak yoğun ilaçlamaların yapıldığı bahçelerde A. mali zarar gördüğü için, Elma
pamuklubiti sorun haline gelmektedir. Bu nedenle, A. mali’nin fazla bulunduğu
meyve bahçelerinden parazitli dallar getirilerek, parazitoit bulunmayan bahçelere
bulaştırılmalıdır.
Elma pamuklubiti sıcaklığın yüksek olduğu zamanları karınca yuvalarında geçirir.
Karıncalarla mücadele ederek A. mali’nin etkinliği artırılabilir.
Kimyasal Mücadele
Elma pamuklubitinin önemli bir parazitoiti olan A. mali’nin bulunduğu yerlerde
ilaçlamadan kaçınılmalıdır. İlaçlama yapılması gerekiyorsa seçici bitki koruma
ürünleri kullanılmalıdır. Sadece bulaşık olan dallar ve gövdenin ilaçlanması daha
uygundur.
İlaçlama zamanı
Zararlının bulunduğu ağaçlarda etkin bir parazitlenme yoksa ilaçlama yapılmalıdır.
Parazitlenmenin yüksek olduğu yerlerde ise ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Mayıstan
itibaren yapılan kontrollerle, sürgünlerin %10’unda Elma pamuklubiti kolonisi
saptanınca mücadele yapılır. Yeni bulaşmalar olduğu takdirde 15 gün sonra ilaçlama
tekrar edilir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.11. Elma pasakarı [Aculus schlechtendali (Nalepa) (Acarina: Eriophyidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
İğ şeklinde, sarımsı kahverenginde ve uzunluğu 0.16-0.18 mm’dir. İki çift bacaklı ve
gözle görülemeyecek kadar küçüktür (Şekil 64a).
Kışı ergin dişi döneminde, gevşek yapılı ağaç kabukları altında, tomurcuklara yakın
yarık ve çatlaklarda, sürgünlerde, tomurcuk pulları altında gruplar halinde geçirir.
Tomurcukların patlamasıyla ortaya çıkan zararlı, gelişmekte olan çiçekler ve yaprak
dokusu üzerinde beslenmek amacıyla, ayrılan çiçek tomurcuklarına saldırır ve aynı
zamanda kabarmakta olan odun gözlerine de geçerler.
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Mayısta ortaya çıkan erkek ve yazlık dişi bireyler çiftleştikten sonra, dişiler
yumurtalarını çiçek tomurcukları ile odun gözlerinin yeşil aksamı üzerine bırakırlar.
Çiftleşmeleri ilkbahar ve yaz süresince devam eder ve döller birbirine karışır. Kışlık
dişi formu haziran sonu veya temmuz başlarında gözükür ve artmaya başlar. Zararlı
popülâsyonu çok hızlı bir şekilde çoğalır, yazın yumurtadan ergin oluncaya kadar
geçen gelişme süresi 1-2 haftadır. Zararlı ağustos ayında çok fazla sayıda (yaprak
başına yüzlerce birey) ve genellikle yaprakların alt yüzlerinde bulunurlar. Daha sonra
zararlı popülasyonu hızla düşer ve kışı geçirmek üzere ergin dişiler kışlama yerlerine
çekilir.

a

H. DİLER

b

H. DİLER

Şekil 64. Elma pasakarı’nın a) Yaprak üzerinde beslenen bireyleri b) Meyvede meydana getirdiği paslanma

Zararlı, yaprakların alt yüzünde keçeye benzer düzensiz şekil bozukluğuna neden
olur, yaprakların alt yüzü donuk ve solgun, benekli bir görünüm alır. Akar ile yoğun
olarak bulaşık yapraklar gümüşi bir renk alır ve daha sonra pas rengine veya
kahverengine dönebilir. Şiddetli zarar görmüş yapraklar zamanla kuruyup büzülür,
ağacın sürgün gelişimi zayıflar. Bazen de zararlı, meyvelerde paslanma meydana
getirerek (Şekil 64b), meyvenin pazar değerinin düşmesine neden olabilir. Nadiren
ekonomik önemde zararlı olmaktadır. Ancak bilinçsiz ve düzensiz ilaçlama yapılan
bahçelerde zaman zaman görülen ve ekonomik önemde zarar yapabilen bir akardır.
Öncelikle elmada yaygın olarak bulunur. Armutta da zarara neden olabilir.
Predatörleri
Elma pasakarı’ nın predatörleri Çizelge 7’de verilmiştir.
Çizelge 7. Elma pasakarı’nın predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familyası

Typlodromus pyri Scheut

Acarina: Phytoseiidae

Amblyseius spp.

Acarina: Phytoseiidae

Orius spp.

Hem.: Anthocoridae

Orius vicinus (Ribaut)

Hem.: Anthocoridae
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Mücadelesi
Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma
ürünleri tercih edilmelidir.
Faydalı akarlardan Typlodromus pyri’nin bulunduğu elma bahçelerinde ağustos
ayında kesilen ince dalların bu faydalı akarın bulunmadığı bahçelerdeki elma
ağaçlarına asılarak T. pyri’nin bulaşması ve popülasyon oluşturması sağlanabilir.
Kimyasal Mücadele
Bu zararlıya karşı zorunlu olmadıkça kimyasal mücadele yapılmamalıdır.
İlaçlama zamanı
Elma pasakarı’nın mücadelesine karar vermek için çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme
sonrası kontroller gereklidir. Mayısta 100 yaprakta yapılan sayımlarda yaprak başına
ortalama 300-400 akar, ağustos ve eylül aylarında ise yaprak başına ortalama 7001000 akar bulunursa ilaçlama yapılır. Sayımlar, hazirandan başlayarak sürgünlerin
uçtan itibaren 1/3’lük kısmındaki yapraklarda akar fırçalama aleti ile yapılır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.12. Elma testereliarısı (Hoplocampa testudinea Klug.),
Armut testereliarısı [H. brevis (Klug) (Hymenoptera: Tenthredinidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Genel olarak erginler 4-7 mm boyunda, kızıl kahverenkli ve siyah bacaklı arıcıklar
olup, ön kanadın üst ortasında siyah bir lekeye sahiptir (Şekil 65a, 66a). Dişilerde
ovipozitor testere şeklindedir. Yumurtalar beyaz, ince uzun oval, 0.4-0.5 mm
boyundadır. Larvaları krem renginde, geliştiklerinde boyları 10-15 mm’dir (Şekil
65b, 66b).
Larvanın meyveden ayrıldığı delik üzerinde ve meyve içindeki siyahımsı renkli artıkları
tahtakurusu kokusundadır.
Kışı toprağın birkaç santimetre derinliğinde kokon içerisinde larva döneminde
geçirirler. İlkbaharda ergin çıkışları genellikle, konukçularının çiçekleri açmak
üzereyken başlar ve çiçeklenme döneminde devam eder. Az hareketli olan erginler,
günün sıcak saatlerinde uçar; hava serinleyince açılmak üzere olan çiçekler içinde
gizlenip polen ile beslenirler.
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Dişiler yumurtalarını henüz açılmamış ya da yarı açılmış çiçeklerin dip kısmına,
yapraklarının dış yüzüne ovipozitorları ile açtıkları yarıktan epidermis altına bırakırlar.
Bir çiçeğe 2-5 yumurta bırakabilirler. Yumurta bırakılan yer, yumurta açılmasıyla
birlikte epidermisin kahverengileşmesiyle anlaşılır. Sıcaklığa bağlı olarak 1 - 2
hafta sonra yumurta açılır. Larva, armutta önce çanak yaprakların dibine yönelir
ve çiçek tablasının çevresinde, epidermis altında yüzeysel bir galeri açmaya başlar.
Sonra merkeze yönelir ve çekirdekleri yer. Elmada çoğu kez önce meyve kabuğunda
yüzeysel galeri açar, sonra aynı ya da bir başka meyvenin içine girer.

a

bugguide.net

b

calphotos.berkeley.edu

c

www7.inra.fr

Şekil 65. Elma testereliarısı’nın a) Ergini, b) Larvası, c) Zararı

a

www7.inra.fr

b

N. ÖZTÜRK

c

N. ÖZTÜRK

Şekil 66. Armut testereliarısı’nın a) Ergini, b) Larvası, c) Zararı
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İlk meyveden ayrılış, genellikle çiçek tablasından olur. Sonraki meyvelere ise larva
çoğunlukla yandan açtığı bir delikten girer ve yan delikten ayrılır. Böylece bir larva
birden çok meyveye saldırarak dökülmelerine neden olur.
Gelişmesini 4 gömlek değiştirerek 3-5 haftada tamamlayan larva meyveyi terk
ederek toprağın birkaç santimetre derinliğinde hazırladığı, toprak ve salgısı karışımı
bir kokon içinde gelecek ilkbahara kadar diyapoz halinde kalır. Yılda 1 döl verir.
Testereliarıların larvaları meyvelerin çekirdek evlerini yerler. Zarar gören meyveler
dökülür.
Elma testereliarısının larvaları ilk çıkışlarında, meyveler fındık büyüklüğünde iken
meyve kabuğunda yüzeysel galeriler açar (Şekil 65c). Daha sonra aynı yada başka
bir meyvenin çekirdek evine girer. Çekirdek evi zarar görmeyen meyve yüzeyindeki
galeri izi karakteristik bir görünümle sürekli kalır ve zamanla şekli bozulur.
Armut meyveleri fındık büyüklüğüne geldiği zaman, meyveler üzerinde yaklaşık
olarak 2 mm çapında delikler görülür. Bu deliklerden zararlının siyah esmerimsi
dışkıları çıkar. Bu görünüşteki meyveler kısa zamanda dökülür (66c).
Armut ve elmadaki türlerde, bir larva, gelişmesi süresinde 2-3 meyveyi zarara
uğratır. Testereliarılar %100’e yakın meyve dökümüne yol açabilir. Ülkemizin tüm
bölgelerinde bulunmaktadır. H. testudinea elmada ve H. brevis armutta zararlıdır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Testereliarı zararı görülen bahçelerde kışın toprak işlemesi yapmak suretiyle
popülasyon azaltılabilir.
Kimyasal Mücadele
En uygun ilaçlama zamanı, yumurtaların açılmaya başladığı zamandır. Bu, birçok
çeşitte tam çiçeklenme dönemine rastlar. Bununla birlikte, bu dönemde faaliyette
bulunan bal arılarının korunması için ilaçlama çiçek taç yaprakları dökülürken
uygulanmalıdır. Bu zamanı tespit için, bahçede erken çiçek açan çeşitler üzerinde
çiçek taç yaprakları dökülmeye başladığında bir sayım yapılır. Sayımda en az 5
ağaçtan rastgele 20’şer bukette sağlam ve zarar görmüş çiçekler sayılmalı; bulaşma
oranı %10’un, üzerinde ise ilaçlama yapılmalıdır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
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7.1.13. Fındık koşnili (Kahverengi koşnil) [Parthenolecanium corni Bouche
(Hemiptera: Coccidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin dişinin kabuğu yarım küre şeklindedir. Rengi başlangıçta koyu kahverengi olup
üzerinde siyah ve sarı bantlar bulunmaktadır. Daha sonra bu renk açık kahverengine
dönüşür. Kabuk buruşur ve üzerinde koyu renkli çukurluklar oluşur. Eski kabuklar ise
koyu sarı veya açık kahverengidir. Çoğu kez üzerinde parazitoit çıkış delikleri görülür.
Dişilerin, kabukla birlikte uzunluğu 3.5 mm, yüksekliği ise 1.5-2.0 mm’dir. Ancak
vücut büyüklüğü, bulunduğu konukçu bitkiye ve beslenme durumuna göre değişir
(Şekil 67a,b,c).
Ergin erkek bireyler bir çift kanatlı ve kahverenginde olup, abdomen sonunda 2
beyaz uzantıya sahiptir. Dişinin kabuğu altında bulunan yumurtalar oval şekilde
yaklaşık 0.3 mm boyunda, önce beyaz, sonra krem ve pembemsi bir renk alır. Bazen
aynı kabuk altında açık ve koyu renkli yumurtaları bir arada görmek mümkündür.

a

b

c

d

Şekil 67. Kahverengi koşnil’in a,b,c) Dişisi, d) Yumurtadan yeni çıkmış larvaları
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Yumurtadan yeni çıkan hareketli larvalar açık sarı, sonraki dönemler ise kahverenginde
olup, vücutları yassıdır (Şekil 67d).
Kışı ağaçların genç dal ve sürgünlerinde ikinci dönem larva halinde geçirir. İlkbaharda
tomurcuklar açıldığı zaman beslenmeye ve gelişmeye başlar. Martın ilk haftasından
itibaren erkek ve dişi koşnilleri birbirinden ayırmak mümkündür. Dişiler, kısa süre
içinde gelişerek kabarık bir şekil alırlar ve renkleri de çok fazla değişim gösterir.
Erkekler ise prepupa ve pupa dönemlerini geçirdikten sonra, kanatlı ergin halinde
kabuğu terk eder ve uçarlar. Erkeklerin kabukları uzunca oval olup, dişilerinki gibi
kabarık değildir. Kabuk rengi de beyazımsı-gridir.
Olgun hale gelen erkek ve dişiler çiftleşir ve çiftleşen dişiler, nisan sonu mayıs başından
itibaren yumurta bırakmaya başlar. Hazirana kadar dişilerin kabuklarının içi yumurta
ile dolar. Bir dişi ortalama 2070 (502- 4025) adet yumurta bırakır. Yumurta bırakma
35-37 gün kadar sürer ve yumurtalar doğada 1-1,5 ay sonra açılır. Haziranın birinci
veya ikinci haftasından itibaren yumurtalardan hareketli larvalar çıkmaya başlar.
Bunlar, ağaçların taze yapraklarına geçer ve özellikle yaprakların altına damarlar
boyunca yerleşir yaprakların özsuyunu emerler. Burada 75-80 gün kadar beslenen
larvalar, ikinci döneme geçer ve ağustosun sonundan itibaren dallara geçerek burada
yerleşirler. Yapraklardan dallara geçiş, kasımın ortalarında tamamlanır. Dallarda,
kışa kadar beslenerek zararını sürdüren ikinci dönem larvalar, diyapoza girer ve bu
şekilde kışı geçirirler. Yılda 1 döl verir.
Kahverengi koşnilin larvaları yaprak, dal ve sürgünlerde; dişileri de dal ve sürgünlerde,
bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yaparlar. Yoğunluğun fazla olduğu meyve
bahçelerinde ayrıca, salgıladıkları tatlımsı maddeler üzerinde saprofit mantarların
gelişmesi sonucu fumajin (karaballık) denilen dolaylı bir zarara da neden olurlar.
Böyle ağaçlarda dal, sürgün, meyve ve yapraklar koyu bir renk alır. Bu gibi ağaçları
kışın, kolayca fark etmek mümkündür. Gerek emgi, gerekse fumajin şeklindeki zarar
nedeniyle sürgün ve dallar gelişemez, yapraklar zamanından önce dökülür, sonunda
ağaçlar zayıf kalır, hatta kuruyabilir, meyve verimi ve kalitesi düşer.
Kahverengi koşnil, yurdumuzun hemen her tarafında az veya çok rastlanır. Ancak,
Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yoğun
olarak bulunur.
Polifag bir zararlıdır. Elma, armut, ayva, kayısı, erik, fındık, kiraz, şeftali, badem,
asma, kuşburnu ve diğer bazı meyve, süs bitkileri ve geniş yapraklı orman ağaçları
konukçularıdır.
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Doğal düşmanları
Entomopatojenler
Verticillium lecanii (Zimm.) (Hypocreales: Hypocreaceae)
Cordiceps clavulatus (Schv.) (Hypocreales: Clavicipitaceae)
Predatörleri
Kahverengi koşnilin, Brachytarsus fasciatus Forster var. ventralis Rey (Col.: Anthribidae)
adlı önemli bir predatörü saptanmıştır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Kahverengi koşnil ile yoğun bulaşık olan dal ve sürgünler, budama sırasında kesilerek
bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma
ürünleri tercih edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Mayıs ve haziran aylarında yapılan kontrollerde, tesadüfen seçilen 6 ağaçtan ikişer
adet olmak üzere 10’ar cm uzunluğunda toplam 12 dal alınır. Bu dallarda, altında
yumurta bulunan en az 3 adet dişi koşnil görülmesi halinde bahçenin ilaçlanması
gerekir.
Bu zararlının mücadelesi, hareketli larva ile birinci ve ikinci dönem larva dönemlerinde
yapılmalıdır. Yaz ilaçlaması için en uygun ilaçlama zamanı, yumurtaların tamamının
veya tamamına yakın bir kısmının açıldığı devredir. Bu da Orta Anadolu Bölgesi’nde
haziran sonu-temmuz başına rastlar. Zamanında ve usulüne uygun olarak yapıldığı
taktirde bir ilaçlama yeterlidir. İlaçlamada fazla acele edilmemelidir. Zira bu zararlının
larva dönemleri çok uzundur. Dolayısı ile haziran ayından sonbahara kadar, geniş
bir mücadele periyodu bulunmaktadır.

80
ELMA_ARMUT_VE_AYVADA-23-agustos-2017-revize.indd 80

Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı
11.10.2017 18:39:17

Popülasyon yoğunluğunun yüksek olmadığı ve parazitoit ve predatör faaliyetinin fazla
olduğu yerlerde; ayrıca herhangi bir nedenle uygun kış ilaçlaması yapılan bahçelerde
ve Elma içkurduna karşı düzenli ilaçlama yapılan bahçelerde, bu zararlıya karşı ilaçlı
mücadele yapmaya gerek yoktur.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.14. İki kabarcıklı koşnil [Palaeolecanium bituberculatum Targ.-Tozz.
(Hemiptera: Coccidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin dişi geniş, oval, yarım küre şeklinde kabarıktır. Uzunluğu 4-6 mm, genişliği
3-4 mm ve yüksekliği 2.0-2.5 mm’dir. Dallara yapışık olan karın kısmı düz, sırt
kısmı ise dışbükeydir. Kabuğun üst kısmında, yanlara doğru iki çift kabarcık bulunur.
Öndeki kabarcıklar daha büyük ve belirgin, arkadakiler ise daha küçüktür (Şekil
68a). Canlı bireylerin kabukları kırmızımsı esmer, ölülerin kabukları ise koyu esmer
renktedir. Erkeklerin kabukları uzunca oval ve dişilerinkine göre çok küçüktür. Renkleri
beyazımsı gridir. Ergin erkeklerin bir çift kanadı, iyi gelişmiş anten ve bacakları vardır.
Bu bakımdan diğer koşnillerden kolayca ayrılabilir.

a

C. ZEKİ

b

C. ZEKİ

Şekil 68. İki kabarcıklı koşnil’in a) Ergin dişisi, b) Yumurtaları

Dişilerin kabuklarının altında bulunan yumurtalar, oval şekilde ve pembemsi sarı;
larvaları uzunca oval ve kırmızımsı renktedir. Önden orta kısma doğru genişler,
arkaya doğru tekrar daralır (Şekil 68b). Yumurtadan yeni çıkmış olan hareketli
larvalar yassı yapılı olup, antenleri ve bacakları mevcuttur.
İki kabarcıklı koşnil, dallar üzerindeki ölmüş dişilerin kabukları altında yumurta
döneminde kışı geçirir. İlkbaharda, elma ağaçlarının çiçek açtığı dönemlerde larvalar
çıkar. Orta Anadolu Bölgesinde ilk larva çıkışı, genel olarak nisan sonu mayıs başında
olmaktadır. Yumurtadan çıkan larvalar, yapraklara geçerek yerleşir ve burada özsuyu
emerek beslenirler.
Birinci ve ikinci larva dönemlerini yapraklarda, sabit bir şekilde beslenerek geçirdikten
sonra, genç dişi dönemine geçerler.
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Genç dişiler yapraklarda kısa bir süre beslendikten sonra, haziran sonu-temmuz
başlarında sürgün ve ince dallara taşınır ve burada yerleşirler. Dallarda bir süre
daha beslenir ve sonbaharda olgun dişi haline gelirler. Erkekler ise birinci ve ikinci
larva dönemlerini takiben prepupa ve pupa dönemlerini geçirdikten sonra, kanatlı
ergin halinde kabuğu terk eder ve uçarlar.
Olgun hale gelen erkek ve dişiler çiftleşir ve çiftleşen dişiler, eylülün ilk haftasından
itibaren yumurta bırakmaya başlar. Ovipozisyon süresi 60-70 gün devam eder.
Kasımın ilk veya ikinci haftasında, dişi kabuğunun içi yumurta ile dolar ve bu şekilde
kışı geçirir. Yumurtalar ölen dişinin kabuğu tarafından çok sıkı bir şekilde kapatılmıştır.
Bir dişi ortalama 670 adet yumurta bırakır. Yılda 1 döl verir.
İki kabarcıklı koşnilin larvaları yaprak ve genç sürgünlerde, dişileri ise ince dallarda;
bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yapar. Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde,
yapraklar sararır ve zamanından önce dökülür. Ağaçların tamamen kurumasına
neden olabilir.
Ayrıca salgıladıkları tatlımsı maddeler üzerinde saprofit mantarlar gelişir ve fumajin
(karaballık) meydana getirmek suretiyle, dolaylı bir zarara da neden olurlar. Fakat
bu koşnilde fumajine, diğerlerine göre daha az rastlanır.
Yurdumuzun daha çok Orta Anadolu Bölgesinde yaygındır.
İki kabarcıklı koşnil daha çok elma ağaçlarında zararlıdır. Ayrıca armut, ayva, erik ve
ceviz gibi meyve ağaçlarında da zarar yapmaktadır.
Parazitoit ve predatörleri
İki kabarcıklı koşnilin tespit edilen en önemli predatörü Exochomus quadrimaculatus
(L.) (Col.: Coccinellidae) ve parazitoiti Coccophagus palaeolecanii Jasn Yasnosh
(Hym.: Aphelinidae)’dir. Ayrıca yumurtaları yiyen Tydeidae (Tydeus sp.) ile Stigmaeidae
familyalarına ait predatör akarlar da bulunmaktadır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Popülasyonun yüksek olduğu yerlerde, kış sonu veya erken ilkbaharda ağaçlar uygun
bir şekilde budanmalı, kesilen bulaşık dallar, larvalar yumurtadan çıkmadan önce
bahçeden uzaklaştırılarak kurumaya terk edilmelidir.
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Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma
ürünleri tercih edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Yumurtalar açılmadan önce, özellikle şubat-mart aylarında yapılacak kontrollerde,
tesadüfen seçilen 6 ağaçtan ikişer adet olmak üzere 10’ar cm uzunluğunda toplam
12 dal alınır. Bu dallarda, altında yumurta bulunan ortalama 5 veya daha fazla
ölmüş dişi koşnil görülmesi halinde, ilaçlama yapılmalıdır. İki kabarcıklı koşnilin ilaçlı
mücadelesi, larvaların tamamı yumurtadan çıktıktan sonra yapılmalıdır. Zararlı, yaz
mevsiminin büyük bir kısmını birinci ve ikinci larva döneminde geçirir. Dolayısıyla
bu zararlının uzun bir mücadele periyodu bulunmaktadır. Orta Anadolu Bölgesi’nde
mayıs-ağustos aylarında ilaçlama yapılabilir. Ancak zararın azaltılması bakımından
ilaçlama geciktirilmemelidir.
Zamanında ve uygun olarak yapıldığı taktirde, bu zararlıya karşı bir ilaçlama
yeterlidir. Elma içkurdu’na karşı düzenli ilaçlama yapılan bahçelerde, bu zararlıya
karşı ayrıca ilaçlama yapmaya gerek yoktur.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.15. Meyve yazıcıböceği [Scolytus rugulosus Müll. (Coleoptera: Curculionidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginleri yaklaşık 2-3 mm boyunda olup silindir şeklinde, tombul yapılı, koyu esmer
veya parlak siyah renktedir. Erkek ve dişi bireyler birbirine benzer, ancak erkekler
dişilere göre daha açık renktedir. Dişilerde pronotum ve elytra benzer renkte iken,
erkeklerde pronotum elytradan daha koyu renklidir. Baş; üçgen şeklinde olup, öne
doğru kıvrık ve pronotum altında gizlenmiş gibi görünür (Şekil 69a). Antenleri,
bacakları ve elytranın arka kısmı hafif kırmızımsı kahverengindedir. Birinci ve ikinci
abdomen segmentleri şişkin olup diğer segmentler sona doğru giderek daralır.
Yumurta yaklaşık 0.5 mm boyunda, oval yapılı ve beyaz renkli olup erkek birey
tarafından açılan bir odacık içerisindedir. Larva yaklaşık 3.0-3.5 mm boyunda,
beyaz renkli, tombul, kıvrık yapılı ve bacaksızdır (Şekil 69b).
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a

N. ÖZTÜRK

b

N. ÖZTÜRK

Şekil 69. Meyve yazıcıböceği’nin a) Ergini ve larvaları, b) Kabuk altındaki ergin ve larvaları

Kışı, larva döneminde kabuk altında açmış oldukları galeriler içerisinde geçirir.
İlkbaharda beslenmeye başlayan larvalar, beslenme sonucu açtıkları galerilerin uç
kısmında pupa olur. Nisan ayı sonunda ilk erginler çıkar ve bu çıkışlar yaklaşık bir
ay devam eder. Dişi bireyler, odun dokusunda 2-3 cm uzunluğunda galeri açarak
içerisine ortalama 20-80 adetlik gruplar halinde kambiyum tabakasının altına
yumurta bırakır. Yumurtalar 3-7 gün içerisinde açılır ve genç larvalar 10-20 cm
uzunlukta farklı yönlere doğru türe özgü galeriler açar. Galerilerin iç kısmı larvaların
beslenme pisliği (talaş) ile doludur. Birinci döl erginleri temmuz başlarında ve ikinci
döl erginleri de eylül ayı ortalarında görülür. Yılda 1-3 döl verir.
Zararlı, meyve ağaçlarının dalları, gövdeleri ve tomurcuk gözlerinde galeri ve delikler
açmak suretiyle zarar yapar (Şekil 70a,c). Bunlar ağaçların dal ve gövdelerinin odun
ve kabuk kısımlarında türe özgü galeriler açar. İlk galeriye bırakılan yumurtadan
çıkan larvalar, ana galeriye dik açıda yan galeriler açar. Yazıcıböcek saldırısına
uğramış bir dalın kabuğu kaldırıldığında, 2-3 cm boyunda kısa bir ana galeri ve içi
odun tozu ile dolu 10-20 cm uzunluğunda birçok galerinin varlığı görülür. Erginler,
tomurcuk diplerinden girerek veya çiçek buketlerinde beslenerek kurumalara neden
olur ve bir sonraki yılda meyve verimi düşer.
Larvaların beslenmesi sonucu iletim düzeni bozulan dal ve gövdeler kurur ve
ergin çıkış deliklerinde zamk akıntıları görülür (Şekil 70b). Popülasyonun yoğun
olması durumunda fidan, dal ve genç ağaçlar 1 yıl içinde, yaşlı ağaçlar ise 2-3
yıl içerisinde önemli düzeyde etkilenir ve önlem alınmazsa kuruyabilir (Şekil 70d).
Genellikle sekonder zararlı olarak bilinmelerine rağmen, ağaçların kurumasına
neden olabilmektedir. Bakımsız, stresli, diğer hastalık ve zararlılar nedeniyle zayıf
düşmüş ağaçlarda zarar yaptıkları gibi, sağlıklı ağaçlarda da beslenirler. Ülkemizin
tüm bölgelerinde yaygın olarak bulunmakta olup, meyve ve orman ağaçlarında da
sorun olmaktadır. Zararlı olduğu başlıca konukçuları elma, armut, ayva, kiraz, vişne,
erik, şeftali, kayısı, zerdali, badem, fındık, alıç, muşmula ve kestanedir.
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A. ÖZDEM

b

M.F. TOLGA

c

A. ÖZDEM

d

M.F. TOLGA

Şekil 70. Meyve yazıcıböceği’nin a) Çıkış delikleri, b) Giriş deliklerindeki zamk akıntısı, c) Kabuk altında açtığı
galeriler d) Zararı sonucu ağaçta meydana getirdiği kuruma

Dişiler dallarda delik açmaya başlar ve bu arada çiftleşirler. Sonra 2-3 cm kadar
açtıkları kısa galeriler içerisine yumurtalarını bırakırlar. Yumurtaların açılması ile
çıkan 20-80 larvadan her biri kabuk altlarında türe özgü galeri açar.
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Parazitoit ve predatörleri
Yazıcıböcekler’in parazitoit ve predatörleri Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelge 8. Yazıcıböcekler’in parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familyası

Parazitoitleri
Raphitelus maculatus Walker

Hym.: Pteromalidae

Cheiropachus quadrum (Fabricius)

Hym.: Pteromalidae

Heydenia pretiosa Forster

Hym.: Pteromalidae

Eurytoma kemalpasensis Narendran, Tezcan &
Civelek

Hym.: Eurytomidae

Eurytoma morio Forster

Hym.: Eurytomidae

Eurytoma sp.

Hym.: Eurytomidae

Bracon sp.

Hym.: Braconidae

Cephalononia sp.

Hym.: Bethylidae

Homoporus nypsius (Walker)

Hym.: Pteromalidae

Ecphylus silesiacus (Ratzeburg)

Hym.: Braconidae

Leluthia ruguloscolyti Fischer

Hym.: Braconidae

Predatörü
Dufouriellus ater (Dufour)

Hem.: Anthocoridae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Kültürel önlemler yazıcıböceklere karşı en etkili mücadele yöntemidir. Bu zararlılar
daha çok zayıf ve stresli ağaçları tercih eder. Bunun için;

•
•
•

Budama, gübreleme, sulama ve toprak işlemesi zamanında yapılarak ağaçların
kuvvetli tutulması gerekir.
Yazıcı böcek zararından dolayı tamamen kuruyan dal ve ağaçlar imha edilmeli
veya bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Erginler, bitki dokusuna giriş için yara yerlerini tercih ettiklerinden bu kısımlar
aşı macunu ile kapatılmalı ve budamalar mutlaka ergin çıkışlarından önce
bitirilmelidir.
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Mekanik Mücadele
Budama artıkları bahçeden en az 2 km uzaklaştırılmalı, bahçe ve özellikle fidanlıklar
içerisinde kuru dal veya budama artığı bırakılmamalıdır.
Budama artıkları yakacak olarak kullanılacaksa bahçeden uzak bir yere yığılmalı ve
dallarda talaş çıkışı görüldüğünde dal yığınları imha edilmelidir. Bu uygulamanın
başarılı olması için her dölde ergin çıkış zamanı olan nisan, temmuz ve ağustos
aylarında üç kez tekrarlanması yararlı olacaktır. Yine nisan, haziran ve eylül aylarında
olmak üzere yılda üç kez ağaçlara taze veya solmuş dallar tuzak dal olarak asılmalı,
parazitoit çıkışı olduktan sonra bu dallarda talaş çıkışı başlayınca yakılarak imha
edilmelidir.
Biyolojik Mücadele
Yazıcıböceklerin doğada birçok doğal düşmanının bulunduğu bilinmektedir.
Öncelikle bu türlerin korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılara karşı
kullanılan ilaçları ve ilaçlama zamanlarını doğru saptayarak, mevcut predatörleri
koruma, destekleme ve etkinliklerini arttırma yoluna gidilmelidir. Ayrıca, budama
artıkları bahçenin uygun bir yerinde yığın haline getirilerek, aralık-mart ayları
arasında parazitoit çıkışı için bekletilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Yazıcı böceklere karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.
7.1.16. San-Jose kabuklubiti [Diaspidiotus perniciosus Comstock
(Hemiptera: Diaspididae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
San-Jose kabuklubiti’nin erkek ve dişisi birbirinden farklıdır. Dişiler, kanatsız oval,
limon sarısı renginde olup, bitkilerin belli kısımlarında (gövde, dal, sürgün, yaprak,
meyve ve gözler gibi) sabit olarak yerleşmişlerdir. Üzeri esmer bir kabukla örtülüdür.
Ergin erkek ise kanatlıdır. Dişilerin kabuğu yuvarlak, erkeklerde ise uzunca oval
siyah-gri renktedir (Şekil 71a,b,c).
San-Jose kabuklubiti’nin yeni doğan yavrusu (hareketli larva) 0.2-0.3 mm boyunda,
limon sarısı renginde, üç çift bacaklı ve antenlidir. Birinci dönem larvanın kabuklarının
tepe noktası tam ortadadır. Kışı bu dönemde geçiren larvaların kabukları daha koyu
esmer renk alır. İkinci gelişme dönemindeki bireylerin kabuğu üzerinde ikinci bir
halka oluşur. Üçüncü dönem veya ergin dönemindeki dişilerin üzeri esmer renkli
1.7-2.0 mm çapında hafif şişkin kabukla örtülüdür. Erkek ve dişiler ikinci dönemden
itibaren farklılaşır. Erkek kabuklar 0.7 mm boyunda, 0.2 mm eninde oval şekildedir.
Zararlının bulunduğu dalın kabuğundan boylamasına bir kesit alınırsa, kan kırmızısı
emgi lekeleri görülür.
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San-Jose kabuklubiti, kışı birinci dönem larva olarak, ağaçların gövde, dal, göz ve
dalcıkları üzerinde geçirir. Larvalar şubatın sonuna doğru veya martın ilk haftasından
itibaren sıcaklık ortalaması 7.3°C’yi bulduğu zaman diyapozu terk edip zarar
yapmaya başlarlar.

dişi

dişi

erkek

a

c

H. ŞENYURT

H. ŞENYURT

e

C. HANTAŞ

b

H. ŞENYURT

d

N. ÖZTÜRK

f

A. ÖZDEM

Şekil 71. San- Jose kabuklubiti’nin a-b) Dişi ve erkek bireyleri, c) Dalda sıvama halde bulunuşu d) Elmadaki
zararı, e) Ayvadaki zararı, f) Armuttaki zararı

Özellikle genç ve orta yaştaki ağaçlar için çok tehlikeli bir zararlı olup, bir meyve
ağacını 2-3 yılda kurutabilir. Ağaçların gövde, dal ve dalcıklarındaki yaprak, sürgün,
tomurcuk ve meyvelerin özsularını emmek suretiyle zarar yapmaktadır. Fakat gerçek
zarar, emgi esnasında salgıladığı toksik maddelerden oluşur.
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Yaşlı ağaçlarda önce yaprak dökümü yapar, sonra bazı dallarını ve gitgide ağacın
bir bölümünü ve daha sonra ağaçları tamamen kurutur. Meyvede önce sap çukuru
ve çiçek çukuruna yerleşir, sonra yayılır. Beslenme yerlerinde kırmızı lekeler oluşur,
meyvelerin kalitesi bozulur ve pazar değeri düşer (Şekil 71d,e,f).
Polifag bir tür olup, çeşitli kaynaklara göre 700’den fazla konukçusu vardır. Başlıca
konukçuları elma, armut, şeftali, erik, muşmula, kiraz ve söğüttür.
Parazitoit ve Predatörleri
San-Jose kabuklubiti’nin parazitoit ve predatörleri Çizelge 9’da verilmiştir.
Çizelge 9. San-Jose kabuklubiti’nin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familyası

Parazitoitleri
Aphytis aonidia (Mercet)

Hym.: Aphelinidae

A. melinus Debach

Hym.: Aphelinidae

A. mytilaspidis Le Baron

Hym.: Aphelinidae

A. proclia Walker

Hym.: Aphelinidae

A. hispanicus (Mercet)

Hym.: Aphelinidae

Aspidiotiphagus citrinus (Crawford)

Hym.: Aphelinidae

Encarsia perniciosi (Tower)

Hym.: Aphelinidae

(=Prospaltella perniciosi)
Predatörleri
Chilocorus bipustulatus Linnaeus

Col.: Coccinellidae

Exochomus quadripustulatus Linnaeus

Col.: Coccinellidae

Bu parazitoitler Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgelerine adapte olmuş ve %31’in
üzerinde etki göstermektedir.

a

www.forestryimages.org

b

www.forestryimages.org

Şekil 72. a) Parazitlenmiş San-Jose kabuklu bitleri, b) Encarsia perniciosi ergini
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•
•

San-Jose ile bulaşık olan bahçelerde toprak işlemesi, sulama, gübreleme,
budama ve diğer kültürel önlemler zamanında ve usulüne uygun olarak
yapılmalıdır.
San-Jose kabuklubiti ile yoğun bulaşık olan meyve ağaçları gözler uyanmadan
önce kısa budamaya tabi tutulmalı, budamadan kalan artıklar parazitoit çıkışı
için bahçeden uzak bir yere bırakılmalıdır.
Bahçe tesis ederken sertifikalı ve temiz fidanlar kullanılmalıdır.
Bulaşık ağaçlardan alınan sırıklar temiz ağaçlarda destek olarak kullanılmamalıdır.
Bulaşık ağaçlardan aşı gözü ve kalemleri alınmamalıdır.
Bahçe kenarında diğer konukçu bitkiler zararlı ile bulaşık ise ilaçlanmalıdır
Bulaşık meyveler imha edilmelidir.

Biyolojik Mücadele
San-Jose popülasyonunun düşük olduğu yerlerde, E. perniciosi ile bulaştırma
yapılarak zararlıyı baskı altında tutmak mümkündür. Parazitoitin bulaştırılması,
nisan-mayıs ve ağustos sonu-eylül ayında yapılmalıdır.
E. perniciosi faaliyetinin yüksek olduğu bahçelerde faydalının korunması ve
etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla mücadelede kimyasal mücadeleye
alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal
düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Kış mücadelesi: Meyve ağaçlarının kış uykusunda bulundukları dönemde, gözlerin
uyanmasından iki hafta önceye kadar sıcaklığın 5°C’nin üzerinde olduğu ve yağışsız
günlerde ocak-mart aylarında uygulanır.
Erken ilkbahar mücadelesi: Ağaçlarda gözler uyandıktan sonra, pembe tomurcuk
dönemine kadar, zararlının larva döneminde uygulanır.
Yaz mücadelesi: Kış veya erken ilkbahar ilaçlaması yapılan veya yapılamayan
bahçelerde, çiçekten sonra kontroller yapılarak San Jose kabuklubiti’nde yavrulama
başladığı günlerde birinci ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama
yapılır. Birinci döle karşı uygulanan ilaçlamalardan sonra sürekli olarak kontroller
yapılır. Zararlının popülasyonunda artış görüldüğü takdirde, diğer döllerde de aynı
metoda göre ilaçlamalar tekrarlanır. Ancak ağustostan itibaren faydalıların etkinliği
arttığı için ilaçlama yapılmamalıdır.
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Meyve fidanlıklarında yaz mücadelesi: San-Jose kabuklubiti’nde yavrulama başladığı günlerde birinci ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama
yapılır. İkinci döle karşı da aynı şekilde ilaçlama yapılmalıdır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.17. Virgül kabuklubiti [Lepidosaphes ulmi (L.) (Hemiptera: Diaspididae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin dişi bireyler virgül şeklinde 2-3.3 mm uzunluğunda grimsi kahverengi bir kabukla kaplıdır. Kabukları üzerinde baş tarafta portakal sarısı renginde birinci dönem
larva kabuğu vardır (Şekil 73a,b). Bu kabuğun altındaki dişi şeffaf beyaz renkte;
vücudun ön kısmı dar, arka kısmı ise geniş ve yuvarlak yapıdadır.
Erkek pupanın kabuğu 1.0-4.5 mm boyunda, oval ve arka kısmı kavislidir. Prepupa
döneminde kabuk biraz daha uzamış ve rengi açık kahverengine dönmüştür. Gözler
belirgindir. Bacak, anten ve kanat izleri görülmeye başlar. Pupa döneminde kabuk
arka taraftan ergin çıkışına olanak verecek şekilde aralanmaya başlar. Ergin erkek
kabuk altından geriye doğru çıkar. Erkeklerin anten, bacak ve kanatları gelişmiş
olup, bir çift kanat bulunur.

a

C. ZEKİ

b

C. ZEKİ

c

A. ÖZDEM

d

N. ÖZTÜRK

Şekil 73. Virgül kabuklubiti’nin a) Dişileri, b) Dişi kabuğu altındaki yumurtaları, c) Yumurtadan yeni çıkmış
hareketli larvalar, d) Dalda oluşturduğu koloni
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Dişi kabuğu altında bulunan yumurtaları oval ve saydamdır (Şekil 73b). Üç larva dönemi vardır. Yumurtadan yeni çıkmış olan larva, şeffaf, beyaz renkte ve hareketlidir
(Şekil 73c). Kısa bir süre bitki üzerinde dolaştıktan sonra, ana kabuğunun çevresinde
veya uygun buldukları yerde, hortumlarını bitki dokusuna sokarak beslenmeye başlar ve kendilerini buraya tespit ederler (Şekil 73d).
Kendini bitkiye tespit eden larvaların üzeri, vücudundan salgıladığı beyaz renkli mum
yapısında pamuğumsu ipliklerle kaplanmaya başlar. Vücudun üzerinde beyaz bir
tabaka oluşur. Bu dönemde bacak ve antenler kaybolur. Bu hareketli larva döneminin sonunda, vücudunda kahverengi bir kabuk oluşmaya başlar. Bu dönemde vücut
kabukla bitişiktir ve kabuktan ayrılmaz, dişinin kabuğu yan ve arkadan uzamaya
başlar, sonunda virgül şeklini alır. Hareketli larva döneminde oluşan beyaz mumumsu iplikler kaybolur ve kabuk parlak bir renk alır.
Kışı, yumurta halinde dişi kabuğunun altında geçirir. İlkbaharda birinci döle ait ilk
hareketli larva çıkışı nisan sonu-mayıs başlarında elma ağaçlarında çiçek taç yapraklarının ¾’ü döküldüğü zaman olur. Hareketli larva çıkışından 34-37 gün sonra,
erkek pupa kabuklarının altından kanatlı erkekler çıkar, dişiler de ergin döneme
geçerler.
Erkeklerin ağız parçaları körelmiştir, beslenemezler. Çiftleşmeden kısa bir süre sonra
ölürler. Dişiler 24-32 gün beslendikten sonra, haziran sonu temmuz başlarında yumurtlar ve yumurtlama sona erince ölürler.
Yumurtalardan yaklaşık temmuz ortalarına doğru ikinci dölün hareketli larvaları çıkar, yaz sonlarına kadar beslenir, meydana gelen dişiler eylül ortalarında kendi kabuğu altına yumurta koymaya başlar. Bir dişi 1169 yumurta bırakabilir. Yılda 2 döl
verir.
Hortumlarını bitki dokusuna sokup kendilerini tespit ettikten sonra dal, yaprak, meyve sapı ve meyve, hatta gövdeye kadar yerleşip bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar.
Bir taraftan bitki özsuyu ile beslenirken diğer taraftan da bitki için zehirli madde salgılarlar. Kontrol altına alınmadığı ve yoğunluğun çok fazla olduğu yerlerde ağaçları
ve fidanları kurutabilirler. Meyve üzerine yerleşenler meyvenin gelişmesini engeller,
kalitesinin düşmesine neden olur.
Konukçuları arasında; elma, armut, şeftali, kayısı, iğde, ceviz, fındık, karaağaç, söğüt, asma ve kavak bulunmaktadır.
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Parazitoit ve Predatörleri
Virgülkabuklubiti’ nin parazitoit ve predatörleri Çizelge 10’da verilmiştir.
Çizelge 10. Virgülkabuklubiti’ nin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörleri
Chilocorus bipustulatus Linnaeus

Col.: Coccinellidae

Exochomus quadripustulaius Linnaeus

Col.: Coccinellidae

Seymnus apetzi Mulsant

Col.: Coccinellidae

S. levaillanti Mulsant

Col.: Coccinellidae

Cybocephalus fodori (Endrody-Younga)

Col.: Cybocephalidae

Temnostethus dacicus (Puton)

Hem.: Anthocoridae

T. longirostris (Horwath)

Hem.: Anthocoridae

T. reduvinus (Herric-Schaffer)

Hem.: Anthocoridae

Hemisarcoptes malus (Shimer)

Acarina: Hemisarcoptidae

Cheletogenes ornatus Canestrini and Fanzango

Acarina: Cheyletida

Parazitoitleri
Aphytis mytilaspidis (Le Baron)

Hym.: Aphelinidae

Encarsia citrinus (Craw)

Hym.: Aphelinidae

Ablerus celsus (Walker)

Hym.: Aphelinidae

Mariatte picta (Andre)

Hym.: Aphelinidae

Physcus testaceus Masi

Hym.: Aphelinidae

Apterencyrtus microphagus (Mayr)

Hym.: Encyrtidae

Bu zararlının parazitoitler tarafından %44’e varan oranlarda parazitlenebildiği ve
predatörler tarafından da %47’ye varan oranlarda imha edilebildiği belirlenmiştir.
Bunlardan H. malus, gerek yoğunluk, gerekse dağılış ve etki yönünden zararlıyı baskı
altında tutabilmektedir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Kışın zararlı ile bulaşık dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Biyolojik Mücadele
Yoğun ilaçlamalardan kaçınıldığı takdirde, yukarıda bahsedilen doğal düşmanlar,
bu zararlıyı genellikle baskı altında tutabilmektedir. Bu zararlıya karşı mecbur
kalmadıkça yaz ilaçlamaları yapılmamalıdır.
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Aphytis spp., Temnostethus spp. ve H. malus. Virgül kabuklubitinin biyolojik
mücadelesinde yararlanılabilecek önemli faydalılardır.
H. malus’un yoğun olarak bulunduğu yörelerden 10-45 cm uzunluğundaki kabuklubit
ve predatör akar ile bulaşık dallar kesilerek, H. malus’un bulunmadığı yörelerdeki
zararlı ile bulaşık ağaçların dallarına, özellikle sonbahar aylarında bağlanır. Böylece,
bu predatör akarın zararlı ile bulaşık ağaçlara geçmesi sağlanır.
Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Kimyasal mücadele kış ve yaz ilaçlamaları şeklinde yürütülür. Kışın yapılan
kontrollerde 5 cm uzunluğundaki bir dalda, altında yumurta bulunan en az 5 adet
dişi kabuğu görülmesi o bahçenin ilaçlanmasını gerektirmektedir. Kış ilaçlaması
yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında gözler kabarmadan 2-3 hafta, sert çekirdekli
meyve ağaçlarında ise 3-4 hafta önce yapılmalıdır.
Birinci ve ikinci döle karşı yapılacak yaz ilaçlamalarına karar vermek için, ilkbaharda
ve temmuz başlarında yumurta açılımından önce kontrol edilir ve 5 cm uzunluğunda
bir dalda, altında canlı yumurta bulunan en az 5 adet dişi kabuğu bulunduğunda,
yumurta açılımından en geç 7-10 gün sonra en yüksek larva çıkışında ilaçlama
yapılmalıdır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.18. Yaprakbitleri
Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi de Geer),
Elma gri yaprakbiti [Dysaphis (Pomaphis) plantaginea (Passerini)]
Kırmızı galyaprakbiti [Dysaphis devecta (Walker)]
Elma-ot yaprakbiti [Rhopalosiphum oxyacanthae (Schrank)]
(Hemiptera: Aphididae)
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi de Geer)
Kanatsız dişi, kanatlılardan biraz daha iricedir (Şekil 74a,c). Baş, toraks ve abdomen
parlak, sarımsı yeşil renklidir. Kauda silindirik şekilde, kaideye doğru hafif boğumlu,
ucu küt, siyaha yakın koyu yeşil renktedir. Kornikulus siyah renkli olup, kaudadan
1.5-2.5 katı daha uzundur.

94
ELMA_ARMUT_VE_AYVADA-23-agustos-2017-revize.indd 94

Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı
11.10.2017 18:39:19

Yazlık kanatlı dişilerde baş ve toraks siyah, abdomen parlak yeşil renktedir (Şekil
74d). Özellikle mayıs ve haziran aylarında limon sarısı renginde koloni halinde olan
bireylere rastlanır (Şekil 74a,b).
Elma yeşil yaprakbiti, ekim ve kasım aylarında kanatsız dişi ve erkek bireyler oluşturur.
Kışı yumurta döneminde geçirir. Yumurtalarını sonbaharda elma ağaçlarının bir yıllık
sürgünlerinin genellikle uca yakın kısımlarına teker teker, dalı sıvayacak yoğunlukta
bırakır. Yumurta elips şeklindedir. Bırakıldığı zaman açık yeşil renktedir, daha sonraları
renk koyulaşarak parlak siyah rengini alır. Yumurta açılımı ilkbaharda mart sonu
nisan ayı başlarında, tomurcukların patlamasına yakın devrede olur. Çıkan yavrular
genç yapraklar, çiçek tomurcukları ve çiçek çanak yapraklarında beslenir. Yeni doğan
yavru 7 gün içerisinde ergin olup, döl verir. Bu çoğalma süresince bireyler arasında
kanatlı ve kanatsız bireyler görülür. İlk kanatlı bireyler nisan ayının sonları ile mayıs
başlarında görülür. Özellikle sürgünlerde zarar vermeleri nedeniyle fidanlıkların en
önemli zararlılarındandır. Zararlı bütün yaşamını elma üzerinde geçirir, ancak bazı
bireyler yaz konukçusu olan diğer bitkilere de geçer. İlk kolonilerden itibaren görülen
kanatlılar, diğer elma ağaçlarına uçarak bulaşmayı yaygınlaştırır.
Elma yeşil yaprakbiti taze sürgünlerde, genç yapraklar ve yaprak sapları üzerinde
koloniler halinde beslenir (Şekil 74b). Yaprakların alt yüzünde damar boyunca yaprak
sapına dönük olarak, sürgünlerde ise başları köke doğru olmak üzere birbirleri
yanında kiremitvari dizilerek beslenirler. Popülasyonu çok arttığı zaman meyve
demeti üzerinde beslenmeleri sonucu meyvelerde de zararlı olur. Zarara uğramış
meyveler küçük kalır ve deformasyon meydana gelir. Elma yeşil yaprakbiti, daha çok
fidanlıklarda ve genç ağaçlarda zararlı olur.

a

I. ÖZDEMİR

b

c

I. ÖZDEMİR

d

A. ÖZDEM

I. ÖZDEMİR

Şekil 74. Elma yeşil yaprakbiti’nin a, b) Sürgündeki kolonisi, c) Kanatsız dişisi,
d) Kanatlı dişisi
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Yaşlı ağaçlarda, daha çok sürgünler üzerinde yoğunluk gösterir ve yaprakları enine
kıvırır. Yüksek yoğunluklarda sürgünler kurur. Yazın fumajin oluşmasına neden olur.
Doğrudan zararı yanında bazı bitki virüs hastalıklarını da nakletmesi yönüyle önemli
bir zararlıdır. Kozmopolit olan bu türün, lahana siyah halkalı leke ve soğan sarı
cücelik virüslerini nonpersistent yolla naklettiği belirtilmektedir.
Elma yeşil yaprakbiti’nin başlıca konukçusu elma ağaçlarıdır. Nadir olarak armut,
ayva, akdiken, gülde de bulunabilir.
Elma gri yaprakbiti
Kanatsız dişiler 1.5-3.0 mm boyunda, iri, koyu zeytin yeşilinden ambergül, pembemsi,
pembemsi kahverengine ve gri menekşeye kadar değişik renklerdedir (Şekil 75a,b).
Vücutlarının üzeri beyazımsı bir toz ile örtülüdür. Yeni gömlek değiştirmiş olanlarda
bu toz tabakası görülmez. Kornikulusları uzun ve siyah renkli, antenler vücut
uzunluğunda, kauda çok kısa ve dip kısmına doğru genişleyen üçgen biçimindedir
(Şekil 75d,e).
Kanatlı dişilerde baş ve toraks parlak siyah, abdomen paslı kahverengindedir.
Abdomen üzerinde geniş siyah bir leke bulunur.
Kornikulus silindirik ve uç kısmı koyu renklidir. Kauda çok kısa ve uca doğru hafifçe
sivri olup, koyu renklidir.
Pembe elma yaprakbiti olarak da bilinen bu yaprakbiti kışı kışlık konukçusu olan
elma ağaçlarının 2-3 yıllık dalları üzerine, daha çok tomurcukların yakınına
bırakılmış yumurta döneminde geçirir. Yumurta açılımı nisan başlarında olur. Pembe
tomurcukların patladığı dönemde yumurtalardan çıkan nimfler genç yaprakların
alt yüzlerinde koloni oluşturur ve bu yapraklar kıvrılır (Şekil 75c). Yapraklar damar
boyunca sarı renk alır. Popülasyon yoğunlaştığı zaman yaprakbitleri dallara geçerek
zararın artmasına, meyve demetinde zarar meydana getirerek meyvelerin deforme
olmasına ve küçük kalmasına sebep olur. Elma yaprakları farekulağı dönemindeyken
ve Elma yeşil yaprakbitinden biraz daha geç görülür. 10-15 gün içerisinde ergin olur.
Mayıs-haziran ayının ortalarına kadar 7 döl verir. Haziran ayının son haftasından
itibaren rastlanmaz. Zararlı haziran ayı içerisinde yazlık konukçuları olan damarlıca
(Plantago lanceolata), sinir otu (P. major), şimşek yaprağı (P. media)’na geçer.
Elma gri yaprakbitleri, ilkbaharda beslendikleri yapraklar üzerinde oldukça
karakteristik zararlar meydana getirmektedir. Zararlı yapraklarda, özellikle
yaprakların alt yüzlerinde yerleşerek açık, kabartılı galler oluşturur. Yaprakların
kıvrılmasına ve yeşilimsi sarı renk almasına neden olur. Yaprağın kıvrılması için 3-5
yavrunun beslenmesi yeterlidir. Beslenme sonucu yapraklar uzunlamasına kıvrılır
ya da tüp şeklini alır. Kıvrılan bu yapraklar, yaprakbitinin iç kısmında barınmasına
yardımcı olur.
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Yapraklar damar boyunca sarı renk alır (Şekil 75c). Popülasyon yoğunlaştığı zaman
yaprakbitleri dallara geçerek zararın artmasına neden oldukları gibi meyve demetinde de zarar meydana getirerek meyvelerin deforme olmasına ve küçük kalmasına
sebep olur. Bu türün Nergis mozaik virüsünün vektörü olduğu bildirilmektedir.
Elma gri yaprakbiti elma ağaçlarında zararlı olmaktadır. Bunların ara konukçusu
sinir otları (Plantago spp.)’dır

a

I. ÖZDEMİR

b

d

A. ÖZDEM

I. ÖZDEMİR

e

c

A. ÖZDEM

I. ÖZDEMİR

Şekil 75. Elma gri yaprakbiti’nin a) Partenogenetik dişileri, b) Yaprak altında beslenen kanatlı ve kanatsız
bireyleri, c) Zararı, d) Kanatlı bireyi, e) Kanatsız bireyi

Kırmızı galyaprakbiti
Kışı yumurta döneminde yaşlı dallar ve gövde kabukları altında geçirir. Tomurcukların
patladığı dönemde yumurtalardan çıkan nimfler genç yaprakların alt yüzlerinde
koloni oluşturur (Şekil 76a) ve çiçekten hemen sonra otsu bitkilere göç ederler. Bazı
bireylerin göçü ise mayıs, haziran aylarına kadar devam eder. Yaz sonunda yeniden
elma ağaçlarına dönüş olur ve döllenmiş dişiler kışlayacak yumurtalarını bırakır.
Beslendiği yapraklar kıvrılarak kırmızı renk alır (Şekil 76b). Bu zarar şekli bakımından
Elma gri yaprakbiti’nden ayırt edilebilir.
Dış görünüşleri bakımından Elma gri yaprakbiti’ne çok benzer. Kanatsız dişiler
pembemsi gri renktedir. Vücudun üzeri tozlu bir görünüme sahiptir. Kornikulus ve
kaudanın uç kısımları koyu renktedir (Şekil 76c). Vücut uzunluğu 1.8-2.4 mm’dir.
Kanatlı dişilerde baş ve toraks koyu kahverengi ve siyahımsı renkler arasındadır.
Kornikulus ve kaudanın uç kısmı koyu renklidir (Şekil 76d). Vücut uzunluğu 1.6-2.5
mm’dir.
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Kırmızı gal yaprakbiti, kıvrılan yaprakların kırmızı renkli gal görünümü almasına
neden olur (Şekil 76b). Sürgün üzerinde sağlıklı göz oluşumunu engeller. Erken dönemde yaptıkları emgi sonucunda meyvelerde şekil bozuklukları meydana gelir. Kırmızı gal yaprakbitinin konukçuları olarak Rosaceae familyasından elma (Malus domestica), süs elması (M. floribunda), M. orientalis, yabani elma (M. silvestris), japon
elması (M. purpurea) ve gülgiller (Prunus sp.) tespit edilmiştir.

a

A. ÖZDEM

b

A. ÖZDEM

c

I. ÖZDEMİR

d

I. ÖZDEMİR

Şekil 76. Kırmızı gal yaprakbiti’nin a) Partenogenetik dişileri ve nimfleri, b) Yaprakta meydana getirdiği
deformasyonlar, c) Kanatlı erkek bireyi, d) Kanatsız bireyi

Elma-ot yaprakbiti
Kanatlı bireylerde baş ve toraks siyahımsı renklidir. Kanatsızlarda yeşil, sarımsı yeşil
renktedir. Kornikuluslar çok kısa, kanatlılarda ise kanatsızlardan daha uzundur.
Kauda ucu sivri silindirik şekildedir.
Elma-ot yaprakbiti kışı Rosaceae’ler [Elma (Malus communis), alıç (Crateagus sp.),
üvez (Sorbus sp.) ve dağ muşmulası (Cotoneaster sp.)] üzerinde yumurta halinde
geçirir. Yumurta mart ayının 2. yarısında açılır. Elma üzerinde bir döl tamamladıktan
sonra kanatlı bireyleri görülür. Mayıs-haziran aylarında yabancı otlar üzerine
göç eder. Elma-ot yaprakbiti bir döl daha vererek tekrar elmaya göç eder. Elma
üzerinde 1-2 döl, yazlık ara konukçularında ise 9-10 döl vermektedir. Yaz konukçusu
olarak Graminae familyasına bağlı farklı yabancı otları seçer, sonbaharda tekrar
elma üzerine dönen Elma-ot yaprakbiti çiftleştikten sonra kış yumurtaları koyar. Kış
yumurtası Elma yeşil yaprakbiti’nde olduğu gibi ince dallar üzerinde sıvama halinde
değil, yaşlı dallar ve tomurcuk kaideleri üzerine seyrek olarak daha az sayıda bırakır.
Bu tür daha çok yaşlı elmalarda görülür.
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İlkbaharda genç yapraklar ve tomurcuk üzerinde zararlı olur. Diğer yaprakbitlerine
nazaran yaprakların daha az bükülmesine neden olur. Ancak çiçek dökümünden
hemen sonra elma ağaçlarını terk etmeleri nedeniyle elmada önemli derecede zarar
meydana getirmez. Arpa sarı cücelik virüsünü persistent olarak nakleder.
Parazitoit ve predatörleri
Yaprakbitlerinin birçok parazitoit ve predatörü tespit edilmiştir. Parazitoit ve
predatörlerinin yoğun olduğu yerlerde yaprakbiti popülasyonu baskı altında
tutulabilmektedir.
Parazitoitleri
Aphidiidae ve Aphelinidae (Hymenoptera) familyalarına ait türler yaprakbitlerinde
etkilidir (Şekil 77a, b).

a

I. ÖZDEMİR

b

I. ÖZDEMİR

Şekil 77. Yaprakbiti’nin a) Mumyasını parazitleyen parazitoit, b) Parazitlenmiş yaprakbitleri

Predatörleri
Yaprakbitlerinin en önemli predatörleri Coccinellidae, Crysopidae, Syrphidae
familyalarına ait türler arasında yer alır (Şekil 78, 79, 80).
Yaprakbitlerinin predatörleri Çizelge 11’de verilmiştir.
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Çizelge 11. Yaprakbitleri’nin predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörleri
Adalia bipunctata Linnaeus

Col.: Coccinellidae

A. decempunctata Linnaeus

Col.: Coccinellidae

A. bipunctata subsp. revelierei Mulsant

Col.: Coccinellidae

Coccinella septempunctata Linnaeus

Col.: Coccinellidae

Chilocorus bipustulatus Linnaeus

Col.: Coccinellidae

Chrysoperla carnea (Stephens)

Neu.: Chrysopidae

Episyrphus balteatus (De Geer)

Dip.: Syrphidae

Exochomus quadripustulatus Linnaeus

Col.: Coccinellidae

E.flavipes (Thunberg)

Col.: Coccinellidae

Forficula auricularia Linnaeus

Der.: Forficulidae

Leucopis glyphinivora Tanasijtshuk

Dip.: Chamaemyiidae

Metasyrphus corollae (Fabricius)

Dip.: Syrphidae

Nabis punctatus Costa

Hem.: Nabidae

Paragus tibialis (Fallen)

Dip.: Syrphidae

Pipiza festiva (Meigen)

Dip.: Syrphidae

Propylaea quatuordecempunctata Linnaeus

Col.: Coccinellidae

Psyllobora vigintiduopunctata Linnaeus

Col.: Coccinellidae

Raphidia notata Fabricius

Neu.: Raphididae

Scaeva pyrastri Linnaeus

Dip.: Syrphidae

Synharmonia conglobata Linnaeus

Col.: Coccinellidae

Scymnus subvillosus (Goeze)

Col.: Coccinellidae

Scymnus rubromaculatus (Goeze)

Col.: Coccinellidae

Sphaerophoria rüpelli (Wiedemann)

Col.: Coccinellidae

Vibidia duodecimguttata (Poda)

Col.: Coccinellidae

Ayrıca Hemerobiidae (Neuroptera), Anthocoridae, Miridae (Hemiptera)
familyalarına ait türler yaprakbitleri üzerinde etkilidir.
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a

A. ÖZDEM

b

A. ÖZDEM

Şekil 78. Coccinella septempunctata’nın a) Ergini, b) Larvası

b

C. ZEKİ

b

C. ZEKİ

c

A. ÖZDEM

d

A. ÖZDEM

Şekil 79. Syrphidae spp’nin a-b) Erginleri, c) Larvaları, d) Pupaları

a

A. ÖZDEM

b

c

A. ÖZDEM

Şekil 80. Chrysoperla carnea’nın a) Ergini, b) Yumurtası, c) Larvası
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•

Geç sonbahar, kış ve erken ilkbaharda ağaçlar kontrol edilmeli, yumurta
görüldüğü takdirde yapılacak budama ile popülasyon düşürülmelidir.
Sık dikimden kaçınılmalıdır.
Azotlu gübrelerin gereğinden fazla kullanılmamalıdır.
Düzenli budamalar yapılarak bahçe içerisinde yeterli hava sirkülasyonu ve
ışıklanma sağlanmalıdır.
Yaprakbitlerinin çok fazla doğal düşmanı bulunduğundan gereksiz ilaçlamalardan
kaçınılmalıdır.

Biyolojik Mücadele
Yaprakbitlerinin doğal düşmanlarından özellikle Coccinellidae, Syrphidae, Anthocoridae,
Chrysopidae ve Aphidiidae familyası türlerinden biyolojik mücadelede yararlanılmalıdır.
Bu türlerin üretilerek salınmasından çok, bulaştırma şeklinde ve en önemlisi de ilaçları
ve ilaçlama zamanını iyi ayarlamak suretiyle faydalıları koruma ve etkinliklerini artırma
şeklindeki biyolojik mücadeleyi uygulamak daha uygundur.
Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Meyve ağaçlarında yaprakbitlerine karşı genel olarak çiçekten önce ve yazın ilaçlama
olanağı bulunmaktadır. Türlere göre ilaçlama zamanları ve eşikler aşağıda verilmiştir.

Yaprakbiti adı

İlaçlama zamanı

Mücadele Eşiği (100 organda)

Elma yeşil yaprakbiti

Vejetasyon süresince (genellikle
fidanlıklarda)

15 bulaşık sürgün

Pembe tomurcuk veya çiçek taç
yaprakları dökümü döneminden, popülasyonun ¾’ü kanatlı
forma dönüşünceye kadar

2 bulaşık çiçek buketi veya 1-3
koloni

Kırmızı gal yaprakbitİ

Pembe tomurcuk veya çiçek taç
yaprakları dökümü döneminden, popülasyonun ¾’ü kanatlı
forma dönüşünceye kadar

5 bulaşık sürgün veya 5-10 koloni

Elma-ot yaprakbiti

Pembe tomurcuk veya çiçek taç
yaprakları dökümü döneminden, popülasyonun ¾’ü kanatlı
forma dönüşünceye kadar

5 bulaşık sürgün veya 5-10 koloni

Elma gri yaprakbiti

Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
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7.1.19. Yaprakbükenler
Elma yaprakbükeni (Archips rosana L. )
Adi yaprakbükücüsü (A. xylosteana L.)
Akdiken (Alıç) yaprakbükeni [A. crataegana (Hübner)
(Lepidoptera: Tortricidae)
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Yaprakbükenlerin her üç türünde de ön kanatlar yamuğumsu dikdörtgen şeklinde
olup, renkleri açık zeytuni, zeytin yeşili ile kahverengi arasında değişiklik gösterir.
Ayrıca kanatların üstünde türlere göre farklılık gösteren renk ve şekillerde bazı
bantlar bulunur (Şekil 81a,b,c,d,e,f). Kanat açıklığı A. rosana’da 18-22 mm, A.
xylosteana’da 20-23 mm, A.crataegana’da 19-27 mm’dir.

a

M. ÖZDEMİR

b

M. ÖZDEMİR

c

M. ÖZDEMİR

d

M. ÖZDEMİR

e

M. ÖZDEMİR

f

M. ÖZDEMİR

Şekil 81. a,b) Elma yaprakbükeni, c,d) Adi yaprakbükücüsü, e,f) Akdiken yaprakbükeni

A.rosana yumurta kümesinde, ortalama 55 (15-92) adet yumurta bulunur. Yumurtaları
ovaldir. Yumurtalar, A. rosana’da ağaç kabuğu, A. xylosteana’da ise kestane
renginde olup, ortalama 60 (2-100) adet bir arada olan paketler halindedir (Şekil
82a). Zaman zaman bazı meyve bahçelerinde görülen A.crataegana’un yumurta
kümeleri ise kireç gibi beyaz renktedir. İlk iki türde parazitli yumurta kümeleri siyah
renklidir. Yumurtalar paket halinde olup iğne ile kaldırılmak istendiğinde, ağkurdu
yumurta paketlerinin aksine olarak kalkmaz ve paketteki yumurtalar bozulur. Bir
önceki yıldan kalan yumurta paketlerinin her bir yumurtası üzerinde bir larva çıkış
deliği vardır (Şekil 82b).
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a

A. ÖZDEM

b

A. ÖZDEM

Şekil 82. Elma yaprakbükeni’nin a) Açılmamış yumurta paketi, b) Açılmış yumurta paketi

Her üç türde de larvaların vücudu açık sarı-yeşil veya koyu yeşil ve baş kısmı
kahverengi-siyahtır. Dokunulduğunda larvalar zikzaklar yaparak kendilerini geri atıp
salgıladığı bir iplikçik yardımı ile yere doğru sarkarlar. Olgun larvalar ortalama 2022 mm uzunluğundadır (Şekil 83a,b,c).

a

M. ÖZDEMİR

b

M. ÖZDEMİR

c

M. ÖZDEMİR

Şekil 83. a) Elma yaprakbükeni larvası, b) Adi yaprakbükücüsü larvası, c) Akdiken yaprakbükeni larvası

Pupaları A. rosana’da esmerkahverengindedir (Şekil 84). Dişilerde
9.5-12 mm, erkeklerde 6.5-9.5 mm
uzunluğundadır. A. xylosteana’da
ise renk kırmızımsı kahverengi olup,
A.rosana’ya göre daha uzundur.
Her üç türün yaşayışları birbirine
benzer ve yılda 1 döl verirler.

A. ÖZDEM

Şekil 84. Elma yaprakbükeni pupası
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Kışı yumurta döneminde geçirirler. Ege Bölgesinde mart başından itibaren yumurtalar
açılmaya başlar. İlk çıkışlar genel olarak sert çekirdekli meyve ağaçlarında çiçeklenme
dönemine; armutta çiçeklenmeye yakın; elma ve ayvada tomurcukların patlama
dönemine rastlar. Gelişmelerini 4 gömlek değiştirerek 16-21 günde tamamlayan
larvalar kıvırdıkları yapraklar arasında, mayısın ilk haftası içinde pupa olur.
Gelişmelerini 12-14 günde tamamlayan pupalardan ise ilk erginler mayıs ortasından
itibaren çıkmaya başlar. Çıkışlar mayıs sonu ile haziranın üçüncü haftası arasında en
yüksek noktasına ulaşır ve temmuzun ilk haftasına kadar sürer. Kelebekler çıkışlardan
3-4 gün sonra gece yumurta bırakır. Yumurtalarını, çoğunlukla ağaçların gövde ve
kalın dallarının yere doğru bakan düz, pürüzsüz kısımlarındaki kabukları üzerine
bırakırlar.
Larvalar ilk iki dönemlerinde yeni sürmüş yaprakların uçlarını; gözlerin iç ve dış
kısımlarını yanlardan ve dip kısımlarından yiyerek beslenirler. Çiçeklerin erkek ve
dişi organları ile taç yapraklarını ipeğimsi bir ağ ile birbirine bağlayarak bir yumak
haline dönüştürürler. Sonra bu çiçeğin içinde, erkek organların sap ve dişi organların
yumurtalık kısımlarını yiyerek çiçeğin ölümüne neden olurlar.

a

A. ÖZDEM

b

A. ÖZDEM

c

A. ÖZDEM

d

A. ÖZDEM

Şekil 85. Yaprakbüken’lerin a,b) Yapraklardaki zararı, c,d) Meyvelerdeki zararı
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Karakteristik olarak, A. rosana larvaları birden fazla yaprağı ipeğimsi ağlarla
birbirine bağlayıp buket haline getirirler. Tek yaprağı ise, orta damar doğrultusunda
puro gibi uzunlamasına sararlar (Şekil 85b). Buna karşın, A. xylosteana larvası ise
zararını çoğunlukla serbest tek yapraklarda yapmakta ve bu yaprakları A. rosana’nın
aksine uç kısımlarından itibaren enine doğru kıvırıp sarmaktadırlar (Şekil 85a).
Konukçu bitkilerin gözlerini, çiçeklerini ve yapraklarını yiyerek, meyveleri kemirerek
ürün kaybına ve kalite düşüklüğüne neden olurlar (Şekil 85c,d).
Bu türler polifagdır. Hemen hemen tüm meyve ağaçlarında, süs bitkilerinde ve orman
ağaçlarında zarar yaparlar. Özellikle elma, armut, kiraz, ayva, kayısı, nar, erik,
badem, ceviz, fındık, yenidünya, turunçgil, çınar, frenküzümü, böğürtlen, ahududu,
gül, tespih çalısı gibi bitkiler önemli konukçularındandır.
Parazitoit ve predatörleri
Yaprakbükenler’ in parazitoitleri Çizelge 12’de verilmiştir.
Çizelge 12. Yaprakbükenler’ in parazitoitleri
Bilimsel adı

Takım ve familyası

Parazitoitleri
Trichogramma cacoeciae Marchal

Hym.: Trichogrammatidae

Trichogramma dendrolimi Matsumara

Hym.: Trichogrammatidae

Goniozus sp.

Hym.: Bethylidae

Bracon variegator Spinola

Hym.: Braconidae

Apanteles sp.

Hym.: Braconidae

Meteorus sp.

Hym.: Braconidae

Itoplectis maculator (Fabricius)

Hym.: Ichneumonidae

Trichomma sp.

Hym.: Ichneumonidae

Apophua bipunctoria (Thunbg)

Hym.: Ichneumonidae

Glypta extincta Ratzeburg

Hym.: Ichneumonidae

Lissonota gracilipes Thomson

Hym.: Ichneumonidae

Pimpla turionellae (Linnaeus

Hym.: Ichneumonidae

Dibrachys cavus (Walker)

Hym.: Pteromalidae

Habrochytus chrysos (Walker)

Hym.: Pteromalidae

Habrochytus semotus (Walker)

Hym.: Pteromalidae

Mesopolobus sp.

Hym.: Pteromalidae

Tetrastichus sp.

Hym.: Eulophidae

Eupelmus urozonus Dalman

Hym.: Nupelmidae

Monodentomerus aereus (Walker)

Hym.: Torymidae

Brachymeria intermedia (Nees)

Hym: Chalcididae

Cadurcia casta (Rondani)

Dip.: Tachinidae
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Bunlardan T.cacoeciae, Manisa (Sultanyayla)’da bazı kiraz bahçelerinde A.rosanus’u
%65 parazitlenme ile baskı altında tutabilmektedir. T.dendrolimi’nin Orta Anadolu
Bölgesinde çok yaygın olduğu ve yumurta kümelerini bazı yerlerde %70’i bulan
oranlarda parazitlediği saptanmıştır.
Predatörleri
Yumurta yiyen bir kuş türü Büyük baştankara [Parus major (L.) (Paridae)] ve Ötleğen
[Sylvia sp. (Sylviidae)] saptanmıştır.
Mücadelesi
Mekanik Mücadele
Kış aylarında veya budama yapılırken çoğunlukla gövde ve kalın dallar üzerinde
bulunan yumurta paketleri ezilerek yok edilmelidir. Ancak parazitli (siyahlaşmış)
yumurta kümeleri ezilmemelidir. Ayrıca yumurta parazitoitlerinin etkin olduğu bilinen
bahçelerde yumurta paketleri ezilmemelidir.
Biyolojik Mücadele
Yumurta parazitoiti Trichogramma türleri ile doğayı destekleyici salımlar ile biyolojik
mücadele yapılabilir.
Yaprakbükenlerin biyolojik mücadelesi bakımından, yumurta parazitoiti Trichogramma
türlerinin önemi büyüktür. Bu türlerin bulunduğu yerlerde ilaçlı mücadeleden mümkün
olduğu kadar kaçınılmalı ve seçici bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır.
Biyoteknik Mücadele
Yaprakbükenlerin biyoteknik mücadelesinde şaraplı ve pekmezli besi tuzakları
kullanılır. Besi tuzakları ile kitle halinde tuzakla yakalama şeklinde mücadele yapılır.
Besi tuzakları, doğada ilk yaprakbüken pupaları görüldüğü zaman veya eşeysel
çekici tuzaklarda ilk ergin yakalandığı zaman (1 adet/da) bahçeye en az 20 metre
aralıkla ağaç başına 2 adet şaraplı besi tuzağı veya 15 m aralıklarla ağaç başına 1
adet pekmezli besi tuzağı asılarak kitle halinde tuzaklamaya geçilir.
Şaraplı tuzak besini, “900 ml su + 100 ml şarap + 25 g toz şekeri + 25 ml sirke”,
pekmezli tuzak besini, “830 ml su, 170 ml pekmez ve 3 g maya” karışımı ile hazırlanır.
Sonra 2.5 litrelik plastik kavanozlara, bu karışımdan 1 litre doldurulur. Besi tuzakları,
ana dalların çıktığı 1-1.5 m yüksekliğe, gövdeye yakın olarak asılır. Besi tuzağı
karışımı her hafta yenilenir. Yakalanan kelebekler tuzak kapları dolmadan alınmalı,
besi tuzağı karışımı eksildikçe ilave edilmeli ve 10-15 günde bir içerik yenilenmelidir.
Besi tuzakları, ergin çıkışları sona erince kaldırılmalıdır.
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Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Kış mevsiminde yapılan kontrollerde ağaç başına ortalama olarak elmada 5
adet yumurta paketi saptanan bahçelerde; erken ilkbaharda ise yaprak ve henüz
açılmamış çiçek buketlerinde, larva ile bulaşma oranı elmada %5’i geçince ilaçlama
gerekir.
Bu bahçelerde fenolojik olarak ilk ilaçlama, elmada pembe tomurcuk döneminde;
armut ağaçlarında çiçek taç yapraklarının ¾’ü döküldüğünde yapılır.
Bir ilaçlama yeterlidir, ancak gerekirse, birinci ilaçlamadan 15-20 gün sonra ikinci
bir ilaçlama daha yapılabilir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.1.20. Yaprak galerigüveleri
Elma yaprak oval galerigüvesi [Phyllonorycter gerasimowi (Hg.)
(Lepidoptera: Gracillaridae)]
Elma yaprak galerigüvesi [Stigmella malella (Stt.) (Lepidoptera: Nepticulidae)]
Kiraz yaprak galerigüvesi [Lyonetia clerkella L. (Lepidoptera: Lyonetiidae)]
Armut yaprak galerigüvesi [Leucoptera scitella Zell. (Lepidoptera: Lyonetiidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ön kanatları her türde değişik desenli, arka kanatları dar ve uzun, bol saçaklı küçük
kelebeklerdir (Şekil 86a, 87a, 88a, 89a). Kanat açıklıkları 6-9 mm’dir. Larvaların
yapraklarda açtıkları galeriler türlerin ayırt edilmesine olanak sağlar (Şekil 87b,
88b). Yumurtaları 0.3-0.4 mm, sarımsı gri-yeşil renktedir.
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Elma yaprak oval galerigüvesi
Kışı yere dökülen yapraklardaki galeriler içerisinde pupa döneminde geçirir. Dişi
kelebek yumurtalarını yaprakların alt yüzüne bırakır. Gelişimini galeri içerisinde
tamamlayan larva yine burada pupa olur. Kelebek nisan ortalarında uçmaya başlar.

a

www.boldsystems.org

b

A. ÖZDEM

Şekil 86. Elma yaprak oval galerigüvesi’nin a) Ergini, b) Elma yaprağındaki zararı

Elma yaprak galerigüvesi
Kışı toprağın değişik derinliklerinde (0.5-9 cm) ördüğü bir kokon içerisinde
pupa döneminde geçirir. Kelebek nisan başlarında uçmaya başlar. Dişi kelebek
yumurtalarını yaprakların alt yüzeyine bırakır.

a

www7.inra.fr

b

www7.inra.fr

c

www7.inra.fr

Şekil 87. Elma yaprak galerigüvesi’nin a) Ergini, b) Larvası, c) Yapraktaki zarar şekli
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Kiraz yaprak galerigüvesi
Kışı ergin dönemde meyve ağaçlarının gövde kabukları altında, çatlak ve yarıklarda
geçirir. Dişi kelebek yumurtalarını yaprakların alt yüzeyinde yaprak epidermisi altına
bırakır. Açtığı galeriler içerisinde gelişmesini tamamlayan larva galeriyi terk ederek,
genellikle yaprağın alt yüzeyinde beyaz bir kokon içinde pupa olur. Kelebek, çiçekler
açmadan önce uçmaya başlar.

a

www.microvlinders.nl

b

www.microvlinders.nl

c

A. ÖZDEM

Şekil 88. Kiraz yaprak galerigüvesi’nin a) Ergini, b) Larvası, c) Yapraktaki zararı

Armut yaprak galerigüvesi
Kışı pupa döneminde meyve ağaçlarının gövde kabukları altında, çatlak ve yarıklarda
geçirir. Dişi yumurtalarını yaprakların alt yüzeyine bırakır. Açtığı galeriler içerisinde
gelişimini tamamlayan larva bir ip vasıtasıyla kendini aşağı sarkıtır, uygun bir yer
bularak pupa olur.

a

C. ZEKİ

b

C. ZEKİ

c

E. AYAN

Şekil 89. Armut yaprak galerigüvesi’nin a) Ergini, b) Kokonu, c) Yapraktaki zararı

Yaprak galerigüvelerinin larvaları yaprağın iki epidermisi arasında parankima
dokusunu yiyerek zararlı olurlar. Galeri şekilleri her tür için değişik olup tür ayırımına
olanak sağlar.
P. gerasimowi larvasının galerisi önce yaprağın alt yüzeyindedir. Kendini hafif
şişkinlikle gösterir. Galeri rengi açık yeşildir. İleri dönemlerde galeri yaprağın üst
kısmında beyaz noktalı bir görünüş alır (Şekil 86b). Bir yapraktaki galeri sayısı 1’den
15’e kadar değişir.
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S. malella larvasının galerisi yaprağın alt yüzeyinden başlayarak üst yüzeyine çıkar,
başlangıçta dardır, uç kısmı genişler (Şekil 87c). Galeri boyları 4-5 mm arasındadır.
Bir yapraktaki galeri sayısı 1’den 20’ye kadar değişir.
L. clerkella larvasının galerisi, yaprağın üst yüzeyinde 10-15 mm boyundadır.
Başlangıçta dar olup, sona doğru genişler (Şekil 88c). Galeri boyu konukçu bitkilere
göre değişiklik gösterir. Bir yapraktaki galeri sayısı 1’den 15’e kadar değişir. Epidemi
yıllarında 40 adet saptanmıştır.
L. scitella larvasının galerisi, yaprak yüzeyinde ikinci derecede damarlar arasındadır.
Galeri renkleri konukçu bitkiye göre değişir. Elma ve armutta kırmızıdır. Galerinin üst
kısmında yaprak epidermisi kurur (Şekil 89c). Bir yapraktaki galeri sayısı 1’den 10’a
kadar değişir. Epidemi yıllarında 50 adet tespit edilmiştir.
Bu türler, özellikle fidanlarda ve genç meyve ağaçlarının yapraklarında galeriler
açarlar. Popülâsyonun çok yüksek olduğu yıllarda zarara uğramış yaprakların ve
ağaçların gelişmesinde bir duraklama olur. Yapraklar zamanından önce dökülür,
meyve verimi azalır ve kalitesi düşer. Türkiye’nin elma yetişebilen her yerinde
bulunurlar.
S. malella elma, S. pyri armut ağaçlarına özgü bir zararlıdır. Diğer türler polifagdır.
Birçok meyve ve bazı orman ağaçları konukçuları arasındadır.
Parazitoit ve predatörleri
Yaprak galerigüveleri’ nin predatörleri Çizelge 13’de verilmiştir.
Çizelge 13. Yaprak galerigüveleri’ nin predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve familyası

Predatörleri
Orius minutus (Linnaeus)

Hem.: Anthocoridae

Anthocoris sibiricus Reuter

Hem.: Anthocoridae

Deraeocoris serenus (Douglas & Scott)		

Hem.: Miridae

D. ruber (Linnaeus)

Hem.: Miridae

Heterotoma dalmatinum Wagner

Hem.: Miridae

Pilophorus pusillus Reuter

Hem.: Miridae

Atroctomotus mali (Meyer- Dür)

Hem.: Miridae

Phyllonorycter gerasimowi’ nin parazitoitleri
Apanteles blancardellae Bouche

Hym.: Braconidae

Pnigalio agraules (Walker)

Hym.: Eulophidae

Sympiesis sericeicornis (Nees)

Hym.: Eulophidae

P.gerasimowi larva ve pupalarının %51 oranında parazitlendiği, %30’u bulan
oranlarda da predatörler tarafından yendikleri tespit edilmiştir.
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Bahçelerdeki kurumuş yaprakların toplanarak yok edilmesi, toprağın sürülmesi, kuru
ağaç kabuklarının soyulması zararlı popülasyonunun düşmesini sağlar.
Biyolojik Mücadele
Yaprak galerigüvelerinin pek çok parazitoit ve predatörü bulunmaktadır. Bunlar
genellikle söz konusu zararlıları ekonomik zarar seviyesinin altında tutmakta ve
ilaçlamaya gerek kalmamaktadır. Ancak yoğun ilaçlamaların yapıldığı ve faydalılara
yan etkisi fazla olan ilaçların kullanıldığı bahçelerde, faydalılar zarar gördükleri
için, bu zararlılar sorun haline gelebilmektedir. Bu nedenle bu zararlılara karşı
ilaçlamadan kaçınılması ve diğer zararlılara karşı kullanılacak ilaçların iyi seçilmesi
halinde; yaprak galeri güvelerinin parazitoit ve predatörleri korunmuş ve zararlılar
baskı altına alınmış olur.
Kimyasal Mücadele
Bu zararlılara karşı zorunlu olmadıkça kimyasal mücadele yapılmamalıdır.
İlaçlama zamanı
Kontrollerde her ağaçtan 20 adet olmak üzere en az 5 ağaçtan, belirlenen yerlerden
yaprak alınıp canlı larva sayılmalıdır.
Meyve bahçesi ve fidanlıklarda, nisan ayı ortalarından itibaren ilk çıkan yapraklar
kontrol edilir. Yaprak başına ortalama 4 veya daha fazla canlı larva varsa ve
parazitlenme oranı da çok düşük ise, nisan ortasından mayıs ortasına kadar birinci
ilaçlama yapılır.
Temmuz ortasından ağustos ortasına kadar yapılan kontrollerde, sürgün ucu
altlarından alınan yapraklarda ortalama 4 veya daha fazla canlı larva varsa, ikinci
ilaçlama yapılır.
Eylül başından ortasına kadar yapılan kontrollerde, tesadüfen alınan yapraklarda
ortalama 4 veya daha fazla canlı larva varsa üçüncü ilaçlama yapılır. Elma içkurdu’na
karşı yapılan ilaçlamalar bu zararlıları da kontrol ettiğinden ayrıca bir ilaçlama
önerilmemektedir.
Darbe yöntemine göre ise 100 darbede 10-12 ergin yakalandığı takdirde, ilaçlama
yapılmalıdır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
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7.2. Hastalıklar
7.2.1. Elma küllemesi (Podosphaera leucotricha Ell. et Ev. Salm)
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Elma küllemesine Podosphaera leucotricha fungal etmeni neden olmaktadır. Etmen
kışı sürgün üzerinde, odun ve meyve gözlerinin pulcukları arasında miselyum şeklinde
geçirmektedir.
Ağaca su yürümeye başlamasıyla fungus aktivite kazanır, miselyum üzerinde
konidioforlar ve konidiosporlar oluşur. Gelişen odun ve meyve tomurcuklarında
primer enfeksiyona neden olurlar. Yaz boyunca konidiosporlar yaprak, sürgün, çiçek
demetleri ve meyveler üzerinde sekonder enfeksiyonları oluştururlar.
Miselyum -25°C’ye kadar canlılığını koruyabilmektedir. Konidiospor oluşumu genç
organlarda 20°C sıcaklık üzerinde, yağışsız ancak nemin yüksek olduğu havalarda
daha fazla gerçekleşmektedir. Konidiosporlar 2°C sıcaklıkta dahi düşük oranda
çimlenebilmektedir. Optimum çimlenme sıcaklığı 24°C olup, 32°C ve üzerindeki
sıcaklıklar çimlenme için uygun değildir.
Fungusun miselyumu, konidiofor ve konidiosporları yaprak, sürgün, çiçek demetleri
ve bazı çeşitlerde meyveler üzerinde gelişmekte ve beyaz bir örtü oluşturmaktadır
(Şekil 90). Hastalıklı sürgünler, sağlıklı olanlara göre gelişme yönünden geri kalır;
boyları daha kısa ve cılızdır. Hastalıklı sürgünler üzerinde oluşan tomurcukların
bir kısmı enfeksiyon nedeniyle ölür, bir kısmı ise hastalığın gelecek yıla geçişinde
primer enfeksiyon kaynağı olurlar. Hasta tomurcuklar sağlıklı olanlara göre daha
gevşek, yassı ve dıştaki tomurcuk pulları geriye doğru açılma durumundadır. Şiddetli
enfeksiyonlarda sürgünlerde kurumalar görülür. Hastalıklı sürgünler vejetasyon
dönemi sonunda gümüşi bir renk alır (Şekil 91).
Külleme hastalığında, yaprakların alt yüzeylerinde, bazı durumlarda üst yüzeylerinde,
küçük, zamanla gelişen unsu görünüşte, beyaz yüzeysel lekeler oluşur. Bu lekelerde
etmenin konidiosporları bulunmaktadır. Hastalığa daha çok genç yapraklar
yakalanırlar. Hasta yapraklar normal gelişemez, dar ve mızrak gibi uzun, içe doğru
hafifçe kıvrılmış bir şekil alırlar. Zamanla kirli kahverengine döner ve erken dökülürler.
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Küllemeli çiçekler normal gelişemez ve taç yaprakları kalınlaşır. Yapraklar ve sapları
unsu bir örtü ile kaplanır ve çanak yaprakları deforme olmuş durumdadır. Hastalıklı
çiçeklerden nadiren meyve oluşabilir; çoğu zaman bu meyveler kurur ve dökülürler

H. DURAN

Şekil 90. Elma küllemesi’nin yaprakdaki belirtileri

S. KAYMAK

Şekil 91. Elma küllemesi’nin sürgünlerdeki belirtileri

Şiddetli enfeksiyonlarda meyveler de hastalığa yakalanır. Enfekteli meyvelerin
üzerinde, etmenin beyaz renkteki misel ve konidi kitlesi dikkati çeker, ileri dönemlerde
pas renginde ağ benzeri lekeler oluşur. Erken enfeksiyonlarda ise meyveler küçük
ve şekilsiz olabilir. Yaprak enfeksiyonları nedeniyle fotosentez ve solunum olayları
engellendiğinden, tomurcuk oluşumu ve ağacın gelişimi olumsuz yönde etkilenir.
Küllemenin birkaç yıl şiddetli olarak görüldüğü bahçelerde verim kaybı %60-70
olabilmektedir.
Ülkemizde elma yetiştiriciliği yapılan bölgelerde görülebilmektedir. Hastalığın
konukçuları elma ve armuttur.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•

Küllemeden zarar görmüş sürgünler kış budamasıyla, hastalıklı kısmın 15 cm
altından kesilip bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Bu sürgünler gümüşi beyaz renkte
olmaları nedeniyle kolaylıkla görülebilir.
Kış budaması sırasında gözden kaçan ve ilkbaharda tepe tomurcukları küllemeli
olarak gelişen sürgünler ile küllemeli olarak gelişen yaprak ve çiçek demetleri
toplanmalı ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
1. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,
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2. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının %60-70’i döküldüğü dönemde,
3. ve diğer ilaçlamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan
ilacın etki süresi ve son ilaçlama ile hasat arasındaki süre dikkate alınarak ilaçlamalara
devam edilir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.2.2. Elmada Alternaria meyve çürüklüğü [Alternaria alternata (Fr.)
Keissler (= Alternaria tenuis Ness.)]
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Elmada Alternaria meyve çürüklüğüne Alternaria alternata fungal etmeni neden
olmaktadır. Etmen yara paraziti olup birçok bitkinin zayıflamış veya ölmüş dokularında
saprofit olarak yaşayabilir.
Fungus yaygın olarak her yerde bulunabilmektedir. Hastalığın optimal gelişimi nemli
ortam ve 26-28°C sıcaklıkta olmakla birlikte, 0°C’de dahi gelişme gösterebilmektedir.
Uygun şartlarda penetrasyondan 8-10 gün sonra hastalık belirtisi ortaya çıkar.
A. alternata zayıf bir patojen ve son derece yaygın bir saprofit olup, birçok bitkilerin
zayıflamış veya ölmüş dokularında, gıda artıklarında, toprak vb. maddeler üzerinde
bulunmaktadır. Rüzgârla, kuşlarla ve mekanik olarak bulaşabilmektedir.
Alternaria türlerinin çoğu hasat öncesi ve sonrası meyve çürümelerine neden olur. İlk
belirtiler, elmanın çiçek çukuru etrafında veya orta kısmında önceleri renk açılması
şeklinde gerçekleşir (Şekil 92). Daha sonra bu kısımlarda yaklaşık 0,5 cm çapında,
yassı ve kenarları belirgin şekilde çökük, kahverenginden siyah renge dönüşen lekeler
gözlenir. Hastalıklı kısımdan kesit alındığında bu lekelerin altında meyve etinden
çekirdek evine doğru (40–50 mm) derinlemesine ilerleyen çürümekte olan bölgeler
görülür (Şekil 93). Güneş ve gece gündüz sıcaklık farkları sonucu meydana gelen
çatlamalar ile hasat öncesinde oluşan mekanik veya diğer yaralanmalar etmenin
giriş kapısını oluşturmaktadır. A. alternata meyve sapında zayıflamaya da neden
olmaktadır.
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a

A. Y. GÖKÇE

b

A. Y. GÖKÇE

Şekil 92. Alternaria meyve çürüklüğünün elma meyvelerindeki belirtileri

a

Ü. TANIKER

b

Ü. TANIKER

Şekil 93. Alternaria meyve çürüklüğünün elma meyvelerindeki belirtileri

Hastalığın şiddeti, konukçunun duyarlılığı ve çevre şartlarına bağlı olarak değişebildiği
gibi, yetiştiricilik tekniklerinin yanlış uygulanması da hastalığın ortaya çıkmasında
önemli bir etkendir.
Bu etmen, hasattan önce veya sonra meyveyi enfekte edebilir. Uygun şartlarda
depolanmayan meyve, belli bir süre sonunda çürüyerek tamamen elden çıkabilir.
İleri derecedeki çürüklüklerde meyve eti siyaha dönüşür ve süngerimsi bir yapı alır.
Alternaria meyve çürüklüğü hastalığı, elma kabuğundaki koyu renkli lekeler ile Acı
benek hastalığına benzemektedir. Buna karşın Acı benek hastalığı meyvede bitki besin
elementleri oranının dengesiz olması sonucu ortaya çıkan fizyolojik bir hastalıktır.
Elmada hasada yakın zamanda lekelenme ve daha sonrası çürüme ile kendisini belli
eden bu hastalık meyvedeki albeni ve kaliteyi etkilemektedir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•

Meyvelerin elle toplanmasında dikkatli olunmalı, toplama ve paketleme
esnasında meyveler ezilmemelidir.
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•
•

Hasat esnasında gerekli titizliğin gösterilmesi depolama ömrünü uzatacaktır.
Depolama atmosferi ve sıcaklığı uygun olmalı, meyvenin muhafazası optimum
şartlarda olmalıdır.
Toplama yapılacak olan kasa veya sepetin yüzeyi uygun bir dezenfektan ile
temizlenmeli veya meyve kasalara konmadan önce buhardan geçirilmelidir.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
1. İlaçlama meyve tatlanma başlangıcında (meyve yaklaşık olarak 3/4 büyüklüğe
ulaştığında)
2. İlaçlama kullanılan ilacın etki süresi ve son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.2.3. Elmada Phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğü [Phytophthora
cactorum (Lebert and Cohn) Schöeter ], Phytophthora spp.
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Elmada Phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğüne Phytophthora cactorum fungal
etmeni neden olmaktadır.
Phytophthora türleri, toprak kökenli fungus benzeri organizmalar olup, elma ağaçlarının
kök ve kökboğazında hastalık oluştururlar. Elmada kök ve kökboğazı çürüklüğüne
genellikle P. cactorum neden olur. Bazı izolatlarda, özellikle stres altında klamidospor
oluşumu görülür. Optimum gelişme sıcaklığı 25°C’dir.
Phytophthora türleri, enfekteli konukçu bitkide miselyum veya oospor; toprakta
veya bitki artıkları üzerinde oospor olarak canlılığını sürdürür. En önemli enfeksiyon
yapıları, sporangium içerisinde oluşan zoosporlardır. En fazla sporangium oluşumu
ve zoospor çıkışı, toprağın suyla doygun olduğu durumlarda görülür. Primer inokulum
kaynağı fidanlıklar ya da sulama suyu olabildiğinden etmen uzun mesafelere
taşınabilir.
Hastalıklı ağaçlarda genel bir gelişme geriliği söz konusudur. Kök ve kökboğazı
çürüklüğü belirtileri görülen ağaçların yaprakları ilkbaharda sararır. Yaprakların
normalden küçük kaldığı ve yaprak sayısının azalması dikkat çekicidir (Şekil 94a).
Sonbaharda bu renk değişikliği genellikle yaprakların morumsu ve bronz bir renk
alması şeklinde olmaktadır (Şekil 94b).
Diğer belirtiler birçok ağaçta sürgün ucu gelişimi, meyve büyüklüğü ve verimin
azalması; gözle görülen kanser ve renk değişiklikleri, toprak seviyesinde ve altında
ya da kökboğazında kabuk çürüklüğüdür.
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Kök ve kökboğazı çürüklüğü belirtileri Phytophthora türleri için karakteristiktir. Kabuk
kaldırıldığında sağlıklı ve beyaz dokuların yerini turuncudan kırmızımsı-kahverengiye
kadar değişen ve sonunda koyu kahverengi olan nekrotik dokuların aldığı görülür
(Şekil 95a). Sağlıklı ve nekrotik dokular belirgin bir çizgiyle birbirinden ayrılırlar.
Kökboğazı çürüklüğünde enfeksiyon toprak altında köklenmenin başladığı noktada
meydana gelir ve primer köklere doğru ilerler. Nekrozlar bazen de aşı noktasına kadar
ilerler fakat nadiren aşı noktasının üzerine çıkar. Hastalıklı bitki dokuları üzerinde
gözle görülür fungal yapıların (miselyum, piknit, sklerot vb.) olmayışı, Phytophthora
kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığının diğer hastalıklardan ayrılmasında önemli
bir özelliktir.

a

İ. KURBETLİ

b

İ. KURBETLİ

Şekil 94. Phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğü a) Küçük ve az sayıda yaprak oluşumu, b) Yapraklarda
morumsu ve bronz renk değişikliği

a

İ. KURBETLİ

b

İ. KURBETLİ

Şekil 95. Hastalıklı ağaçların kökboğazında meydana gelen nekrozlar

Hastalık ülkemizde İç Anadolu (Ankara, Aksaray, Karaman, Kayseri, Konya, Niğde,
Yozgat) ve Akdeniz (Adana, Antalya, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin) Bölgelerinde
tespit edilmiş olup, özellikle ülkemiz elma üretiminin yaklaşık yarısının yapıldığı
Isparta, Karaman ve Niğde illerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Ülkemizde yaygın
olarak kullanılan anaçlardan M-26 (bodur) ve MM-106 (yarı bodur) hastalığa karşı
hassas olduğundan, bu anaçlarla kurulan tüm bahçeler potansiyel bir risk altındadır.
Bu nedenle hastalık ekonomik öneme sahiptir. Çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir.
Elma dışında armut, ayva, avokado, badem, ceviz, kestane, kiraz, kayısı, şeftali, erik,
turunçgil, zeytin, Trabzon hurması, çilek, kivi gibi meyveler; bezelye, börülce,
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biber, patlıcan, havuç, soya fasulyesi gibi sebzeler; patates, tütün, susam gibi endüstri
bitkileri ile bazı orman ağaçları ve süs bitkileri konukçuları arasındadır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•
•
•

Fidanlıklar ve meyve bahçeleri fazla su tutan ağır topraklarda kurulmamalı,
kurulmuşsa drenajı sağlanmalıdır.
Hastalıktan ari, sağlıklı fidan kullanılmalıdır.
Bahçe tesisinde hastalığa karşı daha dayanıklı olduğu bilinen anaçlar tercih
edilmelidir.
Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde sırta dikim yapılmalıdır.
Aşırı sulamadan kaçınılmalı ve suyun bitkiye değmesi engellenmelidir.
Damla sulama tercih edilmeli fakat damlatıcılar bitkiye çok yakın çekilmemeli,
bunun yerine taç iz düşümü hizasına konulmalıdır.
Toprak işlemesi sırasında kök ve kökboğazının yaralanmamasına dikkat
edilmelidir.
Hasta bitkiler sökülerek hemen imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama, koruyucu olarak dikimle birlikte yapılabilir. Hastalığın görüldüğü bahçelerde
ise toprak ve yaprak uygulamaları şeklinde yapılır.
İlaçlama Zamanı
Toprak uygulamaları (tedavi edici/koruyucu)
1. İlaçlama: İlkbahar başlangıcında (çiçeklenme öncesi),
2. İlaçlama: Sonbaharda (ekim ayı) olmak üzere yılda 2 kez yapılır.
Yeşil aksam uygulamalarına ise ilkbaharda ağaçların yeşermesiyle başlanır.
Uygulamalar vejetasyon süresince 30-60 gün aralıklarla tekrarlanabilir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.2.4. Elma ve armutta memelipas
Elma memelipası (Gymnosporangium confusum Plowr.)
Armut memelipası (Gymnosporangium fuscum D.C.)
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
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Elmada Gymnosporangium confusum Plowr., armutta Gymosporangium fuscum D.C.
fungal etmenleri memeli pas hastalığına yol açmaktadır.
Hastalık etmenleri, yaşam döngüsünün esial dönemini elma ve armutta, telial
dönemini ise ara konukçusu olan ardıç türlerinde (Juniperus oxycedrus L. ve J.excelsa
Bieb) tamamlar.
Hastalık etmeni, ardıç ağacının sürgünlerinde eylül-ekim aylarında oluşturduğu
fusoit şeklinde telial tümörlerde kışı geçirir. Burada 4-5 yıl canlılığını sürdürebilir ve
her yıl ilkbaharda enfeksiyon kaynağı oluşturur. Bu tümörlerde şubat ayında spor
dilleri meydana gelir (Şekil 96). Spor dilleri koyu kahverenginde olup, minimum
5 C, maksimum 20 C’de oluşurlar ve üzerinde binlerce teliospor bulunur. Yağışlı
hava koşullarında teliosporlar çimlenerek, elma ve armut ağaçlarını enfekte eden
bazidiosporları meydana getirirler. Bazidiosporların oluşabilmesi için en az 1-2 saat
yağmur yağdıktan sonra, 14 saat kuru hava gereklidir. Ardıç ağaçları üzerinde oluşan
bazidiosporlar nisan ve mayıs aylarında 40 günlük süre içinde doğaya yayılarak,
elma ve armut ağaçlarında primer enfeksiyonları oluştururlar.
İlk
enfeksiyonlardan
22-29
gün
sonra, elma ve armut yapraklarının
üst yüzünde önce sarımsı kahverengi
pikniyum denilen kabarcıklar oluşur
ve olgunlaşırlar (Şekil 97). Daha sonra
yaprağın alt yüzeyinde, spermagoniyum
lekesinin altında, enfeksiyondan 7898 gün sonra (temmuz ayında) esiyum
oluşur. Ağustos-eylül aylarında meme
şeklinde esiyum keseleri ve bu keselerde
esiyosporlar meydana gelir (Şekil 98).
Esiyosporlar
eylül-ekim
aylarında
esiyum keselerinin patlamasıyla doğaya
yayılırlar. Esiyosporlar, civarda bulunan ardıç ağaçlarının sürgün ve dallarını enfekte
ederek kışı orada geçirir ve yaz başında telial tümörleri oluşturarak yaşam döngüsünü
tamamlar.
Hastalık etmeni yapraklarda, meyvelerde, meyve saplarında ve yeni oluşan
sürgünlerde belirti oluşturmaktadır. Yaz aylarında yaprakların üst yüzeyinde turuncu
renkte, yuvarlak veya uzunca lekeler görülür. Lekelerin ortası kabarık durumdadır
ve yakından bakılınca küçük siyah noktacıklar şeklinde pikniyumlar görülebilir. Bu
lekelerin bulunduğu yerlerde yaprağın alt yüzeyinde içinde esiyosporlar bulunduran
meme şeklinde çıkıntılar oluşur (Şekil 99). Aynı oluşumlar meyve ve dallar üzerinde
de görülür.
Şiddetli enfeksiyon koşulları yaprakların dökülmesine neden olur. Ağaç üzerinde
kalan enfekteli yapraklar ise yeterli fotosentez yapamadığından ağaçta gelişme
geriliği meydana gelir. Sonuçta ağaç zayıflar ve verimden düşer.
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Hastalığa yakalanmış meyveler ise küçük ve şekilsizdir (Şekil 100). Hastalığın epidemi yaptığı yıllarda meyveler fındık iriliğinde kalır ve dökülür. Bu durum kalitenin
bozulmasına, verimin de düşmesine neden olmaktadır. Hastalığın epidemi yaptığı
yıllarda üründe %100’e varan oranda kayıplara neden olabilmektedir.
Hastalık, elma ve armut yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde görülebilmektedir. Konukçuları elma, armut ve ahlat ağaçlarıdır. Telial dönemini geçirdiği ara konukçuları
olan ardıç türleri ise Juniperus oxycedrus L. ve J. excelsa Bieb’tir.

S. KAYMAK

Şekil 97. Memeli pasın elma yaprağının üst yüzünde oluşturduğu piknitleri

S. KAYMAK

Şekil 98. Memeli pasın elma yaprağının alt yüzünde
olşturduğu esiyum keseleri

S. KAYMAK

S. KAYMAK

Şekil 99. Memeli pasın armut yaprağının alt yüzünde oluşturduğu esiyum keseleri

Şekil 100. Memeli pasın armut meyvesindeki belirtileri

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•

Elma ve armut yetiştiriciliğinin ekonomik olarak yapıldığı bölgelerde bahçelerin
etrafına çit veya süs bitkisi olarak ardıç türleri dikilmemelidir.

•

Ardıç ağaçlarının orman şeklinde bulunduğu yerlerde elma ve armut
yetiştirilmemelidir.
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Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Elma bahçelerinde
1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra (Kırmızı rozet dönemi
başlangıcında),
2. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce,
3. İlaçlama: 2. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
Armut bahçelerinde
1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce,
2. ilaçlama: Çiçekler beyaz rozet devresinde,
3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının %80-90’ı döküldüğü zaman yapılmalıdır.
Genellikle 3 ilaçlama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim
koşullarında, kullanılan ilacın etki süresi ve son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar ilaçlamalara devam edilir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.2.5. Armut karalekesi (Venturia pirina Aderh.)
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Armutta karalekeye Venturia pirina Aderh. fungal etmeni neden olmaktadır.
Hastalık dönemleri ve etmenin yapısı genel olarak Elma karalekesi hastalığına
benzemektedir. Fungusun konidioforları kahverengi, bölmeli ve şekilsizdir.
Konidiosporlar koyu kahverengi, yumurtamsı, bölmeli veya bölmesiz olabilir.
Peritesyumlar genellikle yaprağın alt yüzeyinde oluşur ve küçük siyah noktacıklar
halindedir. Askuslarda 8 askospor bulunur ve bu sporlar bir bölmeyle eşit olmayan
iki hücreye ayrılmıştır.
İlkbahardaki primer enfeksiyonlara, sürgün ve dallarda oluşan püstüllerden dağılan
konidiosporlar ve yere dökülmüş hastalıklı yapraklarda olgunlaşmış peritesyumlardan
çıkan askosporlar neden olmaktadır.
Doğada askospor uçuş periyodu 10-11 haftadır. Sekonder enfeksiyonlar ise vejetasyon
dönemi içerisinde hastalanmış sürgün, yaprak ve meyve üzerinde oluşan konidiosporlar
ile gerçekleşir.
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Şekil 101. Armut karalekesi’nin yapraktaki
belirtileri

Şekil 102. Armut karalekesi’nin meyvedeki deformasyon ları ve çatlamaları

Hastalığın belirtileri yaprak, meyve ve sürgünlerde görülmektedir. Yaprakta lekeler
daha çok alt yüzeyde görülür. Renkleri zeytin yeşili veya koyu kahverengi, kadifemsi
görünüştedir (Şekil 101). Lekeler zamanla birleşerek yaprağın yırtılmasına ve
delinmesine neden olur. Yaprağın hastalıklı kısmında gelişme durur. Ancak, sağlam
kısımlar gelişimini normal olarak sürdürdüğünden, yapraklarda deformasyon oluşur.
Genç meyveler üzerinde kadifemsi görünüşte, isli ve siyahımsı kahverengi lekeler
oluşur. Şiddetli enfeksiyonlarda meyvenin tüm yüzeyi lekelerle kaplanabilir, böyle
meyveler gelişemez ve erken dökülürler. Büyümeye devam eden meyvelerde ise
deformasyonlar ve çatlamalar görülür (Şekil 102).
Sürgün ve dallarda ise ilkbaharda sivilceye benzer püstüller oluşur. Bunların
açılmasıyla konidiospor yatakları açığa çıkar. Birleşen püstüller sıracaları oluşturur,
şiddetli enfeksiyonlarda sürgün kurumaları görülür.
V. pirina armut ağaçlarının önemli hastalıklarından birisidir. Ekolojik koşulların
uygun olduğu ve mücadelenin tam yapılmadığı koşullarda, ürünün tamamı zarar
görebilmektedir. Yaprakta oluşturduğu zarar sonucu fotosentez alanı azalır ve ağaçlar
yıldan yıla zayıflar. Meyvelerde meydana gelen lekeler pazar değerinin düşmesine ve
verim kaybına neden olur.
Hastalık yurdumuzda armut yetiştirilen tüm bölgelerde görülmektedir.
Bu hastalığın tek konukçusu armuttur.
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•

Primer enfeksiyon kaynakları olan dökülmüş yapraklar sonbaharda toplanıp
yakılmalı veya gömülmelidir.
Sıracalı dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Hastalığa karşı dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün
önce yapılır),
2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde,
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan
ilacın etki süresi ve son ilaçlama ile hasat arasındaki süre dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.2.6. Armut ve ayvada kahverengi leke [Diplocarpon mespili (Sor.)
Sutton (= Fabraea maculata Atk.)]
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Armut ve ayvada kahverengi lekeye Diplocarpon mespili fungal etmeni neden
olmaktadır. Etmenin eşeysiz formu Entomosporium maculatum Lev.’dur. Hastalık
yaprak, meyve ve sürgünlerde görülür. Konidiospor devresinde subepidermal
durumdaki aservuluslar yaprak sürgün ve meyveler üzerindeki lekelerin merkezinde
yer alırlar, siyah ve küçüktürler. Epidermisin parçalanmasıyla açığa çıkarlar. Beyaz
renkli konidiosporlar tipik görünüşe sahiptirler.
Kışı enfekteli yapraklarda konidiospor ve askospor, kanserli sürgünlerde ise konidiospor
olarak geçirir ve primer enfeksiyonlara neden olurlar.
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Kışı geçirmiş enfekteli yapraklardan konidiosporlar yağmur ve yağmurlama sulama
ile yayılırlar. Yağmurlarla başlayan rutubetli dönemde, apotesyumlardan askosporlar
boşalır. Enfeksiyon periyodunun başlangıcından itibaren 7 gün sonra belirtiler
görülmeye başlar. Sekonder enfeksiyonlar yaz boyunca devam eder. Hastalık ılıman
kış ve rutubetli ilkbaharı takiben daha çok görülür.
Hastalık yaprak, meyve ve genç sürgünlerde belirti gösterir. Fungus, ayva yapraklarında
ortası siyah, şişkin ve dairesel koyu kahverengi lekeler oluşturmaktadır. Bu lekelere
yaprak saplarında da rastlanır. Oluşan lekeler çoğalarak erken yaprak dökümüne
neden olur.
Fungus genç sürgünlerde uzun, hafif içe çökük, kahverengi lekeler oluşturur. Lekeler
çoğalınca genç sürgünleri kurutur.
Meyvelerde oluşan lekeler kahverengi, kenarları dişli olup, ortalarında siyah
aservuluslar vardır. Lekeler büyümekte olan meyvenin herhangi bir yerinde
meydana gelir. Bu lekeler çoğaldıkça meyve deforme olur, çatlar ve meyvenin diğer
mikroorganizmalarla enfekte olmasına olanak sağlar. Meyve enfeksiyonları büyüme
sezonu boyunca görülür (Şekil 103, 104).
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Şekil 103. Kahverengi leke hastalığının armut meyvesindeki kahverengi leke belirtileri

www.biolib.cz

Şekil 104. Kahverengi leke hastalığının ayva
meyvesindeki çatlama belirtileri

Fidanlıklarda yaprak dökümü ve sürgün enfeksiyonları önemlidir. Fidanlarda
bodurlaşmaya neden olur.
Yurdumuzda ayva yetiştirilen bölgelerde, özellikle Marmara Bölgesi’nde görülmektedir.
Yazları sıcak ve rutubetli olan bölgelerde daha yaygındır.
Başlıca konukçuları ayva, armut ve muşmuladır. Nadiren şiddetli enfekteli armut ya
da ayva bahçesine yakın elma ağaçlarında da görülebilir.
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•

Hastalıklı dallar hastalık etmeninden ari olan yere kadar budanmalı ve yok
edilmelidir.
Enfeksiyon kaynağı yere dökülen yapraklar olduğundan, bu yapraklar toplanarak
yakılmalı veya gömülmelidir.
Fidanlıklarda iyi havalanma ve hızlı kurumayı sağlamak için sıralar arası mesafe
yeterli genişlikte olmalıdır.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
1.ilaçlama: Çiçekler açmadan,
2.ilaçlama ve diğerleri: Çiçekler açtıktan sonra hastalık için uygun koşullar devam
ettiği sürece kullanılan ilacın etki süresi ve son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.2.7. Ayva monilyası (Sclerotinia linhartiana Prill. et Del.)
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Ayva monilyasına Sclerotinia linhartiana fungal etmeni neden olmaktadır. Fungus
kışı hastalıklı sürgünler ve mumyalaşmış meyveler üzerinde miselyum halinde geçirir.
Yere dökülen mumyalaşmış meyveler üzerinde şubat sonu-mart başından itibaren
3-21 tane kahverengi apotesyum oluşur. Olgunlaşmış apotesyumlardaki gelişmesini
tamamlamış askuslardan doğaya yayılan askosporlar, yapraklarda primer
enfeksiyonu gerçekleştirir. Askosporların optimum çimlenme sıcaklıkları 18-22°C’dir.
Sekonder enfeksiyonlar ise yapraklarda meydana gelen konidiosporlarla olur.
Konidiosporların optimum çimlenme sıcaklıkları 19-24°C’dir.
Hastalık, ayva ağaçlarının yaprak, sürgün, çiçek ve genç meyvelerinde belirti
oluşturur. İlkbaharda genç yaprakların üst yüzünde yer alan, ancak ışığa tutulduğunda
görülebilen, açık kahverengi lekeler zamanla koyulaşır. Bu lekeler yaprağın bir
kısmını,ya da tamamını kaplar. Konidiosporlar, lekeler üzerinde krem renkli fungal bir
örtü oluşturur. Hastalanan yapraklarda badem kokusu vardır. Enfekteli yapraklardaki
miselyum, yaprakların damarlarından saplarına ve oradan da sürgünlere geçer.
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Miselyumun sürgünü enfekte etmesiyle, yaprak sapının sürgünle birleştiği noktanın
alt ve üst taraflarında 2-3 cm uzunluğunda kahverengi lekeler görülür. Zamanla sürgünler, üzerindeki yaprak ve çiçek tomurcuklarıyla birlikte kururlar (Şekil 105a, b).
Kuruyan sürgünlerin üzerinde, kirli beyaz renkte konidiospor kitleleri oluşur.
Çiçeklerin açma döneminde yapraklar üzerinde oluşan konidiosporlar, çiçek dişicik
organının tepesine gelerek burada çimlenir ve yumurtalığa geçerek hastalandırır. Enfekte olmuş çiçekler başlangıçta sağlıklı görünür, ancak taç yaprak dökümüne yakın
kahverengileşir (Şekil 105c).

a

b

c

Şekil 105. Ayva monilyası’ nın a,b) sürgün, c) çiçekteki belirtileri

Enfekte olmuş genç meyvelerin üzerinde önceleri açık kahverengi, sonraları
koyulaşan lekeler oluşur. Bu meyveler önce yumuşar ve zamanla tamamen sertleşerek
mumyalaşır ve ağaçlarda asılı kalır.
Hastalığın ayva ağacının yaprak, çiçek, sürgün ve meyvelerinde oluşturduğu zarar,
ağacın gelişmesini engeller ve verimi azaltır. Epidemi yıllarında verim kaybı %80-90
olabilmektedir.
Yurdumuzda ayva yetiştirilen bölgelerde hastalığı görmek mümkündür.
Hastalık etmeninin tek konukçusu ayvadır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•

İlkbaharda enfekteli yaprak, çiçek ve sürgünler kesilerek imha edilmeli ve böylece
enfeksiyon kaynakları ortadan kaldırılmalıdır.
Mumyalaşmış meyveler toplanıp yakılarak veya gömülerek imha edilmelidir.
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Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
1. ilaçlama: Çiçeklerin %5’i açtığında,
2. ilaçlama: Çiçeklerin %50’si açtığında,
3. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.2.8. Armillaria kök çürüklüğü [Armillaria mellea (Vahl.) P. Kumm.]
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Armillaria kök çürüklüğüne Armillaria mellea fungal etmeni neden olmaktadır.
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 kahverenginde
ve 5-15 cm çapındadır. Bu şapkalar miselyumlardan oluşan rizomorfların ucunda
meydana gelir. Rizomorflar kalın, silindir şeklinde, önceleri beyaz, sonra koyulaşan
miselyum uzantılarıdır.
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 (Şekil
106).

M. ÇELİKER

M. ÇELİKER

Şekil 106. Armillaria kök çürüklüğü etmeninin iç kabuk ve odun dokusunda meydana getirdiği beyaz fungal
tabaka
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Orman ve meyve ağaçlarının köklerinde çürüklük yaparak ağaçların ölümüne neden
olur. Hastalığa yakalanan ağaçlarda sürgün oluşumu azalır, yapraklar sararır ve
dökülür, sürgün ve dallar ölmeye ve kurumaya başlar ve sonuçta ağaçlar tamamen
kurur. 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 verim yaşında ölümüne neden
olduğu için ekonomik açıdan önemlidir.
Ormandan açılan veya orman alanlarına yakın bahçelerde daha fazla görülmektedir.
Etmen polifagdır. Konukçuları orman ve meyve ağaçlarıdır. Meyve ağaçlarından elma,
armut, erik, şeftali, kiraz, vişne, kayısı, dut, nar, asma, zeytinde; orman ağaçlarından
ise kestane, ceviz, meşe ve iğne yapraklılarda yaygın olarak görülmektedir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•

Ağaçlar sağlam ve 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.
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 hastalık görülüyorsa, sel sularının getireceği hastalıklı
parçaların girişini önlemek için bahçenin çevresine 60-70 cm derinlikte hendekler
açılmalıdır.
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Kimyasal Mücadele
İlaçlamalara hastalık görüldüğünde başlanmalıdır.
Hastalık yeni başlamış ise; hasta kökler kesilip, hasta kısımlar temizlendikten sonra
bu yerlere %5’lik Bordo bulamacı, %2’lik göztaşı veya %5’lik karaboya ilaçlarından
biri fırça ile sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aşı macunu veya 750 g ardıç katranı
+ 250 g göztaşı karışımı ile 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.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.2.9. Rosellinia kök çürüklüğü (Rosellinia necatrix Prill)
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Rosellinia kök çürüklüğüne Rosellinia necatrix fungal etmeni neden olmaktadır.
Fungusun tanımında patojenin miselyumu önemlidir. Hifler bölmeli olup, bölüm
yerlerinin armut gibi şişkin olması tipiktir. Miselyum üzerinde zamanla sklerotlar oluşur.
Sklerotlar çimlenince konidioforlar ve bunların uçlarında da renksiz konidiosporlar
oluşur. Fungusun peritesyumları yüzeysel, küre biçiminde, koyu renkli olup, ostiolleri
bulunur. Hastalığın yayılmasında önemli olan miselyum sulama suyu, sel ve yağmur
suları, toprak işlemesi ile yayılır.
Kök çürüklüğüne yakalanmış ağaçlardaki ilk belirtisi, 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 daha
az yaprak kalır.
Hasta ağaçlarda büyümede durgunluk ve geriye doğru ölüm söz konusudur. Meyve
verimi ve kalitesi düşer, meyveler irileşmeden ve olgunlaşmadan dökülür.
Hasta ağaçların ince kökleri esmerleşip çürür. Kalın köklerde ve kök boğazında
önceleri beyaz renkli olan miselyum tabakası giderek koyulaşır, gri ve siyah renge
dönüşür. Kökün kabuk kısmı kaldırılınca kabuk altında ağ şeklinde beyaz miselyum
örtüsü görülür (Şekil 107).
Hastalığa yakalanma açısından fidanlarla ağaçlar arasında farklılık yoktur, ancak
fidan ve genç ağaçlarda hastalık daha etkilidir ve böyle fidanlar elle çekildiğinde
topraktan kolayca çıkarlar.
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Etmen, ağaçların kurumasına neden olduğu için
ekonomik boyutta zarar oluşturmaktadır.
Yaygın olmamakla birlikte meyvecilik yapılan
bölgelerde görülebilmektedir.

M. ÇELİKER

Polifag bir hastalık etmeni olan fungusun
konukçuları arasında incir, zeytin, bağ,
turunçgil, sert ve yumuşak çekirdekli meyve
ağaçları ile orman ağaçları yer almaktadır.
Ayrıca hububat, sebze ve süs bitkilerinde de
zarar oluşturmaktadır.

Şekil 107. Rosellinia kök çürüklüğü’nün
kökboğazındaki belirtisi

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•
•

Ağır ve su tutan topraklarda bahçe kurulmamalıdır.
Toprakta fazla su birikmesine engel olmak için bahçenin etrafına drenaj
kanalları açılmalıdır. Bahçeler sel sularından korunmalıdır.
Sulama suyu ve gübre, ağaçların kök boğazına değil, tekniğine uygun şekilde 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 kısımlara en az 2 yıl hiçbir meyve
fidanı dikilmemelidir.
Hastalığın yeni bulaştığı ağaçlarda ise, çürüyen kökler sağlam kısma kadar
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.

Kimyasal Mücadele
Hastalığın belirlendiği her dönemde ilaçlama yapılabileceği gibi, ilkbaharda kültürel
önlemler ile birlikte ilaçlı mücadele yapmak uygundur.
Hastalığın yeni görüldüğü bahçelerde kimyasal mücadele yapabilmek için ilkbaharda
ağaçların dipleri açılarak kök ve kök boğazları incelenmelidir. Hastalık yeni başlamış
ise; hasta kökler kesilip, hasta kısımlar temizlendikten sonra bu yerlere %5’lik Bordo
bulamacı, %2’lik göztaşı veya %5’lik karaboya eriyiği ilaçlarından biri fırça ile sürülür,
ilaç kuruduktan sonra üzeri aşı macunu veya 750 g ardıç katranı + 250 g göztaşı
karışımı ile kapatılır.
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Hastalığın görüldüğü bahçedeki sağlam ağaçları korumak için, sonbaharda veya
ilkbahar başında ağaçların iz düşümleri %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 çukurlarda 3 kg/m³
olacak şekilde kireç söndürülmeli veya %35’lik karaboya eriyiği koyularak çukurlar
kapatılmalıdır.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.2.10. Elma, armut ve ayvada depo hastalıkları
Penicillium spp., Botrytis cinerea Pers., Monilia fructigena Honey,
Phytophthora cactorum Lebert&Cohn, Phytophthora syringae Klebahn,
Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Nectria galligena Bres., Colletotrichum
gloeosporioides (Penz) Penz. & Sacc.
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Elma, armut ve ayvada depo hastalıklarına, Penicillium spp., Botrytis cinerea Pers., Monilia
fructigena Honey, Phytophthora cactorum Lebert&Cohn, Phytophthora syringae Klebahn,
Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Nectria galligena Bres., Colletotrichum gloeosporioides
(Penz) Penz. & Sacc. fungal etmenleri neden olmaktadır.
Elma, armut ve ayvada depo hastalıkları, elma, armut ve ayva yetiştirilen tüm bahçelerde, paketleme evlerinde ve depolarda görülebilir. Bu hastalık etmenlerinden P.
cactorum ve P. syringae dışındakilerin ortak özelliği, bol miktarda havai kökenli spor
oluşturmaları ve bu şekilde hastalığın yayılmasıdır. Phytopthora hastalık etmenleri
ise, genellikle yere yakın alt dallardaki meyvelere, sıçrayan su damlaları veya mekanik olarak topraktan bulaşır.
Elma, armut ve ayvada depo hastalıkları genel olarak meyve kabuğu üzerinde oluşturdukları beyaz, mavi, yeşil, kurşuni ve siyah gibi farklı renklerdeki misel tabakaları
ve spor kitleleri ile belirti verirler. Gelişen misel tabakasının etrafında daha açık renkli
bir hale oluşur. Ayrıca meyve kabuğunda, lekelerin oluştuğu kısımda yağ bezlerinin
bozulması ile yüzeysel bir çöküntü gerçekleşir (Şekil 108).
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Şekil 108. Depo çürüklük etmenlerinin belirtileri

Elma, armut ve ayvada depo hastalıkları, paketleme evleri ve depolar kadar
elma bahçeleri için de sorundur. Hastalık etmenleri, hasat öncesinde veya hasat
sırasında oluşan yaralardan meyveye girer ve enfeksiyonu gerçekleştirirler. Özellikle
hasat sırasındaki yaralanmalar bu hastalıkların depoya kadar taşınmasına neden
olmaktadır. Bu nedenle meyvelerin yaralanmamasına azami önem gösterilmelidir.
Depolama sırasında hasta meyvelerle sağlam meyvelerin teması sonucu hastalıklar
hızla yayılabilmektedir.
Elma, armut ve ayva başta olmak üzere geniş bir konukçu dizisi vardır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•

Hasattan önce, diğer hastalık ve zararlılara karşı iyi bir mücadele yapılmalı,
hastalıklı dal ve sürgünler zamanında budanmalıdır.
Hasat esnasında meyveler yaralanmamalı, yere düşenler alınmamalıdır. Yağışlı
günlerde ve sabah erken saatlerde hasat yapılmamalıdır.
Meyveler ambalaj kaplarına düzgün sıralanmalı; taşıma, yükleme ve boşaltma
sırasında herhangi bir yaralanmaya neden olunmamalıdır.
Depolar kullanılmadan önce temizlenmeli ve ilaçlanmalıdır.
Paketleme evlerine gelen meyveler kontrol edilmeli, çürük olanlar ayrılmalı ve
ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
Elma, armut ve ayva meyveleri uygun nem ve sıcaklık koşullarında muhafaza
edilmelidir.
Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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•

İkincil bulaşmaları en aza indirmek için, paketleme evleri günlük olarak kontrol
edilmeli ve çürüyen meyveler alınmalıdır.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
İlaçlamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan önce yapılacak
uygulamalarda son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir
7.2.11. Kök kanseri [Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend) Conn]
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Kök kanseri hastalığını oluşturan etmen bakteridir. Optimum gelişme sıcaklığı 2530°C, minimum 0°C ve maksimum 37°C’dir.
Bakteri, toprakta uzun süre yaşayabilir. Alkali topraklarda, hafif asit karakterde
olanlara oranla daha çok yayılır. Bulaşık topraklara konukçu bitki dikildiğinde,
kök veya gövdenin toprağa yakın kısımlarında kültürel işlemler, aşılama, böcek ve
nematot 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 (Şekil 109). Hastalık bitkilerde ur oluşumu dışında,
bodurlaşma, küçük ve klorotik yaprak oluşumu gibi belirtilere de neden olur. Hasta
bitkiler olumsuz çevre koşullarına, özellikle olumsuz kış zararlanmalarına daha
duyarlıdırlar. 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 urlar görülür. Urlar başlangıçta krem renkli olup, sonra esmerleşir ve
yüzeyleri çatlar. Hastalığa şiddetli yakalanan fidanlar iyi gelişemezler.
Genç ağaçlar enfeksiyondan daha çok etkilenir ve kısa sürede kururlar. Yaşlı ağaçlar
ise az ve kalitesiz meyve verirler. Hastalık etmeni, bulaşık fidan ve topraklarla yayılır.
Hastalık etmeni, 60’dan fazla familyaya dahil 600’den fazla otsu veya odunsu bitki
türünü hastalandırabilir. Ancak doğada, çoğunlukla sert ve yumuşak çekirdekli
meyve ağaçlarında, böğürtlen ve güllerde görülür.
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Şekil 109. Elmada kök kanseri hastalığı urları

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
Ağır ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda fidanlık ve meyve bahçesi
tesisinden kaçınılmalı, eğer tesis kurulmuşsa drenaj kanalları açılmalıdır.
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 yapılmamalıdır.
Bakım işlemleri sırasında bitkileri yaralamaktan kaçınılmalıdır.
Salma sulama yerine damla sulama sistemi tercih edilmelidir.
Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmelidir.
Yeni tesis edilen bahçelerde hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir.
Sökülen ağaçların çukurlarına ve çukur çevresine 40 cm derinlik ve 20 cm
genişliğinde tecrit çukuru açılarak içerisi sönmemiş kireçle doldurulmalıdır.
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.
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Kimyasal Mücadele
Elma 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 bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.2.12. Elma ve armutta Pseudomonas çiçek yanıklığı [Pseudomonas
syringae pv. syringae (van Hall) Young et al.]
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Birçok bitki türünü hastalandırabilen Pseudomonas syringae pv. syringae elma ve
armutta Pseudomonas çiçek yanıklığını oluşturur. Hastalık etmeninin optimum
gelişme sıcaklığı 28-30°C, maksimum 35°C, minimum 1°C’nin altındadır.
Pseudomonas çiçek yanıklığı serin ve nemli havalarda oluşur. Yağmur ve özellikle
de çiçeklenme döneminde görülen düşük sıcaklık veya don çiçek enfeksiyonlarının
oranını artırır. Bakteri çok sayıda bitki türünün yüzeyinde belirti vermeden yaşamını
sürdürür ve gelişir. Sıçrayan yağmur damlaları ve böcekler ile yayılır.
Bakteri, yara yerlerinden bitkiye giriş yapar. Bakteri oluşturduğu bir protein sayesinde
buz çekirdeği aktivitesi gösterir ve don yaralarını artırır. Bu aktivite bitkilerin normalden
daha yüksek derecelerde don zararı görmesine yol açar.
Hastalığa karşı armut çeşitleri elma çeşitlerinden daha duyarlıdır.
Çiçek yanıklığı, yaprak lekeleri, dallarda geriye doğru ölüm, dormant gözlerde ölüm
ve kabukta çöküntü ve çatlamalar (kanser) hastalık etmeninin oluşturduğu belirtiler
arasındadır.
Armut ağaçlarında enfekteli gözler ilkbaharda açılamaz, kurur ve ölür. Çiçeklenme
sonrası belirtiler gelişen meyvenin kaliks kenarının siyahlaşması, demetteki yapraklar
etkilenmeden çiçeklerin siyahlaşması veya çiçek ve yaprakları ile birlikte demetlerin
tamamen ölümü şeklindedir (Şekil 110). Çiçeklenme sonrası enfeksiyonlarda ayrıca
meyve ve yapraklarda parlak siyah lekeler oluşur.
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Şekil 110. Armutta Pseudomonas çiçek yanıklığı hastalığı nedeniyle oluşan çiçek enfeksiyonları

Sürgünlerin ucu kahverengi siyaha döner ve ölür. Sürgün üzerinde oluşan kabuk
kanserleri kahverengi, düzensiz lekeler şeklinde başlar ve lekelerin üzerindeki dış
kabuk zamanla kağıt gibi soyulur.
Pseudomona çiçek yanıklığı hastalığının belirtileri Ateş yanıklığı hastalığının belirtileri
ile çoğunlukla karıştırılabilir. Her iki hastalığın belirtilerini birbirinden ayırt etmede
aşağıda sıralanan farklılıklar dikkate alınabilir.

•
•

•
•
•
•
•
•

Enfeksiyonlar ve belirti oluşumu genelde daha erken dönemde olur.
Enfeksiyonlar başlangıç noktasında kalarak nadiren meyve dalcığından aşağıya
ilerler, genelde ağacın alt kısımlarında sınırlı kalır, buna karşın Ateş yanıklığı
hastalığında uygun koşullar oluştuğunda enfeksiyonlar hızla ilerleyerek ağacın
tamamını sarar.
Enfekteli dokuların üzerinde, Ateş yanıklığı hastalığının tipik belirtisi olan,
bakteriyel akıntı oluşmaz.
Vejetasyonun ileri dönemlerinde genç sürgünlerin canlı ve nekrotik dokusu
arasında keskin sınır bulunur.
Yanıklık gösteren sürgünlerin dibinde dış kabuk soyulur.
Ateş yanıklığı hastalığı için çok tipik olan “çoban değneği” şeklindeki sürgün ucu
kıvrılmaları görülmez.
Yaprak ve meyve enfeksiyonlarında kuru ve lokal lekeler oluşur.
Hastalık çiçeklere daha çok zarar verir, dal ve gövde ölümleri ise nadiren
gerçekleşir.

Pseudomonas çiçek yanıklığı hastalığı, meyve dalcıklarının ve yapraklarının sayısında
azalmaya ve önemli ürün kayıplarına neden olabilir. Çeşide ve yetiştirme bölgesine
bağlı olarak armutlar tomurcuk döneminden erken meyve tutumu dönemine kadar
duyarlıdır.
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Elmada erken çiçeklenme döneminde enfekte olan meyve gözleri gelişemez,
kahverengileşir, kağıt gibi olur ve dökülebilir. Daha geç gerçekleşen enfeksiyonlarda
çiçek petalleri ve sapları etkilenir ve meyve demetinin dip kısımları kahverengileşir
veya siyahlaşır. Enfeksiyon genelde meyve demetinden öteye gitmez, ancak bazen
meyve dalları ölür. Çiçekte görülen belirtiler Ateş yanıklığı hastalığının belirtilerine
çok benzer, ancak bu hastalıkta enfekteli kısım üzerinde bakteriyel akıntı görülmez.
P. syringae pv. syringae armut ve elmanın yanı sıra kiraz, kayısı, şeftali, erik gibi sert
çekirdekli meyve türlerinde ve bunun yanında turunçgil, badem, ceviz, gül, leylak,
zakkum gibi çeşitli bitkilerde ve hatta pek çok otsu bitki türünde zarar yapmaktadır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•

Ağaçlar don zararından korunmalıdır.
Ağaçlar üzerindeki enfekteli dallar sıcak ve kuru havalarda kesilerek yakılmalıdır.
Budamada kullanılan aletler her seferinde %10’luk sodyum hipoklorite
daldırılarak dezenfekte edilmelidir.
Bahçede yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Birinci ilaçlama, sonbaharda yaprakların %75’i döküldüğünde,
İkinci ilaçlama, ilkbaharda gözler uyanmadan önce yapılır.
Kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’ de verilmiştir.
7.2.13. Armutta geriye doğru ölüm (Candidatus Phytoplasma pyri)
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni, tek hücreli, hücre çeperi olmayan, konukçuları dışında yaşayamayan
ve suni besi yerinde kültüre alınamayan fitoplazmadır
Etmen, konukçu bitkilerin sadece floem dokularında bulunur. Ayrıca floemden
beslenen vektör böceklerinin bünyesinde bulunup çoğalabilir.
Hastalık etmeni, enfekteli aşı gözü, kalem, anaç, fidan gibi üretim materyalleri ve
Armut psillidlerinden Cacopsylla pyricola, C. pyri ve C. pyrisuga ile taşınır ve yayılır.
Tohumlar ise fitoplazmayı taşıyamaz. Ayva anacı kullanıldığında aşı yoluyla taşınma
gerçekleşmez.
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Fitoplazma, Armut psillidleri tarafından kısa mesafelere taşınır ve yayılır. Armut
ağacının tomurcukları, sürgünleri ve genç yaprakları üzerinde bitkinin özsuyunu
emerek beslenen psillid, fitoplazmayı birkaç saat içerisinde alır ve en az 3 hafta süreyle
vücudunda muhafaza ederek bulaştırma yeteneğini korur. Ergin psillidler genelde
armut üzerinde kışlar, ancak bazan bahçe dışına göç edip orada da kışlayabilir.
Ülkemizde, hastalığın görüldüğü yerlerde etmen C. pyri vektörü ile taşınır.
Hastalık etmeni, anacın duyarlılığına ve alınan kültürel önlemlere, özellikle de psillid
mücadelesine bağlı olarak ani veya yavaş geriye doğru ölüm olmak üzere iki farklı
şekilde belirti oluşturabilir
Vejetasyon dönemi boyunca tomurcuk bölgesindeki floem dokusu kökleri
besleyemeyecek kadar çok zarar gördüğünde ani geriye doğru ölüm belirtileri
görülür. Bu belirtiler; meyve oluşumunun durması, hızla yaprakların solması ve
meyvelerin pörsümesi şeklinde gözlenir. Bu durumu takiben ağaçlar genelde birkaç
hafta içinde ölür (Şekil 111).

www.eppo.org

Şekil 111. Armutta geriye doğru
ölüm hastalığının
‘’ani ölüm’’ belirtileri

A. KARAHAN

Şekil 112. Armutta geriye doğru
ölüm hastalığının yavaş
geriye ölüm” belirtileri
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Şekil 113. Armutta geriye doğru ölüm hastalığı ile enfekteli sürgünlerde oluşan
küçük, derimsi, kaşık şeklini almış, kırmızı renkli yapraklar
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Yavaş geriye doğru ölüm belirtileri; sürgün ucu gelişmesinin azalması veya tamamen
durması, az sayıda küçük, derimsi, açık yeşil renkte, kenarları hafifçe yukarı kıvrılmış
yaprakların (kaşıklaşma) oluşmasıdır. Bu yapraklar sonbaharda yaşlanmaya bağlı
renk değişiminden farklı olarak kırmızı renk alır ve zamanından önce dökülür (Şekil
112, 113).
Enfeksiyonun ilk dönemlerinde, yoğun çiçeklenme görülmesine rağmen, daha
sonraki yıllarda az sayıda çiçek oluşur, meyve tutumu azalır ve meyveler normal
boyutuna ulaşamaz. Yıldan yıla azalan gelişme yaprak kümesi gibi görünen sürgün
oluşumuna neden olur. Besleyici köklerin çoğu ölür, kalın kökler ise normal görünür.
Aşı noktasında kabuk dokusu kaldırıldığında, bazen kabuk yüzeyinin kambiyal
tarafında aşı noktasının tam altında kahverengi çizgi görülebilir.
Hastalığın belirtileri anaç-kalem uyuşmazlığı, iyi yapılmayan drenaj, beslenme
bozukluğu, soğuk zararı ve kuraklık gibi faktörlerin belirtileri ile karışabilir.
Etmenin konukçuları armut, ayva ve diğer Pyrus türleridir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•

Sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır.
Etmenin vektörü olan armut psillidleri ile mücadele edilmelidir.
Hastalığın görüldüğü bahçelerdeki hasta bitkiler yakılarak imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
7.2.14. Elma çoklu sürgün fitoplazması (Candidatus Phytoplasma mali)
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni tek hücreli, hücre çeperi olmayan, konukçuları dışında yaşayamayan
ve suni besi yerinde kültüre alınamayan fitoplazmadır. Etmen, konukçu bitkilerin
sadece floem dokularında bulunur. Ayrıca floemden beslenen vektör böceklerinin
bünyesinde bulunup çoğalabilir.
Enfekteli vektör böcekler veya anaçlar ilkbaharda ilk enfeksiyon kaynağını oluşturur.
Fitoplazmanın bitki içindeki dağılımı, floem demetlerinin aktivitesine bağlı olarak,
mevsime göre değişim gösterir. Etmen, kış aylarında ağacın köklerindeki floem
dokularında canlılığını devam ettirir. Takip eden ilkbaharda ise köklerden tekrar
ağacın toprak üstü kısımlarına taşınabilir ve floem dokusunu kolonize eder.
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Etmen, enfekteli çoğaltım materyali, doğal yollardan kök kaynaşması, vektör
böcekler ve küsküt (Cuscuta spp.) gibi yabancı otlar ile taşınır ve yayılır. Polen ve
tohumla taşınmaz. Ayrıca, Cacopsylla picta ile persistent olarak taşınır ve yayılır.
Enfekteli böceklerin dölleri fitoplazmayı nakledebilir. Vektör böceğin erginleri
kışlamak için ibreli ağaçlara göç eder, ilkbaharda yumurtalarını bırakmak için tekrar
elma bahçeleri ve yakın çevresine gelir. Hastalık belirtilerinin ortaya çıkışı sıcaklığa
bağlıdır. Genellikle hastalık belirtileri 21-24°C arasında görülür, 29-32°C’de ise
belirti çıkışı baskılanır.
Hastalığın ilk belirtisi sonbaharda uçta yer alan tomurcukların geç gelişmesi ve
yan tomurcukların çok küçük oluşmasıdır. Enfeksiyonu takip eden ilk 2 veya 3 yıl
içerisinde, bu tomurcuklardan ikincil sürgünler meydana gelir. İkincil sürgünlerin
ana sürgün ile arasındaki açı sağlıklı ağaçlara kıyasla daha dar olup, ağaçlarda
zamanla cadısüpürgesi görünümü oluşur. Enfekteli ağaçlarda sürgünler incelir,
yapraklar normalden daha erken oluşur, dökülür ve ağaç zayıf düşer (Şekil 114).
Sürgünün uç kısmında, yaprakların bir arada oluşmasından dolayı “rozetleşme”
belirtisi meydana gelir (Şekil 115, 116). Rozetleşme belirtisi, çinko eksikliği nedeniyle
görülen rozetleşme belirtisi ile karıştırılabilir.
Enfekteli yapraklar ince, düzensiz testere gibi dişli, daha küçük ve kırılgandırlar.
Özellikle kireçli topraklarda, normalden daha açık yeşildirler, ayrıca sararma
ve kızarma da görülebilir. Yapraklardaki kızarma daha çok yaz sonuna doğru
sonbaharda ortaya çıkar. Enfekteli ağaçlarda yaprakçıklar (stipul) normalden daha
uzun ve her yaprak için dört adet olabilir. Yaprak sapları ise normalden daha kısa
oluşur (Şekil 117).

Ş. YAVUZ

Şekil 114. Candidatus Phytoplasma mali ile
enfekteli elma ağacının genel
görüntüsü

Ş. YAVUZ

Şekil 115. Candidatus Phytoplasma mali ile enfekteli elma sürgünlerinin uç kısmında yaprakların bir arada oluşması
şeklinde görülen rozetleşme belirtisi
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Şekil 116. Candidatus Phytoplasma mali ile
enfekteli elma sürgününün ucun
daki rozetleşme belirtisi

Şekil 117. Golden Delicious elma çeşidinde
daralan yaprak ayası, sararma, uzamış ve genişlemiş yaprakçıklar (sağ
da), sağlıklı yaprak (solda).

Çiçeklenme bazen yaz sonuna veya sonbahara kadar gecikse de enfekteli ağaçlarda
çiçeklerin çoğu normal gelişir. Meyvelerin büyüklüğü belirgin olarak azalır. Meyvede
hem şeker hem de asidite azaldığı için meyvenin tadı kötüleşir. Meyve sapları
normalden daha uzun ve incedir. Çanak ve yaprak sapı çukurları sığ ve geniş bir
hal alır. Bundan dolayı meyveler daha düz ve basık görünümlüdür. Çekirdekler ve
çekirdek boşlukları ise daha küçük oluşur.
Hastalıklı ağaçlarda kabuk kırmızımsı kahverengi renk alır. Kabuğun altında nekrotik
alanlar oluşabilir ve bazı dallar kuruyabilir. Şiddetli enfeksiyon koşullarında ağaçlar
ölür, ancak hafif enfeksiyonlarda ilk 2-3 yılda ortaya çıkan ani belirtiler daha sonra
ortadan kalkabilir. İyi bir gübreleme ve budama programı uygulandığında ağaçlar
normal büyüklükte meyveler oluşturabilir. Genç ağaçlar yaşlı ağaçlara göre daha
fazla etkilenir. Enfeksiyon latent olarak da gerçekleşebilir.
Bu hastalık etmeni ile enfekteli ağaçların Elma küllemesi (Podosphaera leucotricha)’ne
karşı hassasiyeti artar.
Elmanın yanı sıra sert çekirdekli meyve ağaçlarından erik, kayısı ve kiraz da
konukçuları arasındadır.
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•
•

Sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır.
Hastalığa dayanıklı veya tolerant ağaçlardan alınan aşı gözü, kalem ve çelikler
kullanılmalıdır.
Bahçede dengeli bir gübreleme programı uygulanmalıdır.
Hastalığın görüldüğü bahçelerdeki enfekteli bitkiler imha edilmelidir.
Hastalık etmeninin potansiyel vektörü C. picta ve diğer pisillidler ile mücadele
edilmelidir.
Küskütle mücadele edilmelidir.
Florina, Priscilla Idared, McIntosh, Starkrimson, Starking, Golden Delicious ve
Granny Smith gibi hassas çeşitler yerine Cortland ve Spartan gibi daha tolerant
çeşitler kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
7.2.15. Elma mozaik virüsü (Apple mosaic ilarvirus, ApMV)
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
ApMV mekanik olarak ve aşı ile taşınır. ApMV ile bulaşık elma yapraklarında, açık
sarı, kenarları belirgin lekeler, çizgiler ve damar sarılığı görülür (Şekil 118).
Bu belirtiler özellikle hassas çeşitlerde (Golden Delicious, Jonathan, Granny Smith
gibi) oluşur. Tolerant veya dayanıklı çeşitlerde ise birkaç yaprakta küçük sarı lekeler
görülür. İleriki dönemlerde bu lekeler koyu kahverengine döner. Hassas çeşitlerde
olgun yapraklar dökülür.
Hastalığın belirtileri çeşit ve anacın hassasiyeti yanında, virüs ırklarının virülensliğine
de bağlıdır. Virüse hassas elma çeşitlerinde %50’ye varan gelişme geriliği, gövde
çapında %20’ye varan azalma ve %30’a varan verim düşüklüğü görülmektedir.
ApMV, elmadan başka Prunus triloba, badem, mürdüm eriği, kuş kirazı, at kestanesi,
gül, böğürtlen, çilek, huş ağacı, fındık ve şerbetçi otu gibi bitkilerde hastalık
yapmaktadır.
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A. F. MORCA

S. KAYMAK

A. F. MORCA

A. F. MORCA

Şekil 118. Elma mozaik Virüsü’nün elma yapraklarında oluşturduğu belirtiler

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•

Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
Fidanlıklar her vejetasyon döneminde kontrol edilerek, hastalık belirtileri
gösterenler hemen sökülüp imha edilmelidir.
Budama alet ve ekipmanları ağaçtan ağaca geçerken %3’lük sodyum hipoklorid
veya %2’lik sodyum hidroksit + %2’lik formalin solüsyonlarına batırılarak
dezenfekte edilmelidir.
Hastalıklı ağaçlardan aşı gözü alınmamalıdır.
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7.2.16. Elma klorotik yaprak leke virüsü (Apple chlorotic leafspot
trichovirus, ACLSV)
Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Bu etmen bazı kaynaklarda Apricot pseudo-chlorotic leafspot virus (APCLSV) olarak
tanımlanmıştır. Virüs mekanik olarak ve tohum hariç diğer üretim materyalleri ile
taşınır.
Virüs birçok ticari elma çeşidinde latent olarak bulunur. ACLSV elma yapraklarında
düzensiz dağılmış, halka şeklinde, sınırları belirgin, klorotik lekelere sebep olur.
ACLSV, ayva yapraklarında klorotik leke, çizgi, bantlaşma ve meyvede şekil
bozukluğu belirtilerini oluşturur (Şekil 119). Armut yapraklarında ise halkalı lekelere
ve meyvesinde soluk yeşil beneklenmelere sebep olur.

N. UZUNOĞULLARI

S. KAYMAK

N. UZUNOĞULLARI

S. KAYMAK

Şekil 119. Elma klorotik yaprak leke virüsü’nün ayva yapraklarında oluşturduğu belirtiler
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ACLSV, sert ve yumuşak çekirdekli meyvelerde önemli ekonomik kayıplara neden
olur. Bu kayıplar daha çok fidanlıklarda aşı uyuşmazlığı ve meyveye yatmış ağaçlarda
verim düşüklüğü olarak ortaya çıkar.
Hastalık etmenin doğal konukçuları, elma, armut, ayva, kiraz, vişne, erik, şeftali,
kayısı, leylak ve meşedir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•

Virüsten ari sertifikalı üretim materyali kullanılmalıdır.
Dayanıklı ya da tolerant çeşitlerin kullanımı tercih edilmelidir.
Fidanlıklar her vejetasyon döneminde kontrol edilerek, hastalık belirtileri gösteren
fidanlar hemen sökülüp yok edilmelidir.
Budama alet ve ekipmanları ağaçtan ağaca geçerken %3’lük sodyum hipoklorid
veya %2’lik sodyum hidroksit + %2’lik formalin solüsyonlarına batırılarak
dezenfekte edilmelidir.
Hastalıklı ağaçlardan aşı gözü alınmamalıdır.

7.3. Fizyolojik Hastalıklar
Bitkilerde hastalığı oluşturan sebepler canlı (patojen) veya cansız (fizyojen) etkenlerden
kaynaklanabilir. Elma, armut ve ayva bitkilerinde bitki besin maddesi noksanlıkları,
çevre koşulları gibi cansız etkenler nedeniyle oluşan bazı fizyolojik hastalıklar aşağıda
yer almaktadır.
7.3.1. Besin maddesi noksanlıkları
Çinko (Zn) noksanlığı
Çinko (Zn), karbondidrat metabolizması, protein ve indol asetik asit (IAA) sentezinde
görev alır. IAA, bitki de büyüme hormonu olarak bilinen oksinlerden biridir ve sürgün
ucunda gelişmeyi teşvik ederek sürgün uzamasını sağlar. Çinko noksanlığında IAA
sentezi de engellendiğinden, sürgün gelişimi gecikir ve sürgün çıplaklaşır.
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Etkilenen sürgünlerin uç kısımlarında yer alan yapraklar sert, kısa ve çok dar
gelişerek kümeleşir ve “rozetleşme” denilen belirti tipini oluşturur (Şekil 120a).
Sürgünlerin çıplak olan kısımlarında gözler ya tamamen körelir veya çok ufak
parçacıklar oluşur. Ağacın yukarı ve tepe kısımlarındaki sürgünlerde bu belirtiler
görülürken, aşağı kısımlarında sürgünler ve yapraklar normal gelişir. Bunların yanı
sıra çinko noksanlığında yaprak damarları arasında sararma, yapraklarda küçülme
ve kıvrılmalar da gözlenir. Meyveler çok küçülür, şekilleri bozulabilir ve verim azalır.
Hastalık ilerledikçe kamçılaşmış sürgün ve dallar kuruyabilir. Ağaç giderek meyve
vermeyen çalı görünümü alır.
Çinko noksanlığına karşı yeni bahçe kurulurken toprak analizleri yapılmalıdır.
Kurulmuş bahçelerde ise yaprak ve toprak analizlerine göre gübre uygulaması
önerilmelidir. Noksanlığın şiddetine göre uygulama sayısı değişebilmektedir.
Günümüzde elma bahçelerinde optimum verim ve kalitenin elde edilebilmesi için
yapraktan çinko uygulamalarının yapılması her sezonda önerilmektedir. Ayrıca su
tutan ağır topraklarda sık sık toprak işlenerek havalanma sağlanmalıdır.
Demir (Fe) noksanlığı
Demir (Fe), bitki içerisindeki birçok bileşikte ve fizyolojik olayda yer alır. Belirli
enzimlerin işlevleri ve klorofilin üretimi için gereklidir. Demir noksanlığında klorofil
sentezi aksadığından yapraklarda sararma (kloroz) oluşur. Kloroza yakalanan
ağaçların önce genç yapraklarında hafif sararmalar görülür. Yaprak damarları
genellikle yeşil kalır, sarılığın artması ile damarlar da sararır (Şekil 120b ). Genç
yapraklarda başlayan kloroz, toprak ve hava koşullarına da bağlı olarak yaşlı
yapraklara da hızla yayılır. Hastalık ilerledikçe yaprakların kenarlarında kırmızımsı
kahverengi kurumalar başlar (Şekil 120c). Sararmış, hatta kısmen beyazlaşmış ve
nekrotik alanları artmış yapraklar sonradan dökülür. Kloroza yakalanan bitkiler
hemen ölmezler, gelişmeleri yavaşlar, meyve verimleri çok azalır. Önlem alınmaması
durumunda zamanla kururlar. Demir noksanlığı farklı sebeplerden kaynaklanabilir.
Bunlar toprakta yeterince demir olmaması, toprak yapısının önemli ölçüde kireçli
olması ve serbest demirin kireç tarafından tutulması, toprakta suyun fazlalığı ve bu
nedenle köklerin yeterince havalanmaması sonucunda demirin alınamaması, ışık
yoğunluğunun çok düşük veya fazla olmasıdır.
Demir noksanlığına karşı; ağır ve kireçli topraklarda bahçe kurulmamalıdır. Bahçe
kurulmadan önce mutlaka toprak ve sulama suyunun analizi yaptırılmalıdır. Taban
suyu yüksek bahçelerde drenaj kanalları açılmalı, sık ve derin toprak işlemesi
yapılarak toprağın iyi havalanması sağlanmalıdır. Organik maddece zayıf, ağır ve
alkali toprakların yapısını düzeltmek amacıyla toprak analiz sonuçlarına göre ahır
gübreleri ve uygun ticari gübreler kullanılmalıdır. Ağaçların budamaları tekniğine
uygun yapılmalıdır.
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Demir noksanlığına karşı yapılacak gübrelemelerde toprak ve yaprak analizlerinin
sonuçları esas alınmalıdır. Noksanlığın şiddetine göre uygulama sayısı değişebilir.
Uygulamada “Karaboya” olarak da isimlendirilen demir sülfat (FeSO )4 kullanılabilir.
Ancak demir sülfat toprakta çok kısa sürede erimeyen oksitlere dönüştüğünden ve
yaprak uygulamalarında da fitotoksisiteye neden olabildiğinden çok fazla tercih
edilmemektedir. Günümüzde şelatlı gübreler (Fe-EDDHA, Fe-EDTA, Fe-DTPA gibi)
kullanılmaktadır. Özellikle yüksek pH derecelerindeki kireçli topraklarda Fe-EDDHA
uygulaması daha iyi sonuç vermektedir.
Diğer besin maddesi noksanlıkları
Çinko (Zn) ve Demir (Fe) noksanlıkları dışında Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K),
Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn) ve Bor (B) elementlerinin alımındaki
düzensizliklere de elma, armut ve ayva bahçelerinde rastlanabilir.
Azot (N), bitkideki tüm yapısal ve metabolik proteinlerin en önemli bileşenidir. Bitkiye
yeşil rengini veren klorofilin üretimi için gereklidir. Bu nedenle azot noksanlığında
gözlenen ilk belirti, düşük klorofil konsantrasyonundan dolayı yaprakların açık
sarı renk alması yani kloroz oluşmasıdır (Şekil 120d). Sararma öncelikle yaşlı
yapraklarda başlar sonra genç yapraklarda gözlenir. Noksanlığın devam etmesi
durumunda bitkilerin yapraklarında kuruma ve dökülme meydana gelir. Ayrıca elma
ve armutta yapraklarda daralma ve genel bir gelişme geriliği de gözlenebilir. Çiçek
tomurcuğu oluşumu, yaprak gelişimi ve meyve tutumunu teşvik etmesi açısından
vejetasyon döneminin ilk başlarında gübreleme ile azotun bitkiye daha fazla
verilmesi, sonraki dönemlerde miktarın azaltılması önerilmektedir. Ayrıca toprağa
azotlu gübre verildikten sonra sulama yapılması eğer sulama yapılmayacak ise
uygulamadan sonra gübrenin toprağa karıştırılması gerekir. Bu uygulama şekli,
kayıpların önlenmesi ve bitkinin maksimum faydayı sağlaması açısından önemlidir.
Fosfor (P), bitki içerisinde fotosentez faaliyetinde kullanılmasının yanı sıra DNA’nın
da önemli bir bileşenidir. Çiçek ve tohum üretimi için gereklidir. Ayrıca bitkinin kök
oluşumunda önemli bir rol oynar. Noksanlığında kökler iyi gelişemez. Bu nedenle elma
bahçeleri tesis edilirken fidanların güçlü bir kök yapısına sahip olmaları için fosfor
uygulaması önerilir. Ayrıca fosfor toprakta oldukça hareketsiz bir element olduğundan
noksanlığının bulunduğu elma bahçelerinde kök taç izdüşümüne yakın bir noktaya
uygulama yapılması önerilir. Köklerin yanısıra yapraklar da normal büyüklüğünü
alamaz. Yapraklarda özellikle sonbahar aylarında mavi/yeşil veya antosiyan birikimi
nedeniyle mor renk oluşumu şeklinde fosfor noksanlığı belirtileri gözlenebilir (Şekil
120e). Bunun yanı sıra meyveler de geç olgunlaşır. Fosfor noksanlığında bitkide
yeterince besin maddesi birikimi ve odunlaşma gerçekleşmediğinden, bitkiler kış
soğuklarından daha fazla zarar görebilir. Fosforun toprakta fazla olması ise çinko
elementinin bitki tarafından alınamaz şekle dönüşmesine neden olur.
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Potasyum (K), bitkide 50’den fazla enzimi aktive eder, hücre sitoplazması ve vakuolün
pH’sı ve ozmotik basıncını düzenler. Noksanlığında, bitkinin gelişmesinde genel bir
gerileme ve solgunluk gözlenir. Potasyum bitki içerisinde kolaylıkla hareket edebilen
bir element olduğundan, noksanlığın başlangıcında yaşlı yapraklardan hızla genç
yapraklara doğru geçer. Bu nedenle ilk belirtiler genellikle yaşlı yaprakların uç ve
kenarlarında nekrozlar, yaprakların kıvrılması ve kahverengileşmesi ve damarlar
arasında sararmalar şeklinde görülür (Şekil 120f). Zamanla bu sarılık ilerler. Yapraklar
paslı bir görünüm alır. Sürgün büyümesinde bir azalma olur. Ayrıca bitkilerin dona
karşı hassasiyetinde artış gözlenir.
Kalsiyum (Ca) bitki hücrelerinde bor, potasyum ve magnezyum arasındaki ilişkiyi
düzenler. Bitkide, hücre bölünmesinde, hücre duvarının oluşumunda ve hücre zarının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu özelliğinden dolayı, noksanlığında bitkinin bazı hastalıklara karşı hassasiyeti artabilir. Elma meyvelerinde kalsiyum
noksanlığı nedeniyle fizyolojik bir hastalık olan Acı benek oluşur ve meyve kalitesi
düşer (Şekil 120g). Toprakta kalsiyum fazlalığı, demir ve bor gibi elementleri toprağa
bağlayarak, bitkinin yararlanamadığı şekle sokar, bu durumda bitkide demir ve bor
noksanlığı belirtileri gözlenir.
Magnezyum (Mg), bitki hücresinde klorofilin sentezinde gerekli olduğundan, noksanlığında damarlar arasında sararma ile yapraklarda sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi renkte klorotik ve nekrotik alanlar oluşur (Şekil 120h). Yapraklar erken dökülür.
Potasyum noksanlığı ve virüs hastalıklarının belirtileri ile karıştırılabilir.
Mangan (Mn) noksanlığı, hücrede kloroplastlar zarar gördüğünden, yaprak kenarlarında ve damarlar arasında açık yeşil beneklenme şeklinde başlar. İlerleyen dönemde damarlar yeşil kalırken, damarlar arası alan sarı renge döner (Şekil 120ı).
Yapraklar dökülür ve çiçek tomurcuklarında gelişme geriliği gözlenir. Mangan noksanlığına kireçli ve yüksek pH’ya sahip topraklarda daha sık rastlanır.
Bor (B), bitkide hücre duvarının oluşumu ve lignifikasyonunda rol oynar. Bitkilerde
yeni dokuların normal bir şekilde oluşup, gelişebilmesi için bor elementine ihtiyaç
vardır. Ayrıca polen çimlenmesi ve polen tüpünün oluşumunda rol alır. Bu nedenle
bor noksanlığında çiçek ve meyve oluşumu zayıftır. Bunun yanısıra çiçekler ve meyveler anormal şekiller alır, genç yapraklar rozetleşir, genç dallar kurur. Meyve etinde
küçük, açık renkli, suda haşlanmış gibi görünen, zamanla kahverengine dönerek
süngerimsi bir hal alan lezyonlar oluşabilir (Şekil 120i). Bazı durumlarda meyve kabuğunda derin çatlaklar meydana gelebilir. Bor noksanlığının yanısıra bitkide kalsiyum noksanlığı da varsa Acı benek hastalığı daha sıklıkla görülür.
Besin maddesi noksanlıklarından kaynaklanan sorunlara çözüm bulabilmek için
yaprak ve toprak analizlerinin yaptırılması, öneriler doğrultusunda bitki besin elementlerinin uygulanması gerekmektedir.
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7.3.2. Çevresel faktörler
Düşük sıcaklık
İlkbahar, sonbahar ve kışın düşük sıcaklıklar meyve bahçelerinde zararlara neden
olur. Meyve ağaçları ilkbahar geç donlarından çok fazla etkilenir ve ürün kayıpları
oluşur. İlkbaharda çiçekler ve genç meyveler genelde “-2°C” de zarar görürler.
Ancak çiçek ve meyvelerin düşük sıcaklıklara hassasiyeti bitkinin çeşidine, organına,
dokularına, içerdiği su miktarına, dondan önceki sıcaklığa ve ışıklanma süresine
bağlı olarak değişebilir. Çiçeklerin taç yapraklarında (petal) kararma oluşur. Birkaç
gün sonra çiçekler ikiye kesildiğinde sağlıklı olanların içlerinin açık yeşil iken
etkilenenlerin kahverengileştiği gözlenir (Şekil 120j). Meyveler etkilendiğinde ise
kabukta tüm meyveyi çevreleyen mantarımsı “don halkası” olarak tanımlanan bir
belirti oluşur (Şekil 120k,l). Sonbahardaki soğuklar meyveleri dondurabilir, meyveler
kahverengileşir, dokular yumuşar. Kış soğuklarında ise ksilem dokuları zararlanır,
ölen ve renk değiştiren bu dokuda karbonhidratlar birikir. Patojenlerin girişine
olanak verilir. Ayrıca çok soğuk kış şartlarında kabuk ayrılması ve tomurcuklarda
zarar oluşabilir.
Güneş yanıklığı
Güneş ışınlarına maruz kalan meyvelerde rastlanan güneş yanıklığı nemli bölgelerde
ve kırmızı kabuklu çeşitlerde önemli olmamasına rağmen kuru bölgelerde ve sarı
veya yeşil kabuklu çeşitlerde sorun olur. Meyvelerdeki duyarlılık, düşük kalsiyum
konsantrasyonu ile ilişkili olabilir. Belirtiler, meyvelerin güneşe maruz kalan
kısımlarında beyaz, kahverengi veya sarı lekeler şeklinde başlar (Şekil 120m).
Yapraklar ile yapılan dengeli bir gölgeleme ile bu problemin önüne geçilebilir.
Meyve çatlaması
Meyve çatlamalarının sıklığı çeşitlere bağlı olarak değişmekle beraber paslanmış,
kara lekeli, güneş yanıklı meyvelerde daha sık görülür (Şekil 120n). Bunların yanı sıra
kuvvetli yağmurları takip eden kuraklık dönemlerinde de ortaya çıkar. Meyve içindeki
hücrelerin hızla büyümesi nedeniyle oluşan iç basınç meyve kabuğunu çatlatır. Ayrıca
erken olgunlaşan, aşırı olgun meyvelerde daha sık gözlenir.
Özellikle Golden Delicious çeşidi elmalarda tam olgunlaşmış meyvelerin sap
çukurunda biriken yağmur suyunun absorpsiyonu sonucunda bu kısımlarda küçük
çatlamalar oluşur. Çatlamalar sapın etrafında konsantrik halkalar şeklindedir ve
genellikle sap çukurunda oluşan paslanma ile birleşir.
Paslanma
Meyvelerde görülen paslanma, meyve yüzeyinde açıktan koyu kahverengine değişen
mantar tabakasının şekillenmesiyle gözlenir. Meyvenin küçük bir bölümünde veya
tamamında oluşabilir. Paslanma erken dönemde oluştuğunda kabuk ince ve
gergindir. Meyve gelişip, büyüdükçe bu kısımlardaki kabuk esnemez ve çatlar.
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Bu çatlaklardan giren fungal ve bakteriyel etmenler meyvede çürümeye neden olur.
Paslanmanın daha geç oluşması durumunda çatlama meydana gelmez, ancak kabuk
kahverengi, donuk ve pürüzlü bir hal alır (Şekil 120o,ö). Bazı çevre koşulları (yüksek
nem, meyve üstüne yağmur veya çiğ düşmesi, don), epidermal hücrelerin anormal
büyümeleri (özellikle aşırı azot), sert kimyasalların zararları, uygun olmayan beslenme
veya bazı Pseudomonas türleri bu oluşuma yardımcıdırlar. Çeşitler arasında ve aynı
çeşitte fertler arasında duyarlılık farklıdır. Paslanma bazı çeşitlerde karakteristik bir
özellik olduğu halde, çoğu çeşitler için istenmeyen bir durumdur.
Ayrıca meyve bahçelerinde kuraklık, sel, aşırı ışıklanma, dolu gibi istenmeyen
faktörler söz konusu olduğunda meyvelerde nicel ve nitel kayıplar görülür.
7.3.3. Genetik bozukluklar
Elma ağaçlarının toprak üstü kısımlarında bazen urlara rastlanır. Sözkonusu
urlanmaya çeşitlerin kalıtıma bağlı olarak yanıtları değişiktir. Yoğun urlanmanın
görüldüğü ağaçlarda denge bozulur, dallar kırılır, ağaç ölmeye başlar. Ayrıca urlar,
bazı hastalık ve zararlıların gelişimine uygun ortamlar hazırlar.
Elma ağaçlarında yaprak lekelenmeleri şeklinde görülen nekrotik yaprak lekesi
sıcaklığa, ışık yoğunluğuna ve toprak nemine bağlı bir genetik bozukluktur. Bu
genetik bozukluğun yoğun olduğu elma bahçelerinde ekonomik kayıplar görülür.
Çeşitlerin bu bozukluğa yanıtı farklıdır.
7.3.4. Hasat sonrası bozuklukları
Elmada acı benek
Meyvenin içindeki mineral madde dengesizliği ile ortaya çıkan fizyolojik bir hastalıktır.
Bu fizyolojik bozukluk nedeniyle elmanın yüzeyinde çökük, kahverengi benekler oluşur
(Şekil 120o). Bu kısımdaki kabuk kaldırıldığında meyve etinde küçük, kahverengi,
kuru ve mantarımsı benekler görülebilir. Ayrıca belirtinin görüldüğü yerdeki meyve
eti acıdır. Granny Smith, Jonagold ve Golden Delicious çeşitleri daha hassastır.
Acı benek hasat sonrasında depolamada gözlendiği gibi bazen ağaç üzerinde de
görülebilir.
Aşırı ve dengesiz gübreleme (toprağa fazla azot, potasyum, magnezyum verilmesi)
meyve içindeki kalsiyum (Ca) miktarının lokal noksanlıkları söz konusu olayı destekler.
Bitkide ve dolayısıyla meyvede ortaya çıkabilecek stres koşullarını en aza indirgeyecek
yetiştiricilik uygulamaları ve kalsiyum gübrelemesi yapılarak engellenebilir. Kalsiyum,
bitki içerisinde hareketsiz bir element olduğundan, yaprak gübrelemesi şeklinde
uygulanır. Bu gübreleme, haziran-ağustos ayları arasında birkaç kez yapılabildiği
gibi hasat sonrası meyveler depoya kaldırılmadan öncede yapılabilir.
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Çekirdek evi kararması
Çekirdek evi kararmasına depolama sırasında rastlanır. Saklama sıcaklığının uygun
olmayışı, erken hasat, yüksek N, gölgeleme, meyve büyümesi sırasında uzun süren
bulutlu, yağışlı, serin hava koşulları, B miktarındaki dengesizlik bu olayı arttırır.
Çeşitlerin duyarlılıkları farklıdır.
Lentisel yanıklığı
Mevsim içindeki ekolojik koşullara ve meyvenin hasat olumuna bağlı olan depo
yanıklığı (lentisel yanıklığı), meyvelerin sadece kabuklarında gözlenir. Meyvelerdeki
yüksek N, düşük Ca, meyvenin büyüme devresindeki sıcak hava koşulları, depolamada
gecikme, yüksek depo sıcaklıkları ve depodaki yüksek oransal nem bu olayı artırır.
Çeşitlerin duyarlılıkları farklıdır.
Genellikle düşük sıcaklık derecelerinde saklanan elmalarda iç kararmaları görülür.
Gerçekte bir üşüme zararı olup, genellikle “3°C” nin altındaki saklama sıcaklıklarında
gözlenir.
Nem bozukluğu
Depolama sırasında yoğun veya çok düşük nem meyvede zarara sebep olur. Nemin
çok yüksek olduğu durumlarda hücreler şişer ve doku çatlar. Çok düşük nemde ise
dokuların suyunu kaybetmesi sonucunda meyvede büzülme oluşur.
Dolu zararı
İlkbahar ve yaz aylarında görülen ani dolu yağışları yaprak, dal, sürgün ve
meyvelerde yaralanmalara neden olur (Şekil 120p). Erken dönemdeki dolu yağışları
nedeniyle meyvelerde şekil bozuklukları olduğu gibi, ilerleyen dönemlerde de sürgün
ve meyvelerde dolu yaralarından patojenler girerek hastalıklara neden olabilir. Dolu
zararını engellemek için ağaçların üstünün ağ (net) ile kapatılması önerilmektedir.
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7.4. Yabancı Otlar
Elma, armut ve ayva bahçelerinde, bölgelere göre değişmekle beraber, çok sayıda
dar ve geniş yapraklı yabancı otlar sorun oluştururlar. Yabancı otlar elma, armut ve
ayva ağaçlarıyla su ve besin maddesi yönünden rekabete girerek verimde azalmaya
neden olurlar. Bazı yabancı otlar bu ağaçlarda sorun olan hastalık ve böceklere konukçuluk yaparak dolaylı zarara da neden olabilirler.
Elma, armut ve ayva bahçelerinde yaygın ve yoğun olarak görülen ana zararlı yabancı ot türleriyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
7.4.1. Kanyaş [Sorghum halepense (L.) Pers.] Poaceae
Çok yıllık, otsu, 50 cm’den 200 cm’ye kadar boylanabilen bir yabancı ottur (Şekil 121). Sapı dik, tüysüz, boğumları bazen çok kısa tüylüdür. Yaprak ayası tüysüz
20–60 cm uzunluk ve 10–30 cm genişliktedir. Orta damarı açık renkte, yaprak ayası
kenarları çok ince dişli ve bu nedenle de kesici özelliktedir. Çiçek kümesi 15–40 cm
uzunlukta, bileşik başak şeklinde ve kırmızımsı tüylüdür. Üremesi tohum ve rizomla
olmaktadır.
7.4.2. 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. Yapraklar kuşaksı-mızraksı, 5–16 cm uzunluğunda ve 2–5 mm
genişliğinde, yaprak ayası kısa, yaprak kını tüylüdür. Genç yapraklar (V) şeklindedir.
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 122).
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Şekil 121. Kanyaş
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7.4.3. Darıcan (Echinochloa spp.) Poaceae
Ülkemizde üç adet darıcan türü olmasına rağmen genel olarak en fazla rastlanılan “
Darıcan’’ ve ‘’Benekli darıcan’’ türleridir. Bu yabancı ot türleriyle ilgili bilgiler aşağıda
verilmiştir.
Benekli darıcan [Echinochola colonum (L.) Link.]
Tek yıllık, gövdesi 60 cm’ye kadar uzayabilen, dik ya da kalkık uçlu bir bitkidir.
Genellikle alt boğumlardan köklenir. Yaprakları çoğunlukla tüysüz, 2.8mm
genişliğinde olup yakacığı yoktur. Başakçıklar 2-3 mm uzunlukta, ince tüylü, yeşil ya
da mor renklidir. Bol güneşli ortamlarda yapraklarında küçük kırmızımsı-morumsu
benekler oluşur. Tohumla çoğalır. Darıcandan ayırt edici özelliği, kılçıksız oluşu ve
yapraklarındaki benekleridir.
Darıcan [Echinochloa crus-galli (L.) P.B.]
Tek yıllık otsu bir bitki olup, 30 cm’den 150 cm’ye kadar boylanabilen bir yabancı
ottur. Sap güçlü, boğumlar tüylü ve yer yer kırmızımsı renktedir. Yapraklar 10–40
cm uzunluk ve 10–20 mm genişlikte yaprak ayası tüysüz, orta damar kalın ve
beyaz renkli, kenarları genellikle dalgalıdır. Başakları kılçıklı görünümde olup, iç
kavuzlardaki kılçıklar 7 mm uzunluğundadır (Şekil 123).

Ü. ASAV

Şekil 123. Darıcan
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7.4.4. Horozibiği türleri (Amaranthus spp.) Amaranthaceae
Ülkemizde pek çok horoz ibiği türü bulunmaktadır. Bu horozibiği türlerinden en
yaygın olanları aşağıda verilmiştir.
Horozibiği (Amaranthus albus L.)
Tek yıllık, dik ya da kalkık uçlu 10-60 cm boylanabilen bir bitkidir. Yapraklar 2-5 x
1-2 cm boyutlarında, uzamış ters yumurta biçimli ya da kaşıksı, tepede hafif çentikli
uçlu, kırışık kenarlıdır. Meyve 1.5 mm çapında, biraz kırışık ya da siğilli ve açınımlıdır.
Tohumla çoğalır.
Melez horoz ibiği (Amaranthus hybridus L.)
Tek yıllık, 50 cm’den 150 cm’ye kadar boylanabilen bir yabancı ottur. Gövde dik,
yukarıda tek ya da dallanmıştır. Yaprakları 12 cm’den uzun, tabanda kama biçimli,
tepede genellikle küt uçlu, belirgin damarlı olup, orta damarı sivri uçla sonlanır ve
uzun yaprak saplıdır. Meyve açınımlı, üç gagalı, kırışık ve bir tohumludur. Tohumla
çoğalır.
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus L.)
Tek yıllık, dik, 15 cm’den 100 cm’ye kadar
büyüyebilen bir yabancı ottur. Gövde kısa
ve sık tüylüdür (Şekil 124). Yapraklar
3-7 x 2-4 mm boyutlarında, eşkenar
dörtgenimsi yumurta biçimli, hafif dalgalı
ve tüysüzdür. Meyve kapaklıdır (açıtlı).
Tohumla çoğalır.

Ü. ASAV

Şekil 124. Kırmızı köklü tilkikuyruğu
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7.4.5. Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.) Asteraceae
Tek yıllık, 15 cm’den 100 cm’ye kadar
boylanabilen bir yabancı ottur. Gövde
çok dallanmış, kısa kaba tüylerle kaplı ya
da tüysüzdür. Yapraklar geniş, yumurta
şeklinde, yuvarlağımsı, üç köşeli, düzensiz 3–5 parçalı veya dişlidir. Yaprağın her
iki yüzü kısa tüylerle kaplıdır. Meyveler
elips şeklindedir, üst yüzeyleri kahverengi, çengel şeklinde dikenciklerle kaplı ve
uç kısımlarında iki tane boynuzumsu çıkıntı vardır (Şekil 125). Tohumla çoğalır.

Ü. ASAV

Şekil 125. Domuz pıtrağı

7.4.6. Yabani hardal (Sinapis arvensis L.) Brassicaceae
Yabani hardal, 30–80 cm boyunda tek yıllık bir yabancı ottur (Şekil 126a). Başta
hububat olmak üzere sebze, meyve, bağ ve diğer kültür bitkilerinde sorun oluşturan
önemli bir yabancı ottur. Gövdesi yuvarlak olup alt kısımları tüylüdür.
Yaprakları karşılıklı dizilişli, lopsuz ve kaba dişlidir. Üst yapraklar kısa saplı veya
sapsızdır. Çiçekler salkım şeklinde olup çiçek taç yaprakları kükürt sarısı rengindedir
(Şekil 126b). Meyve, 24–40 mm uzunluğunda, tüysüz veya kısa tüylü, uç kısmı koni
şeklinde olan bir kapsüldür. Meyvede 5–12 adet tohum bulunur. Tohumları 1–1.5
mm çapında koyu kahve veya siyah renktedir.
Yabani hardal tohumlarıyla çoğalan ve fazla sayıda tohum veren bir yabancı ottur.
Tohumlarında kuvvetli dormansi bulunduğunda canlılığını kaybetmeden uzun yıllar
(5–13 yıl) toprakta kalabilmektedir.

a

Ü. ASAV

b

E. AKSOY

Şekil 126. Yabani hardal
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7.4.7. Sirken (Chenopodium album L.) Chenopodiaceae
Tek yıllık 20–150 cm boyunda, sağlam yapılı dik gelişen, köşeli bir gövdeye sahip ve
tohumla çoğalan bir bitkidir. Yapraklar almaşıklı dizilmiş eşkenar dörtgenimsi veya
oval-mızrak ucu şeklinde kenarları düz veya dişli beyaza çalan yeşil renktedir. Alt
yapraklar üç lobludur. Üst yüzleri unsu madde ile örtülüdür. Çiçekleri çok eşeylidir,
yani aynı bitki üzerinde erkek, dişi ve erkek-dişi çiçekler vardır. Çiçeklerde taç ve
çanak yapraklar birleşmiş, 3–5 loblu bir çiçek örtüsü oluşturmuştur. Çiçekler yaprak
koltuklarında veya uçta olup; başak sık salkım veya takım durumundadır. Sapların
ucundaki salkımlar daha gevşek yapıdadır (Şekil 127).
Çimlenme nisan-mayıs aylarında olur. Çiçeklenme temmuz-ekim ayları arasındadır.
Tohum bağlama çiçeklenmeden 1–2 ay sonradır. Bir bitki (3000–20000) kadar
tohum verebilir. Tohumlar siyah disk şeklinde, üzeri düz veya ışınsal olukludur.
Tohumları 0.5–3 cm derinlikte veya iyi havalanan topraklarda 8 cm derinlikten çıkış
yapabilir yada uzun yıllar dormant olarak kalabilir. Ancak daha sonraki aylarda da
çimlenip çıkış yapabilir.
7.4.8. Yer fesleğeni (Mercurialis annua L.) Euphorbiaceae
Tek yıllık ve otsu bir yabancı ottur. Gövde dik, dip kısmından itibaren dallanmış ve
köşeli olup, 10–50 cm kadar boylanabilir (Şekil 128). Yaprakları karşılıklı dizilmiş,
3–6 cm uzunlukta, kenarları dişli ve açık yeşil renklidir. Tohumla çoğalır.

Ü. ASAV

Şekil 127. Sirken
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7.4.9. Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus L.) Asteraceae
Tek yıllık, 30–100 cm boyunda, çabuk büyüyen
yabancı ottur. Sap dik, kalın, tüysüz içi boş sütlü ve
dallıdır. Alt yapraklar saplı, parçasız ve kenarları
kalın testere dişi şeklindedir. Üst yapraklar sapsız
ve bitki sapı kulak şeklindeki yaprak ayası ile
sarılmış durumdadır (Şekil 129). Çiçek tablası
açık sarıdan yeşilimsi sarıya kadar değişebilen
renktedir. Tohumla çoğalır.

E. AKSOY

Şekil 129. Adi eşek marulu

7.4.10. Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) Convulvulaceae
Çok yıllık, tohum ve toprak altı organları ile çoğalan bir yabancı ottur. Tarlalarda
ilkbahar toprak işlemesinden sonra sürgünler toprak yüzünde görülmeye başlar.
Bir sezonda 25’in üzerinde sürgün meydana getirerek toprağın üzerini kaplar. Tarla
sarmaşığının kök sistemi oldukça derindir. Kökler üç metreye kadar ulaşabilir. Yan
köklerin uzunluğu ise iki metreyi bulur. Ayrıca bir metrenin üzerinde uzunluğa sahip
yeraltı gövdeleri (rizomlar) üzerinde yeni bitkiler oluşur. Gövdeler tüysüz, yatık, sarılıcı
veya tırmanıcıdır. Gövde, 30–100 cm boyunda uzayabildiği gibi, bazen 3 m’ye kadar
ulaşabilirler (Şekil 130a).

a

Ü. ASAV

b

E.AKSOY

Şekil 130. Tarla sarmaşığı

Yapraklar basit, stipülsüz, uzun saplı, mızrak ucu şeklinde, 2–5 cm uzunluğunda,
tüysüz veya çok az tüylü kenarları dişsizdir. Çiçekler 1.5-2.5 cm büyüklükte, pembemsi
veya morumsu, beyaz, huni şeklinde, uzun saplıdır (Şekil 130b). Yaprak sapı 5 cm
kadardır. Taç yapraklar birleşik, huni şeklinde, beyaz veya pembe renklidir.
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Meyve, kapsül şeklinde, sivri uçlu iki gözlüdür. Her bir gözde iki adet küçük küre
şeklinde, koyu kahverenginde tohum bulunur.
Çiçeklenme ilkbahar sonbahar arasındadır. Tohum bağlama, tozlanmadan 10–15
gün sonra olur. Bitki çok yıllık olduğundan, toprakta 20 yıl veya daha fazla canlılığını
korur. Çimlenme sıcaklığı 0–40 C° arasında geniş bir aralığa sahiptir.
7.4.11. Pire otu (Conyza spp.) Asteraceae
Pire otu türleri (Conyza spp.) ülkemizde ve dünyada pek çok tarım alanı ile tarım dışı
alanlarda bulunan önemli yabancı otlardır. Pire otlarının oldukça fazla türü olmasına
rağmen ülkemizde 2 türünün tarım alanlarında sorun oluşturduğu bilinmektedir. Bu
türler C. canadensis ve C. bonariensis’tir.

Ü. ASAV

Pire otu, 0.5-2 metreye kadar boylanabilen,
gövdesi seyrek tüylerle kaplı, tek yıllık bir bitkidir.
Yaprakları sapsız, ince ve uzun yapıdadır. Meyve
aken formunda olup üzeri beyaz tüylerle kaplıdır.
Hem yazlık hem de kışlık yabancı ot olan pire
otları yeterli nem ve sıcaklığa ulaşan topraklarda
hemen çimlenir. Sonbaharda çimlenen bitkiler
kışı rozet formunda geçirir ve erken ilkbaharda
bahçelerde görülürken, ilkbaharda çimlenen
bitkilerin rozet formunda kalma süresi daha
kısadır. İlkbaharda çimlenen pire otu bitkileri yazın
ortasına doğru veya sonuna doğru bahçelerde
görülür (Şekil 131).

Şekil 131. Pire otu

Etkili bir mücadele yapılmadığında pire otu türleri yayılış alanlarını hızla genişletirler.
Mekanik mücadele ile etkili bir kontrol sağlanabilir. Kimyasal mücadelesinde aynı etki
mekanizmasına sahip herbisitlerin sürekli kullanımından kaçınmak gerekmektedir.
Elma Armut ve Ayva Bahçelerindeki Yabancı Otların Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Yabancı otlarla mücadelede başarı kazanabilmek için öncelikle kültürel önlemlerin
alınması gerekir. Özellikle yeni kurulan bahçelerde, bu alanlara dışarıdan yabancı
ot tohum ya da parçalarının girişinin önlenmesi şarttır. Bu nedenle yabancı otlarla
bulaşık alanda kullanılmış olan tüm tarımsal alet ve makinelerin bahçeye girmeden
önce temizlenmesi gerekir.
Elma bahçesinde hayvan gübresi kullanılacaksa, bu gübrenin yeterince yanmış
olmasına dikkat edilmelidir.
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Bazı yabancı ot tohumlarının çiftlik hayvanlarının sindirim sisteminden geçtikten
sonra bile canlılığını ve çimlenme kabiliyetini koruduğu unutulmamalıdır. 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. Bahçe tarımında damla sulamanın kullanımı yabancı
ot çıkışını büyük oranda azaltmaktadır.
Bahçede karık yada salma sulama yapılıyorsa su kaynağına dikkat edilmeli, sulama
suyu ile yabancı ot tohumlarının bir bahçeden başka bir bahçeye taşınmasına
engel olunmalıdır. Bu nedenle sulama kanalları kenarındaki yabancı otlar tohum
bağlamadan temizlenmelidir.
Mekanik Mücadele
Bahçelerde genellikle en fazla tavsiye edilen mekanik mücadele yöntemi toprak
işlemedir. 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 edilebilir.
Sürümün yapılamadığı alanlarda yabancı ot mücadelesi için tavsiye edilebilecek
yöntemlerden biri de biçmedir. Bu yöntemde, yabancı otlar çiçeklenmeden önce,
belirli aralıklarla biçilerek etkili bir yabancı ot kontrolü sağlanabilir. Böylece hem
hayvan yemi elde edilmiş hem de yabancı otların diğer hastalık ve böceklere
konukçuluk etmesi engellenmiş olur.
Fiziksel mücadele
Malçlama; bu yöntemle toprak yüzeyi canlı ya da cansız materyallerle kapatılmakta
ve toprağın nem kaybı önlendiği gibi özellikle toprağa ışık geçmesi önlendiğinden
birçok yabancı ot türünüN tohumlarının da çimlenmesi engellenmektedir. Bu amaçla
siyah naylon, saman gibi örtü materyalleri kullanılabilmektedir. Malçlama için
kullanılabilen siyah plastik örtüler hem yabancı otların çıkışını önlemekte hem de
toprak ısısını 3–4°C yükseltebilmektedir.
Örtücü bitki; Bu uygulamada meyve ağaçlarının yetiştirildiği sıra aralarına, bölgeye
uygun bir ya da birkaç çeşit örtücü bitki ekilmekte ve ekilen bu örtücü bitkiler
toprak yüzeyini kapatarak o alanda yabancı otların çıkışını engellemektedir.
Örtücü bitki olarak genellikle Fabaceae (baklagiller) familyasından bitkiler tercih
edilmektedir. Bunun yanı sıra Poaceae (buğdaygiller) familyasına ait bazı bitkiler
de yetiştirilebilmektedir. Örtücü bitki seçiminde uzmana başvuru yapılmalı, bölgeye
uygun, alanı çabuk kaplayıp, yabancı otların büyümesine ve gelişmesine engel
olabilen bitkiler seçilmelidir.
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Kimyasal Mücadele
Uygulamasının kolay olması ve sonucunun da çok kısa sürede alınması ve pahalı
bir yöntem olmaması gibi nedenlerle kimyasal mücadele pek çok kültür bitkisindeki
yabancı otları kontrol etmede çok fazla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu
yöntemin de bazı olumsuz yönleri bulunmaktadır. Sürekli aynı etki mekanizmasına
sahip herbisitlerin kullanımı, yabancı otlarda dayanıklılığa neden olabilir. Ayrıca
sürekli ve yüksek dozlarda herbisit kullanımı doğayı ve çevreyi kirleteceği gibi herbisit
kalıntıları yeraltı sularına karışarak da kirliliğe neden olabilirler.
Kimyasal mücadelede herbisitler kullanılmadan önce pülverizatörler bahçe
koşullarında kalibre edilmelidir. Herbisitlerin etkinliğinde hava sıcaklığı da önemli rol
oynamaktadır. Uygulamalar 8-25°C hava sıcaklığında yapılmalı, uygulama esnasında
havanın sakin ve rüzgarsız olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılmadan önce
herbisitin etiketi dikkatlice okunmalı ve etiketteki talimatlara uyulmalıdır. Elma, armut
ve ayva bahçelerindeki yabancı otlara karşı yapılacak olan uygulamalarda ilaçlama
zamanları aşağıda verilmiştir.
Çıkış öncesi uygulama
Çıkış öncesi ilaçlamalar, ilkbaharda 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 uygulama
yapılabilir. Çıkış sonrası ilaçlama ise etkinliği açısından herbisitlerin etiket bilgilerine
bağlı olarak, yabancı otların aktif gelişme gösterdikleri dönemlerde uygulanmalıdır.
Seçici olmayan yani tüm tek yıllık ve çok yıllık yabancı otları öldüren herbisitleri
uygularken ağaçların yaprak, sürgün ve meyvelerine ilaçlı karışımın gelmemesine
dikkat edilmelidir. Bu herbisitler gövdesi odunlaşmamış elma bahçelerinde
kullanılmamalıdır. İlaçlamalara hasattan en geç 1 ay önce son verilmelidir.
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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 14’deki rüzgar skalası dikkate alınarak yapılmalı ve gerekli
güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Çizelge 14. Beaufort rüzgar skalası
Traktör yüksekliğinde yaklaşık
hava hızı

Beaufort
skalası

Tanımlama

Görülebilir belirtiler

İlaçlama

2,0 km/h
0,6 m/s

0

Sakin

Duman dikine
yükselir

Güneşli ve sıcak
günlerde ilaçlamadan kaçının

2,0 – 3,2 km/h
0,6 – 0,9 m/s

1

Hafif esinti

Duman hafifçe
yatar

Güneşli ve sıcak
günlerde ilaçlamadan kaçının

3,2 – 6,5 km/h
0,9 – 1,8 m/s

2

Hafif meltem

Yapraklar hışırdar
ve rüzgar yüzde
hissedilir

İdeal ilaçlama
zamanı

6,5 – 9,6 km/h
1,8 – 2,7 m/s

3

Meltem

Yapraklar ve ince
dallar sürekli hareketlidir

Herbisit ilaçlamasından kaçının

9,6 – 14,5 km/h
2,7 – 4,0 m/s

4

Orta meltem

Küçük dallar hareketlidir, toz kalkar
ve kağıtlar uçuşur

Önerilemez ilaçlama koşulları
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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
Elma bahçelerindeki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu bodur, yarı bodur
ve yüksek çeşitler için genel bir referans olarak 250 – 1500 l/ha, armut bahçelerinde
500-1500 l/ha, ayva bahçelerinde 250-1000 l/ha; yabancı ot ilaçlamalarında ise
200 – 400 l/ha alınabilir.
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.
Bunun için, 100 m’lik bir mesafe belirlenir. Bu mesafe ilaçlama hızında geçilir ve
geçen zaman saniye olarak kaydedilir (Şekil 132).

Şekil 132. İlerleme hızının kontrolü
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Aşağıdaki eşitlikten ilerleme hızı hesaplanır;
			
Mesafe (m) x 3,6
İlerleme hızı (km / h) = ––––––––––––––––––––
Zaman (s)
Örneğin 100 m, 80 saniyede alınmışsa;
				
İlerleme hızı (km / h)
olur.

100 x 3,6
= –––––––––––––– = 4,5 km/h olarak belirlenmiş
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 133).

Şekil 133. Bahçe pülverizatöründe meme verdisinin belirlenmesi
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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 2,0 l/dak ise ve bumda 16 adet meme varsa;
2,0 x 16 x 600
İlaç normu = ––––––––––––––––––– = 1422 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 g/ha)
İlaç/Depo = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
İlaç normu (l/ha)
Örneğin; 600 l’lik depoya, uygulama dozu 500 ml/ha olan BKÜ’nden, ilaç normu
250 l/ha olacak şekilde yapılacak uygulama için;
600 x 500
İlaç/Depo = –––––––––– = 1200 ml ilaç eklenmelidir.
		
250
Aynı örnek için ilaç normu 1500 l/ha’a çıkarılacak olursa;
		
600 x 500
İlaç/Depo = –––––––––– = 200 ml ilaç eklenmelidir.
		
1500
Görüldüğü gibi kullanılacak taşıyıcı suyun miktarı arttıkça depoya eklenecek ilaç
miktarı azalmaktadır.
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Etkili bir ilaçlama ve ilaçlanan yüzeyler üzerinde kalan pestisit kalıntılarını azaltmak
için pülverizatörün kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır. Çalışma koşulları ve
kullanılan BKÜ’ndeki değişmeler yeni bir kalibrasyon gerektirir. Ayrıca memelerde
oluşan aşınmalar ve tıkanmalar, verdide artışa veya azalmaya neden olduğundan
kalibrasyon çok önemlidir. Verdi arttıkça hedeflenen ilaç normundan daha fazlası
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.
Harcanan su miktarı (l)

İlaç normu=

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.

ilaç/depo=

Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya g/ha)
İlaç normu (l/ha)
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9. MÜCADELENİN YÖNETİMİ
Elma, armut ve ayva bahçelerinde uygulanacak entegre mücadele programlarında;
hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi birlikte düşünülerek, mücadelenin
yönetimi; ana zararlı (Elma içkurdu ve Armut psillidi) ve ana hastalığın (Elma
karalekesi ve Ateş yanıklığı) mücadelesi esas alınarak yapılır. Diğer hastalık, zararlı
ve yabancı otların mücadelesi ise, bunlara entegre edilir.
Elma, armut ve ayva bahçeleri, 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.
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’te
verilen bitki koruma ürünlerinden biri kullanılmak suretiyle yapılır.
Elma, armut ve ayva bahçelerinde ana zararlı ile birlikte, ekonomik zarar eşiğine
ulaşmış diğer zararlıların mücadele zamanlarının çakışması durumunda, mücadele
entegre edilmelidir Yine ana hastalıktan başka hastalıklar mevcut ve bunların
mücadele zamanı çakışıyorsa, bu hastalıkların hepsini kontrol eden fungisitler
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.
Elma armut ve ayva bahçelerinde mücadelenin yönetimi Ek-1 dikkate alınarak
yapılmalıdır.
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10. DEĞERLENDİRME
Bu Teknik Talimata göre, elma, armut ve ayva bahçelerinde uygulanan Entegre
mücadele programının başarısı; aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.
Entegre mücadele uygulanan ve uygulanmayan bahçelerden elde edilen
sonuçların karşılaştırılması
Entegre mücadele programının uygulandığı elma, armut ve ayva bahçesi veya
bahçelerinden elde edilen sonuçlar ile bu bahçelere bitişik veya yakın olan; ancak
Entegre mücadele uygulanmayan ve üreticilerin kendi bildikleri gibi mücadelesini
yaptığı elma, armut ve ayva 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.
Bu değerlendirmelere esas olmak üzere, Entegre mücadele programı uygulanan elma
armut ve ayva bahçesi ile bahçelerine bitişik veya yakın olan ve üreticilerin, kendi
bildikleri gibi mücadelesini yaptıkları elma, armut ve ayva bahçelerinde yetiştirilen
elma, armut ve ayva çeşitleri, ilaçlama sayısı ve zamanı, kullanılan ilaçlar, mücadele
masrafları, verim, kalite, satış fiyatı, toprak işleme, gübreleme, hasat masrafları, vs.
hakkında veriler toplanır ve gerekli kayıtlar tutulur.
Üreticilerin mücadelenin yönetimi ve mücadeleye karar verme
becerilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi
Entegre mücadele programı uygulanan elma, armut ve ayva bahçelerinde
demostrasyonlar, anketler ve yetiştiriciler ile birebir görüşmeler yapılmak suretiyle;
üreticilerle ilgili aşağıdaki değerlendirmeler de yapılmalıdır.

•
•
•
•
•
•

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

•
•

•

•
•

•
•

Doğada canlılar arasında var olan doğal denge üzerine olumsuz etkide
bulunabilirler.
İnsanlarda ve sıcakkanlılarda akut veya kronik zehirlenmeler görülebilir. İlaçlama
sırasında gerekli korunma tedbirleri alınmadığı takdirde, uygulayıcıların sağlık
sorunları yaşamasına neden olabilirler. Zehirlenme riskleri ilacın dozuna,
toksisitesine, maruz kalma süresine ve hassasiyete bağlı olarak değişebilmektedir.
Bilinçsizce yapılan ilaçlamalar zararlı popülasyonlarını baskı altına alabilen
faydalı organizmaları olumsuz yönde etkileyerek, popülasyonlarının azalmasına
ve doğal dengede değişimlere neden olabilmektedir. Bunun sonucunda zararlı
popülasyonları çoğalarak salgın yapma tehlikesi artabilir. Aynı zamanda
balarıları ve polinatör böceklerde önemli kayıplara neden olabilir.
Kimyasal ilaçların toprağa bulaşması sonucu, toprakta yaşayan organizmalar
üzerine olumsuz etkileri olabilir, ayrıca topraktaki hareketliliklerine bağlı olarak
yeraltı sularına bulaşabilirler.
Uygulanması sırasında sürüklenerek, yağmur ve sulama suyu ile toprak
yüzeyinden akarak ve drenaj ile akarsu, göl ve diğer su kaynaklarını kirleterek,
balıklar ve suda yaşayan (algler, su pireleri, sucul bitkiler gibi) canlıların olumsuz
etkilenmesine ve bu canlıların kitle halinde ölümlerine sebep olabilmektedirler.
Buharlaşma yoluyla havaya karışarak çevre kirliliğine yol açabilirler.
Kimyasal ilaçların yanlış kullanımları ile aynı etki mekanizmasına sahip
olanların birbiri ardına uygulanması, hastalık, zararlı ve yabancı otlarda direnç
gelişimlerine neden olabilir.
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•

•
•
•

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,
predatörler) ve balarılarına etkileri ile topraktaki kalıcılıkları göz önüne alınarak
yapılmıştır. Bu amaçla her bir aktif madde için yukarıda sıralanan veriler değişik
kaynaklar taranarak elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ve araştırma sonuçları, her
konu bazındaki sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmiş ve az ya da yüksek
riskli olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmayı düzenlemek ve daha anlaşılır hale
getirmek için, balık, hedef dışı organizmalar ve balarılarına olan etkiler toplanarak
üçe bölünmüş ve tek bir değere indirilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veri ile memeli
hayvanlar ve topraktaki kalıcılıklarına ait sınıf değerleri toplanarak “Toplam Risk
Değeri” elde edilmiştir. Sınıflandırma kriterleri ve formül yardımıyla her bir aktif
madde için ayrı hesaplama yapılmıştır (Çizelge 15).
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 495 aktif madde ile 209 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.

Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı
ELMA_ARMUT_VE_AYVADA-23-agustos-2017-revize.indd 173

173
11.10.2017 18:39:42

Çizelge 15. Tarım ilaçlarının toplam risk değerlerine göre sınıflandırılması
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.
Tarım ilaçları, gıda maddelerinin depo edildiği ve işlendiği yerlerde kesinlikle
muhafaza edilmemelidir.
İlaçlamalardan önce ilacın etiketi dikkatli bir şekilde okunmalıdır.
İlaçlamalarda doğrudan ya da sürüklenme yolu ile her türlü su kaynağının
bulaştırılmamasına dikkat edilmelidir.
Tarım ilaçları, faydalı organizmaların, balarılarının ve polinatör böceklerin en
az zarar göreceği zamanlarda kullanılmalıdır.
İlacı hazırlarken ve ilaçlama yaparken zehirlenmeyi engellemek için
uygulayıcının eldiven, maske, şapka, çizme, koruyucu giysi gibi ekipmanları
mutlaka kullanması gerekmektedir.
İlaçlama esnasında veya sonrasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi,
göz kararması, aşırı yorgunluk, kusma, yüksek ateş, terleme, konuşma
güçlüğü, görme bozukluğu gibi rahatsızlıklar meydana gelirse, derhal ilaçlama
durdurulmalı, ilaçla bulaşan giysiler çıkarılarak tıbbi yardım istenmelidir.
Tarım ilacının etiketi ve ambalajı mutlaka doktora gösterilmelidir. Herhangi bir
zehirlenme durumunda, UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)’in 114 nolu telefonundan
konu ile ilgili bilgi alınabilinir.
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Elma, Armut ve Ayva Bahçelerindeki Zararlı, Hastalık ve Yabancı
Otların Zarar Şekilleri, Örnekleme Zamanları, Örnekleme Yöntemleri
ve Ekonomik Zarar Eşikleri
Ek 1
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Açıklama

Elma içkurdu

Larva, meyveyi delerek
içinde galeri açar, etli
kısmını ve çekirdek
evini yiyerek kahverengi
pislik bırakır.

Mayıs Temmuz
(1.döl)
Ağustos-Eylül
(2.döl)

Göz ile inceleme

Her ağaçta
25 meyve
olmak üzere,
20 ağaçta
toplam 500
meyvede 5-10
zarar görmüş
meyve

Her döl için eşeysel çekici
tuzaklarda yakalanan
ergin sayısı tepe noktasına ulaştığında meyveler
göz ile incelenerek ilk
yumurtanın açılımı veya ilk
girişler tespit edilir edilmez
ilaçlama yapılır.

Elma karalekesi

Yapraklarda kadifemsi
kahverengi lekeler,
meyvede koyu renkli
çatlak lekeler, deforme
meyveler, sıracalı dallar

AralıkHaziran
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Göz ile inceleme

-

Yere dökülen yapraklar
derine gömülür veya
yakılarak imha edilir.
Sıracalı dallar budanarak
bahçeden uzaklaştırılır.
Nisan ayından itibaren
yaprak ve meyveler
kontrol edilerek, primer
enfeksiyonların oluşup
oluşmadığı saptanır.
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik Zarar
Eşiği

Açıklama

Mart ayından itibaren 100 sürgünde en
az 10 yumurta, Martnisan aylarında sürgünlerin
%15’den
fazlasında ikinci ve
üçüncü dönem nimflerin bulaşması

Yaz aylarında yapılan
ilaçlamalar Armut
psillidi’nin parazitoit ve
predatörlerine çok zarar
vermektedir. Bu yüzden
ilaçlama, ilkbahar
başlangıcında, henüz
faydalıların bahçede yoğun olarak bulunmadığı
dönemde yapılmalıdır.

Armut psillidi

Yapraklarda ve sürgünlerde beslenerek tatlımsı madde salgılarlar
fumajine neden olurlar.

Mart-Eylül

Göz ile
inceleme

Ateş yanıklığı
Hastalık etmeni çiçek
ve yaprak demetlerinde solma ve yanıklık,
meyvelerde kahverengi,
siyah renk değişikliği,
mumyalaşarak dalda
asılı kalma; sürgünlerde kahverengi-siyah
renk değişikliği, yanıklık
ve “Çobandeğneği”
oluşumu, dal ve ana
gövdede yanıklık ve
kanser, kabuk altındaki
dokuda kahverengileşme; kök boğazında
yanıklık, çatlak ve yarıklar, nemli havalarda
enfekteli kısımlar üzerinde bakteriyel akıntı
(ooze) oluşturur.

Nisan- Temmuz

Göz ile
inceleme

-

Kültürel önlemlere
dikkat edilmeli, kimyasal mücadele tahmin
uyarı sistemine uygun
yürütülmeli, bu sistemin
uygulanmadığı yerlerde
çiçeklenme başlangıcından itibaren ilaçlamalar
yapılmalı hastalıkla
bulaşık alanlarda
hastalığın yayılmasında
arılar rol oynadığı için
arı kovanları bahçede
bulundurulmamalıdır.

Ağaç sarıkurdu

Kışlayan larvalarının
gövde ve dalda beslenmesi sonucu galeri
ağızlarından özsu
akıntısı

Mart-Ekim

Göz ile inceleme

Eşik
belirlenmemiştir.
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Mayıs ayında izleme amaçlı tuzaklar
ağaçların güney yönüne
ve yerden 1-1.5 m yüksekliğe asılır. Tuzaklar
haftada 2-3 kez kontrol
edilir. Ağaç sarıkurdu’nun larvaları ağacın
odun dokusunda galeri
içerisinde beslendiği için
eşeysel çekici tuzaklarla
ergin yakalanmaları
takip edilerek ilaçlamalar yapılabilir.
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Açıklama

Göz ile inceleme

100 yaprakta
yaprak başına
ortalama 8-10
canlı birey veya
yapraklarda %
65 bulaşma

Özellikle doğal düşmanların korunması
ve ilaçlama sayısını en
aza indirmek amacıyla
birinci ilaçlama yaprak
başına 8-10 akar
olduğu yoğunlukta da
yapılabilir.

Göz ile inceleme

100 yaprakta
yaprak başına
ortalama 8-10
canlı birey veya
yapraklarda %
65 bulaşma

Özellikle doğal düşmanların korunması
ve ilaçlama sayısını en
aza indirmek amacıyla
birinci ilaçlama yaprak
başına 8-10 akar
olduğu yoğunlukta da
yapılabilir.

Akdiken akarı

Yaprakların alt yüzünde
yoğun ağlar, kızıl
kahverengine dönmüş
yapraklar

Nisan-Eylül

İkinoktalı kırmızıörümcek

Polifag bir akar türüdür.
Yaprakların alt yüzünde
yoğun ağ örerler.
Şiddetli zarar gören
yapraklar kırmızımsı
kahverengine dönüşür.

Nisan-Eylül

Avrupa kırmızıörümceği

Sararmış çiçek buketleri ve taze yapraklar,
bahçe yanmış gibi bir
görünüm alır, zarar
görmüş yapraklar
gümüşi renk alır.

Şubat - Mart
(kış yumurtaları)
Nisan - Eylül

Göz ile inceleme

Mart
ayından
itibaren
100
sürgünde
en
az 10 yumurta,
Mart- nisan aylarında sürgünlerin %15’den
fazlasında ikinci
ve üçüncü dönem nimflerin
bulaşması

Faydalı akarlardan T.
pyri bulunduğu elma
bahçelerinde Ağustos
ayında kesilen ince
dalların bu akarların
bulunmadığı bahçelerdeki elma ağaçlarına
asılarak bulaşması ve
populasyon oluşturması
sağlanabilmektedir.

Meyve kahverengiakarı

Sararmış çiçek buketleri
ve taze yapraklar bahçe
yanmış gibi bir görünüm alır, zarar görmüş
yapraklar sarımsı kızıla
dönerek kururlar.

Şubat - Mart
(kış yumurtaları)
Mart - Ekim
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Dal sayım
yöntemi
Göz ile inceleme

Dinlenme
döneminde 2m
uzunluktaki
dalda 2000
adet yumurta
100 yaprakta
yaprak başına
ortalama 8-10
canlı birey veya
yapraklarda
%65 bulaşma

-
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik Zarar
Eşiği

Açıklama

Mayıs-Ekim

Tuzak
yönetimi

İlk ergin yakalanınca
ve meyveler vurma
olgunluğuna gelince

Zehirli yem kısmi dal
ilaçlaması yöntemi ile
ilaçlanması

Nisan -Ağustos

Göz ile
inceleme

Nisan ayında 10
ağacın farklı yönündeki birer sürgünden
alınan toplam 100
yaprakta yaprak
başına ortalama 1
adet ergin

Elma ağkurdu ve Elma
içkurdu mücadelesi yapılıyorsa, ayrıca Armut
kaplanı’na karşı ilaçlama gerekmeyebilir.

Nisan-Eylül

Göz ile
inceleme

Eşik belirlenmemiştir.

Genellikle diğer zararlılara karşı uygulanan
ilaçlamalarla kontrol
edilebilir.

Akdeniz meyvesineği

Meyvede kurtlanma,
zamansız sararmalar ve
meyve dökümü

Armut kaplanı

Yaprağın üst yüzeyinde
sarımsı beyaz lekeler
oluşur. Yaprağın alt
yüzünde ise küçük
damlacıklar halinde
biriken pislikleri ve
salgıladıkları tatlımsı
maddeler bulunur.

Armut yaprak uyuzu

Zararlı ile bulaşık
yaprakların her iki
yüzünde de kabartılar
(gal) oluşur. Bu galler
ilk oluştuğunda açık
yeşil olup, zamanla
kızarmakta ve daha
sonra kahverengileşerek, dokunun ölmesiyle
de siyahlaşmaktadır.
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik Zarar
Eşiği

Açıklama

Ayva içkurdu

Larvalar meyveleri delerek galeri açmakta, etli
kısmında ve çekirdek
evinde beslenerek zarar
yapmaktadır. Larvalar
beslenme esnasında
açtıkları galerileri
yoğun pislikle doldurmaktadır

Nisan-Ekim

Göz ile
inceleme

Eşik belirlenmemiştir.

Ağaçların altına dökülen kurtlu meyveler,
toplanarak bahçeden
uzaklaştırılmalıdır. Ayva
bahçelerinde yabancı ot
temizliğine özen gösterilmelidir.

Baklazınnı

Erginleri meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin
çiçek açma zamanında
çiçeklerin dişi ve erkek
organlarının polen
tozlarını, genç yaprak
hatta tomurcuk ve meyvelerini yiyerek zarar
yaparlar.

Nisan-Haziran

Toprak işlemesi yapılarak zararlının popülasyonunun düşmesi
sağlanır. Erginlerin az
hareketli oldukları
sabahın erken saatlerinde ağaçlar altına bez
örtüler serilerek ağaçlar
kuvvetlice silkelenir ve
toplanan erginler imha
edilir. Erginlere karşı
mavi renkli tuzak, leğen
ve kaplar kullanılır.

Göz ile
inceleme

Eşik belirlenmemiştir.

Göz ile
inceleme

100 ağaçlık bir bahçede, 5 ağaca 1 pekmezli
besi tuzağı üst üste en
20 ağaçta ortalama az 2 yıl asılarak yapılan
ağaç başına 5 larva
kitle halinde tuzakla
yakalama zararlıyı ekonomik zarar düzeyinin
altına düşürmektedir.

Elma gövdekurdu

Gövde ve kalın
dallarda larvaların
kambiyumda beslenerek meydana getirdiği
kanallar, beslenme
sonucu larvaların
çıkardığı kırmızımsı
kahverengi pislikler.

Mart - Ekim
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik Zarar
Eşiği

Açıklama

Elma gözkurdu

Erginler beslenirken
tomurcuklarda küçük
delikler açar. Yuvarlak
olan bu yara yerinden
kahverengi sıvı akar.
Larvalar çiçeklerin dişi
ve erkek organını yer.
Böyle çiçeklerin yaprakları kahverengi olur,
açmadan kapalı kalır
ve kurur.

Darbe
yöntemi
Şubat - Temmuz

Göz ile
inceleme

Çiçekten önce 100
dalda 30 ergin
Gözler kabardığında 100 çiçek
tomurcuğunda 10
zarar görmüş çiçek
tomurcuğu

Özellikle ağaçlarda
çiçeklenmenin zayıf
olduğu yıllarda, popülasyon yoğunluğu
yüksek ise önemli bir
zarara neden olmaktadır. Çiçeklenmeden
bir hafta veya daha
sonra yumurtadan çıkan
larvalar, gelişemediği
için zarar yapmaz.

Elma pamuklubiti

Ergin ve larvaları bitki
özsuyunu emerek beslenirler. Elma ağacının
toprak altı ve toprak
üstü kısımlarında
emilen yerlerde şekil
bozuklukları, yaralar,
şişkinlikler ve urlar
meydana gelir.

Mart - Kasım

Göz ile
inceleme

100 sürgünde 10 bulaşık sürgün

Bulaşık fidanlara dikkat
edilmeli, Parazitoiti
Aphelinus mali’nin zararlıyı baskı altına aldığı
yerlerde ilaçlamadan
kaçınılmalı ve seçici
ilaçlar kullanılmalıdır.

Mayısta 100 yaprakta yapılan sayımlarda yaprak başına
ortalama 300-400
akar, ağustos ve eylül aylarında ise yaprak başına ortalama
700-1000 akar

Faydalı akarlardan
Typlodromus pyri’nin
bulunduğu elma bahçelerinde ağustos ayında
kesilen ince dalların bu
faydalı akarın bulunmadığı bahçelerdeki elma
ağaçlarına asılarak T.
pyri’nin bulaşması ve
popülasyon oluşturması
sağlanabilir.

Elma pasakarı

Yapraklar gümüşi renk
alır ve daha sonra pas
rengine veya kahverengine dönebilir.
Ayrıca meyvelerde de
paslanma meydana
getirebilir.

Mayıs-Eylül

Sayımlar
yapraklarda
akar
fırçalama
aleti ile
yapılır
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik Zarar
Eşiği

Açıklama

Elma testereliarısı - Armut testereliarısı

Larvalar fındık büyüklüğündeki meyveyi
kurtlandırır, meyvede
kahverengi pisliklerle
kaplı delik bulunur,
zarar gören meyveler
dökülür, böyle meyvelerin içi açıldığında
tahtakurusu gibi kokar.

Mayıs - Haziran

Göz ile
inceleme

Çiçek dökülünce
%10 bulaşma olunca
veya çiçekten hemen
sonra 100 meyvede
3-5 zarar görmüş
meyve veya galeri

İlk ergin çıkışlarını tespit
etmek için bahçeye 2-3
adet beyaz renkli yapışkan tuzak asılmalıdır.

Fındık koşnili (Kahverengi koşnil)
Larvaları yaprak ve
genç sürgünlerde,
dişileri ise ince dallarda
bitki özsuyunu emmek
suretiyle zarar yapar.
Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde, yapraklar
sararır ve zamanından
önce dökülür. Ağaçların
tamamen kurumasına
neden olabilir. Ayrıca,
salgıladıkları tatlımsı
maddeler ile fumajine
neden olurlar.

Mayıs - Haziran

Göz ile
inceleme

Popülasyon yoğunluğunun yüksek olmadığı ve
parazitoit ve predatör
faaliyetinin fazla olduğu
10 cm uzunluğunda
yerlerde; Elma içkurdu12 adet dalda en az
na karşı düzenli ilaçla3 canlı dişi
ma yapılan bahçelerde,
bu zararlıya karşı ilaçlı
mücadele yapmaya
gerek yoktur.

Göz ile
inceleme

Popülasyonun yüksek
olduğu yerlerde, kış
Şubat-mart aylarında
sonu veya erken ilkba10 cm uzunluğunda
harda ağaçlar uygun
toplam 12 dal albir şekilde budanmalı,
tında yumurta bulukesilen bulaşık dallar,
nan ortalama 5 veya
larvalar yumurtadan
daha fazla ölmüş dişi
çıkmadan önce bahçekoşnil
den uzaklaştırılarak kurumaya terk edilmelidir.

İki kabarcıklı koşnil
Larvaları yaprak ve
genç sürgünlerde,
dişileri ise ince dallarda
bitki özsuyunu emmek
suretiyle zarar yapar.
Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde, yapraklar
sararır ve zamanından
önce dökülür. Ağaçların
tamamen kurumasına
neden olabilir. Ayrıca,
salgıladıkları tatlımsı
maddeler ile fumajine
neden olurlar.

Mayıs - Haziran
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik Zarar
Eşiği

Açıklama

Meyve yazıcıböceği
Ağaçların dalları,
gövdeleri ve gözlerinde
galeriler ve yuvarlak
delikler açarak zarar
yapar. Zarar gören
dallar kurur. Erginlerin
göz diplerinde açtıkları delikler nedeniyle
gözler kurur, meyve
verimi düşer. Zarar
gören ağaçlar, 2-3 yıl
içinde önlem alınmazsa
kuruyabilir.

Mart - Ekim
Kış ayları

Göz ile
inceleme

Ağaç başına 1
bulaşık dal

Kimyasal mücadelesi yoktur. Kültürel
önlemler ve mekanik
mücadele yazıcı böceklere karşı en etkili
mücadele yöntemleridir.

San-Jose kabuklubiti

Gövde, dal, sürgün,
yaprak ve meyvelerde
bitki özsuyunu emerek
zararlı olur. Beslendikleri dal paralel şekilde
kesildiği zaman altta
kırmızı lekelerin görülmesi bu zararlının tipik
özelliğidir.

Dal sayım
yöntemi
Mart - Temmuz

Göz ile
inceleme

100 ağaçta 1 ağaç
100 organda 1
organ

Kültürel işlemlere
önem verilmelidir.

Virgül kabuklubiti

Dal, yaprak, meyve sapı ve meyvede
bitki özsuyunu emerek
zararlı olur, yoğun
olduğunda ağaçları
ve fidanları kurutabilir,
meyve üzerine yerleşenler meyve gelişmesini
engeller ve kalitesinin
düşmesine neden olur.

Şubat - Mart
Nisan - Eylül

Dal sayım
yöntemi
Göz ile
inceleme

Kışın 5 cm dalda en
az 5 adet yumurtalı
ergin dişi
İlkbaharda ve yazın
5 cm uzunluktaki
dalda en az 5 yumurtalı ergin dişi
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Kışın 5 cm uzunluktaki bir dalda 5
adet yumurtalı ergin
görülmesi o bahçenin
kışlık yağlarlailaçlanmasını gerektirir. Ancak ilaçlamaya karar
verirken diğer zararlıların da bulunmasına
dikkat edilmeli, kış
ilaçlaması gözler kabarmadan 2 -3 hafta
önce yapılmalıdır.
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik Zarar
Eşiği

Açıklama

Elma yeşil yaprakbiti

Yapraklarda içe doğru
kıvrılma gelişmeyi engeller, balımsı madde
Nisan - Eylül
üzerinde fumajin oluşur,
yazın taze sürgünlerde
zarar yapar.

Göz ile
inceleme

100 sürgünde
15 bulaşık sürgün

Parazitoit ve predatör
bulunmayan bahçelere
bulaştırılmalı, korunması ve etkinliklerinin
arttırılması için ilaçların
seçimine ve ilaçlama
zamanına dikkat edilmelidir.

Elma gri yaprakbiti

Yapraklar kıvrılır,
sürgünler bodur kalır
ve düzgün gelişemez,
meyveler deforme olur
ve küçük kalır.

Nisan - Ekim

Göz ile
inceleme

100 yaprak demeti
veya sürgünde 2
bulaşık çiçek buketi
veya 1-3 koloni

Parazitoit ve predatör
bulunmayan bahçelere
bulaştırılmalı, korunması ve etkinliklerinin
arttırılması için ilaçların
seçimine ve ilaçlama
zamanına dikkat edilmelidir.

Elma kırmızı galyaprakbiti

Yapraklar kıvrılır ve kırmızı renk alır, meyveler
deforme olur ve küçük
kalır.

Nisan - Haziran
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Göz ile
inceleme

Çiçekten önce ve
sonra 100 yaprak
demeti veya sürgünde 5 -10 koloni

Koloniler incelenerek
predatör yoğunluğu ve
parazitlenmiş bireylerin
(mumya) yoğunluğu
yüksek ise mümkün
olduğunca ilaçlama
yapılmadan parazitoit
ve predatörlerin etkisine
bırakılmalıdır.
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik Zarar
Eşiği

Açıklama

Elma-ot yaprakbiti

Genç yapraklar ve tomurcuklarda deformasyona neden olur.

Nisan - Haziran

Göz ile
inceleme

Çiçekten önce ve
sonra 100 yaprak
demeti veya sürgünde 5 -10 koloni

Koloniler incelenerek predatör
yoğunluğu ve parazitlenmiş bireylerin
(mumya) yoğunluğu
yüksek ise mümkün
olduğunca ilaçlama
yapmadan parazitoit
ve predatörlerin etkisine bırakılmalıdır.

Elma yaprakbükeni

Larvalar birden fazla
yaprağı ağlarla birbirine bağlayıp buket haline getirir. Tek yaprağı
ise orta damar boyunca
puro gibi uzunlamasına
sararlar.

Kasım-Şubat
Mart - Haziran

Göz ile
inceleme

Ağaç başına ortalama 5 yumurta
paketi, 100 yaprak
demeti veya çiçek
buketinde 5 larva

Yumurta parazitoiti
Trichogramma’nın
yaygın olduğu
yerlerde ilaçlı mücadeleden kaçınılmalıdır. Seçici ilaçlar
kullanılmalı ve
ilaçlama zamanları
bu parazitoitler zarar
görmeyecek şekilde
ayarlanmalı ve bulunmadığı bahçelere
dallarla bulaştırılmalıdır.

Adi yaprakbükücüsü

Larvalar birden fazla
yaprağı ağlarla birbirine bağlayıp buket
haline getirir. Tek yaprağı ise uç kısmından
itibaren enine doğru
kıvırıp sarmaktadır.

Kasım-Şubat
Mart - Haziran

Göz ile
inceleme

Ağaç başına ortalama 5 yumurta
paketi, 100 yaprak
demeti veya çiçek
buketinde 5 larva
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Yumurta parazitoiti
Trichogramma’nın
yaygın olduğu
yerlerde ilaçlı mücadeleden kaçınılmalıdır. Seçici ilaçlar
kullanılmalı ve
ilaçlama zamanları
bu parazitoitler zarar
görmeyecek şekilde
ayarlanmalı ve bulunmadığı bahçelere
dallarla bulaştırılmalıdır.
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik Zarar
Eşiği

Açıklama

Göz ile
inceleme

Yumurta parazitoiti
Trichogramma’nın
yaygın olduğu
Ağaç başına ortala- yerlerde ilaçlı müma 5 yumurta paketi, cadeleden kaçınıl100 yaprak demeti malıdır. Seçici ilaçlar
veya çiçek buketinde kullanılmalı ve
5 larva
ilaçlama zamanları
bu parazitoitler zarar
görmeyecek şekilde
ayarlanmalı ve bulunmadığı bahçelere
dallarla bulaştırılmalıdır.

Akdiken (Alıç) yaprakbükeni

Larvalar zararını
çoğunlukla serbest tek
yapraklarda yapmakta
ve bu yaprakları uç
kısmından itibaren
enine doğru kıvırıp
sarmaktadır.

Kasım-Şubat
Nisan- Haziran

Galerigüveleri

Larvalar yaprağın iki
epidermisi arasında
parankima dokusunu
yemek suretiyle zararlı
olurlar. Elma yaprak
galerigüvesi,
Kiraz yaprak galerigüvesi ve
Armut yaprak galerigüvesi larvaları her tür için
değişik şekillerde olmak
üzere yapraklarda
galeri açarlar.

100 yaprakta yaprak
başına ortalama
canlı larvalı galeri
100 dalda 10-12
kelebek
Nisan - Ekim

Göz ile
inceleme
Darbe yöntemi

100 yaprakta yaprak
başına ortalama
canlı larvalı 2 galeri
100 dalda 8-10
kelebek

Galeri şekilleri her
tür için değişik olup,
tür ayrımına olanak
sağlar. Bu türler
özellikle fidanlarda
ve genç meyve ağaçlarının yapraklarında
galeri açarlar. Diğer
zararlılara karşı
yapılacak mücadele bu zararlıları
da baskı altında
tutmaktadır. Ayrıca
galeri güvelerinin
çok sayıda doğal
düşmanı vardır.

Elma küllemesi

Sürgün uçları ve genç
yapraklarda keçe gibi
unlu görünüm, kalın
taç yapraklı, unlu lekeli,
deforme çiçekler.

Nisan - Temmuz
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Göz ile
inceleme

-

Küllemeye hassas
olan çeşitler üzerinde durulur. Bir yıl
önceden kalan ve o
ilkbaharda enfekteli
olan hastalıklı sürgünler budanır.
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik Zarar
Eşiği

Açıklama

Elmada Alternaria meyve çürüklüğü

Hasattan önce veya
sonra meyvelerde
çürümeler oluşur, ileri
derecedeki çürüklüklerde meyve eti siyaha
dönüşür ve süngerimsi
bir yapı alır.

Meyve tatlanma başlangıcında (yaklaşık
3/4 meyve
büyüklüğünde)

Göz ile
inceleme

-

Meyvelerin elle toplanmasında dikkatli
olunmalı, kasa veya
sepetin yüzeyi dezenfekte edilmeli ve muhafazası optimum şartlarda
olmalıdır.

Elmada Phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğü

Kabuk kaldırıldığında
sağlıklı ve beyaz dokuların yerini turuncudan
kırmızımsı-kahverengiye kadar değişen ve sonunda koyu kahverengi
olan nekrotik dokular
alır. Sağlıklı ve nekrotik
dokular belirgin bir çizgiyle birbirinden ayrılır.

Mart
(çiçeklenme
öncesi) –Ekim

Kök ve kök
boğazı
açılarak göz
ile kontrol
edilir.

-

M-26 (bodur) ve
MM-106 (yarı bodur)
anaçları hastalığa
karşı hassastır. Toprak
işlemesi sırasında kök
ve kökboğazının yaralanmamasına dikkat
edilmelidir. İlaçlama,
dikimle birlikte koruyucu
olarak yapılabilir.

Yaprak ve
meyvelerde
lekelerin
olup
olmadığı
göz ile
kontrol
edilir.

-

Ardıç ağaçlarının bulunduğu yerlerde elma ve
armut yetiştirilmemelidir.

Elma ve armutta memeli pas

Yaprakların üst yüzünde
sarı, portakal renkli
lekeler, alt yüzünde
meme şeklinde çıkıntılar. Yapraklarda oluşan
lekeler arttıkça erken
yaprak dökülmeleri,
lekeli meyvelerde deformasyon.

Nisan - Ağustos
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik Zarar
Eşiği

Açıklama

Armut karalekesi

Yapraklarda kadifemsi
kahverengi lekeler,
meyvede koyu renkli
çatlak lekeler, deforme
meyveler, sıracalı dallar

Aralık-Haziran

Göz ile
inceleme

-

Yere dökülen yapraklar
derine gömülür veya
yakılarak imha edilir. Sıracalı dallar budanarak
bahçeden uzaklaştırılır.
Nisan ayından itibaren
yaprak ve meyveler
kontrol edilerek, primer
enfeksiyonların oluşup
oluşmadığı saptanır.

Ayva ve armutta kahverengi leke

Yapraklarda ortası
siyah, şişkin ve dairesel
koyu kahverengi lekeler
genç sürgünlerde
uzun, hafif içe çökük,
kahverengi lekeler oluşur. Lekeler çoğalınca
yapraklar dökülür, genç
sürgünler kurur.

Ilıman kış ve
rutubetli ilkbaharı takiben

Göz ile
inceleme

-

Enfeksiyon kaynağı yere
dökülen yapraklar olduğundan, bu yapraklar
toplanarak yakılmalı
veya gömülmelidir.

Ayva monilyası
Hastalık etmenin
konidiosporları, ayva
ağaçlarının yaprak,
sürgün, çiçek ve genç
meyveler üzerinde krem
kahverengi fungal bir
örtü oluşturur ve kurumaya neden olur.
Meyveler önce yumuşar
ve zamanla tamamen
sertleşerek mumyalaşır
ve ağaçlarda asılı kalır.

Şubat sonu
Mart başından
hasat sonrası
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Göz ile
inceleme

-

İlkbaharda enfekteli
yaprak, çiçek ve sürgünler kesilerek imha
edilmeli ve böylece
enfeksiyon kaynakları
ortadan kaldırılmalıdır.
Mumyalaşmış meyveler toplanıp yakılarak
veya gömülerek imha
edilmelidir.
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Açıklama

Elma, armut ve ayvada depo hastalıkları

Elma, armut ve ayva meyve kabuğu üzerinde beyaz,
mavi, yeşil, kurşuni ve siyah gibi farklı renklerde
misel tabakası ve spor
kitlesi oluşur. Gelişen mi- Hasat öncesisel tabakasının etrafında depolama
daha açık renkli bir hale sonuna kadar
mevcuttur. Ayrıca meyve
kabuğunda, lekelerin oluştuğu kısımda yağ bezlerinin bozulması ile yüzeysel
bir çöküntü gerçekleşir.

Göz ile
inceleme

-

Hasattan önce, diğer hastalık ve zararlılara karşı iyi
bir mücadele yapılmalı,
hastalıklı dal ve sürgünler
zamanında budanmalıdır
Yağışlı günlerde ve sabah
erken saatlerde hasat yapılmamalıdır.
Hasat, taşıma, yükleme ve
boşaltma esnasında meyveler yaralanmamalı, yere
düşenler alınmamalı ve
çürük olanlar ayrılmalıdır.

Kök kanseri

Hastalık etmeni; kök ve
kök boğazında başlangıçta beyaz-krem, yumuşak,
sonradan koyu kahve-siyah renge dönen fındık
büyüklüğünden 30 cm
çapa kadar değişen urlar
oluşturur. Bodurlaşma,
küçük ve klorotik yaprak
oluşumuna neden olur.

-

Fidanlık
kurulurken
önce fidanlık toprağının
bu bakteriyle bulaşık
olup olmadığı kontrol
edilmelidir.
Sertifikalı
fidan
kullanılmalıdır.
Bakım işlemleri sırasında
bitkileri
yaralamaktan
kaçınılmalıdır. Toprak altı
zararlıları ile mücadele
edilmelidir.

-

Çiçekteki belirtiler Ateş
yanıklığı
hastalığının
belirtilerine çok benzer,
ancak enfekteli kısım
üzerinde bakteriyel akıntı
görülmez.
Enfeksiyonlar başlangıç noktasında
kalır, nadiren meyve dalcığından aşağıya ilerler,
Ateş yanıklığı hastalığı için
tipik olan sürgünlerdeki
“Çobandeğneği” belirtisi
bu hastalıkta görülmez.
Ağaçların don zararından
korunması enfeksiyonları
önlemede önemlidir.

Göz ile
inceleme
Mart - Ekim

Laboratuvar
testleri

Elma ve armutta Pseudomonas çiçek yanıklığı
Hastalık etmeni; dormant
gözlerde ölüm, çiçek demetlerinde yanıklık ve
ölüm, çiçeklenme sonrası
enfeksiyonlarda meyve ve
yapraklarda parlak siyah
lekeler, sürgün uçlarında
kahverengi siyah renk de- Nisan –
ğişikliği, sürgün üzerinde Temmuz
düzensiz, kahverengi lekeler, lekelerin üzerindeki dış
kabukta kağıt gibi soyulma, dallarda geriye doğru
ölüm ve kabukta çöküntü
ve çatlamalar (kanser)
oluşturur.

Göz ile inceleme
Laboratuvar
testleri
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Açıklama

Armutta geriye doğru ölüm

Hastalık etmeni; meyve oluşumunun durması, hızla yaprakların solması, meyvelerin
pörsümesi ve 1-2 hafta içerisinde ağacın ölmesi şeklinde
ani geriye doğru ölüm belirtilerine sebep olur. Yavaş geriye
ölüm belirtileri ise sürgün ucu
gelişiminde azalma, küçük,
derimsi, açık yeşil renkte, kenarları hafifçe yukarı kıvrılmış
(kaşıklaşma) yapraklar şeklinde
gözlenir. Bu yapraklar erken
dönemde kızarır ve zamanından önce dökülür.

Göz ile
inceleme
Haziran - Eylül

Laboratuvar
testleri

-

Hastalık etmeninin
vektörü olan psillidler
ile mücadele edilmelidir.
Enfekteli ağaçlar sökülerek imha edilmelidir.

-

Sürgünün uç kısmındaki “rozetleşme”
çinko eksikliği nedeniyle
görülen rozetleşme
belirtisi ile karıştırılabilir.
Enfekteli ağaçların Elma
küllemesi (Podosphaera
leucotricha)’ne karşı
hassasiyeti artar. Hastalık etmeninin potansiyel
vektörü C. picta ve diğer
pisillidler ile mücadele
edilmelidir.

Elma çoklu sürgün fitoplazması

Hastalık etmeni; ağaçta “cadısüpürgesi” görünümü oluşturur. Sürgünlerde incelme,
yapraklarda sararma ve kızarma, normalden daha erken
oluşum, dökülme, yaprakçıkların normalden daha uzun ve
her yaprak için 4 adet olması,
kabuğun kırmızımsı kahverengi
renk alması diğer belirtilerdir.

Göz ile
inceleme
Mayıs - Eylül

Laboratuvar
testi

Elma mozaik virüsü ve Elma klorotik yaprak leke virüsü

Yapraklarda; sarımsı-beyaz
renklenmeler, halka, hat,
damar bantlaşması, mozayik
deseni şeklinde görüntüler ve
nekrozlar.
Meyvelerde; şekil bozukluğu,
değişik renk desenleri, halka
lekeler.
Çiçek ve tomurcuklarda;
şekil ve renk bozuklukları,
körelmeler, zamansız çiçek
açması.

Göz ile
inceleme,
Nisan - Temmuz
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Laboratuvar
testi

Bu hastalıkların mücadelesinde sertifikalı
üretim materyalinin
kullanılması gerekir.
Yetiştiricilik işlemlerinin
usülüne uygun şekilde
yapılması; tolerant ya
da dayanıklı çeşitlerin
kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, bulaşık
ağaçlardan üretim
materyali (aşı özü, aşı
kalemi vb.) alınmaması
gereklidir.
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Açıklama

Çinko (Zn) noksanlığı

Ağacın aşağı kısımlarında normal bir gelişim
görülürken tepe kısımlarında sürgün gelişimi
gecikir, çıplaklaşır, sürgünlerin uç kısımlarındaki
yapraklar sert, kısa ve çok
dar gelişerek kümeleşir
ve “rozetleşme” denilen
belirti tipini oluşturur.

-

Yeni bahçe kurulurken toprak analizleri yapılmalı,
kurulmuş bahçelerde ise
yaprak ve toprak analizlerine göre gübre uygulaması
önerilmelidir. Elma bahçelerinde optimum verim ve kalitenin elde edilebilmesi için
yapraktan çinko uygulamalarının yapılması her sezonda önerilmektedir. Ayrıca su
tutan ağır topraklarda sık sık
toprak işlenerek havalanma
sağlanmalıdır..

-

Ağır ve kireçli topraklarda
bahçe kurulmamalı, bahçe
kurulmadan önce toprak ve
sulama suyunun analizi yaptırılmalı, taban suyu yüksek
bahçelerde drenaj kanalları
açılmalı, sık ve derin toprak
işlemesi yapılarak toprağın
iyi havalanması sağlanmalıdır.

Göz ile
inceleme
Mayıs
Temmuz

Bitki besin
maddesi
örneklemesi
Laboratuvar
testi

Demir (Fe) noksanlığı

Öncelikle genç yapraklarda sararma (kloroz)
oluşur. Yaprak damarları
genellikle yeşil kalır, sarılığın artması ile damarlar
Mayıs
da sararır daha sonra
Temmuz
yaprakların kenarlarında kırmızımsı kahverengi
kurumalar başlar. İlerleyen dönemde kloroz yaşlı
yapraklarda da görülür.

Göz ile
inceleme
Bitki besin
maddesi
örneklemsi
Laboratuvar
testi

Diğer besin maddesi noksanlıkları
Göz ile
inceleme
Ağaçların çiçek, yaprak,
meyve, sürgün, dal ve
köklerinde gelişme geriliği, renk ve şekil bozukluğu, nekrozlar, ileri dönemlerde ölüm görülür.

Mayıs-Temmuz

Bitki besin
maddesi
örneklemsi

-

Laboratuvar
testi
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Yaprak ve toprak analizlerine
göre gübre uygulaması
önerilmelidir.
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Ek 1’in devamı
Zarar Şekli/
Belirtileri

Örnekleme
Zamanı

Örnekleme
Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Açıklama

Yabancı otlar

Meyve ağaçlarının
topraktan alacağı su ve
besin maddesine ortak
olur, bazı zararlı ve
hastalıklara konukçuluk
yaparak dolaylı zarar
verir.

Mart – Nisan
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Göz ile inceleme

-

Yabancıotlar çiçek açıp
tohum bağlamadan
once kültürel önlemlerle
yok edilmelidir.
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Pembe tomurcuk dönemi

Kış tomurcuğu

A.ÖZDEM

A.ÖZDEM

A.ÖZDEM

Tam çiçeklenme

Yeşil uç (Tomurcuğun kabarma
dönemi)

Elma Ağacının Fenolojik Dönemleri

H. ŞENYURT

A.ÖZDEM

H. ŞENYURT

Meyveler fındık büyüklüğünde

H. ŞENYURT

Tomurcuk çatlamış (Çiçek salkımı
kapalı durumda)

Çiçek taç yaprakları dökülmüş

İlk yaprakların ayrılması
(Fare kulağı dönemi)

H. ŞENYURT

Ek 2-A
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Beyaz tomurcuk dönemi

Kış tomurcuğu

A.ÖZDEM

H.ŞENYURT

H.ŞENYURT

Tam çiçeklenme

Yeşil uç (Tomurcuğun kabarma
dönemi)

Armu Ağacının Fenolojik Dönemleri

A.ÖZDEM

A.ÖZDEM

H. ŞENYURT

H. ŞENYURT

Meyveler fındık büyüklüğünde

Yeşil tomurcuk dönemi

Çiçek taç yaprakları dökülmüş

İlk yaprakların ayrılması
(Fare kulağı dönemi)

H. ŞENYURT

Ek 2-B
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Pembe tomurcuk dönemi

Kış tomurcuğu

A.ÖZDEM

Y.ÖZTÜRK

Y.ÖZTÜRK

Tam çiçeklenme

Yeşil uç (Tomurcuğun kabarma
dönemi)

Ayva Ağacının Fenolojik Dönemleri

A.ÖZDEM

A.ÖZDEM

A.ÖZDEM

A.ÖZDEM

Meyveler fındık büyüklüğünde

Yeşil tomurcuk dönemi

Çiçek taç yaprakları dökülmüş

İlk yaprakların ayrılması

Y.ÖZTÜRK

Ek 2-C
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Bakla zınnı

Ayva içkurdu

Armut
yaprakuyuzu

Armut kaplanı

Akdeniz
meyvesineği

Yassıakar

Meyve
kahverengiakarı

Avrupa
kırmızıörümceği

İki noktalı
kırmızıörümcek

Akdiken akarı

Ağaç
sarıkurdu

Ateş yanıklığı

Armut psillidi

Elma
karalekesi

Elma içkurdu

Zararlı,
Hastalık ve
Yabancı otlar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

AYLAR
Ağustos

Eylül

Elma, Armut ve Ayvada Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Zararlı Olduğu Dönemler

Ekim

Kasım

Aralık

Ek 3
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Elma-ot
yaprakbiti

Kırmızı gal
yaprakbiti

Elma gri
yaprakbiti

Elma yeşil
yaprakbiti

Virgül
kabuklubiti

San jose
kabuklubiti

Meyve yazıcı
böceği

İki kabarcıklı
koşnil

Fındık koşnili

Testereliarılar

Elma
pasakarı

Elma
pamuklubiti

Elma
gözkurdu

Elma
gövdekurdu

Zararlı,
Hastalık ve
Yabancı otlar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

AYLAR
Ağustos

Eylül

Elma, Armut ve Ayvada Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Zararlı Olduğu Dönemler

Ekim

Kasım

Aralık

Ek 3’ün devamı
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Armut
karalekesi

Elmada
Phytophthora
kök ve
kökboğazı
çürüklüğü

Elmada
Alternaria
meyve
çürüklüğü

Elma ve
armutta memeli
pas

Elma küllemesi

Armut yaprak
galerigüvesi

Kiraz yaprak
galerigüvesi

Elma yaprak
galerigüvesi

Elma
yaprak oval
galerigüvesi

Adi yaprak
bükücüsü

Elma yaprak
bükeni

Zararlı, Hastalık
ve Yabancı otlar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

AYLAR
Ağustos

Eylül

Elma, Armut ve Ayvada Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Zararlı Olduğu Dönemler

Ekim

Kasım

Aralık

Ek 3’ün devamı
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Yabancı Otlar

Elma klorotik
yaprak leke
virüsü

Elma mozaik
virüsü

Elma çoklu
sürgün
fitoplazması

Armutta geriye
doğru ölüm

Elma ve
armutta
Pseudomonas
çiçek yanıklığı

Kök kanseri

Elma,armut ve
ayvada depo
hastalıkları

Rosellinia kök
çürüklüğü

Armillaria kök
çürüklüğü

Ayva monilyası

Armut ve
ayvada
kahverengi leke

Zararlı, Hastalık
ve Yabancı otlar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

AYLAR
Ağustos

Eylül

Elma, Armut ve Ayvada Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Zararlı Olduğu Dönemler

Ekim

Kasım

Aralık

Ek 3’ün devamı

Ek-4
Elma, Armut ve Ayva Bahçelerinde Entegre Mücadele Programlarında Hastalık,
Zararlı ve Yabancı Otlara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri
(Bitki koruma ürünleri ile ilgili güncel bilgiler
www.bku.tarim.gov.tr adresinden takip edilebilir)
1.Elma içkurdu
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

SC

10 ml (500 g şeker
+ 250 g köpüklü
süt tozu)

-

-

-

100 ad/da çubuk

-

Çiftleşmeyi engelleme
yöntemi

275 mg (E,E)-8,10 Dodecadien1- ol*n-tetradecacylacetate

-

1adet tuzak/ha
(elma, armut, ayva)

-

1 mg e-8,e-10 dodecadienol + 1 mg absolute
ethanol veya ethanol/
kapsül + karton tuzak

-

1adet tuzak/da
(Monitor amaçlı)

-

16000 IU/mg Bacillus
thuringiensis var. kurstaki

WP

200 g/100 l su
larva

-

Thiacloprid 240 g/l

OD

40 ml (elma,
armut, ayva)

14

4A

Cyantraniliprole 100 g/l

SE

60 ml

7

28

Spinetoram %25

WG

40 g/l (elma,
armut)

7

Diflubenzuron 480 g/l

SC

20

14

15

Cydia pomonella granül
virusu %1
(E,E)-8-Dodecadienol –
190 mg/feromon çubuk

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Thiamethoxam 240 g/l

-

20 ml

21

4A

Lambda-Cyhalothrin 100
g/l+ Lufenuron 100 g/l

SC

10 ml

14

3A ; 15

Lambda Cyhalothrin 50
g/l

EC/CS

20 ml (elma,
armut, ayva)

3

3A

Tau-Fluvalinate 240 g/l

FL

30 ml

14

3A

Novaluron 100 g/l

EC

60 ml

21

15

*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.
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Ek 4’ün devamı
2.Elma karalekesi
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama ile
hasat arası süre
(gün)

Etki
mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%50 Cyprodinil

WG

40 gr

28

9

400 g/l Flusilazole

EC

5 ml

28

3

%50 Kresoxim-Methyl

WG

15 g

35

11

%80 Maneb

WP

300 g

21

M3

125 g/l Myclobutanil

EC

40 ml

14

3

245 g/l Myclobutanil

EC

15 ml

14

3

%70 Propineb

WP

200 g

7

M3

%25 Tebuconazole

WP

25 g

14

3

%80 Thiram

WP

150 g

14

M3

% 70Thiophanate Methyl

WP

60 g

14

1

300 g/l Pyrimethanil

SC

50 ml

14

9

%50 Trifloxystrobin

WG

15 gr

14

11

500 g/l Cyprodinil

SC

40 ml

28

9

500 g/l Chlorothalonil

SC

200 ml

3

M5

%1,34 Bacillius subtilis
QST 713 ırkı

SC

1500 ml

-

-

500 g/l Cyprodinil

SC

40 ml

28

9

500 g/l Chlorothalonil

SC

200 ml

3

M5

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
100 g/l Bromuconazole

SC

30 ml

14

3

250 g/l Difenoconazole

EC

10 ml

14

3

%65 Dodine

WP

100 g

21

M7

500 g/l Dodine

SC

80 ml

14

M7

50 g/l Fenbuconazole

EC

40 ml

14

3

300 g/l Fluxapyroxad

SC

15 ml

35

*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.
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Ek 4’ün devamı
3.Armut psillidi
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Diflubenzuron 480 g/l

SC

25 ml+ 50 ml
yayıcı yapıştırıcı

14

15

Diflubenzuron %25

WP

40g+300 ml bitkisel yağ/ yumurta,
nimf

14

15

Spinetoram %25

WG

40 ml

7

5

Spirotetramat 100 g/l

EC

100 ml

21

23

Teflubenzuron 150 g/l

SC

50 ml

14

4A

Thiacloprid 240 g/l

OD

50 ml

14

23

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Thiamethoxam 240 g/l

SC

25 ml

14

4A

Thiamethoxam %25

WG

25 ml

14

4A

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

4.Ateş yanıklığı
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%80 Fosetyl-Al (Armut)

WP-WG

400 g

14

%1,34 Bacillus subtilis
QST 713 ırkı (Armut)

SC

1000 ml

-

5x109hücre/g Aureobasidium pullulans (Armut)

WG

150 g

-

33

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%80 Fosetyl-Al (Ayva)

WP

400 g

14

%1,34 Bacillus subtilis
QST 713 ırkı (Ayva)

SC

1000 ml

-

5x109 hücre/g Aureobasidium pullulans (Ayva)

WG

150 g

-

33

*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.
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Ek 4’ün devamı
5.Ağaç sarıkurdu
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Dimethoate 400 g/l

EC

150 ml

7

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

1B

6.Akarlar
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
SC

20 ml (elmada
kışlayan yumurtalara karşı)

28

10A

Etoxazole 110 g/l

SC

25 ml (elmada
Avrupa kırmızı
örümceği panonychus ulmi’ye karşı

14

10B

Hexythiazox 50 g/l

EC

50 ml (elmada
Avrupa Kırmızı
Örümceğine karşı)

7

10A

Fenpyroximate 50 g/l

SC

50 ml (elmada
Avrupa kırmızı
örümceğine karşı

14

21

14

23

7

M2

Clofentezine 500 g/l

Spirodiclofen 240 g/l

SC

30 ml (elmada
Avrupa kırmızı
örümceği25 ml elmada
akdiken akarı

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Kükürt %80

WP

400 g Meyveağacı
akarları

*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.
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Ek 4’ün devamı
7.Akdeniz meyvesineği
Ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
8.Armut kaplanı
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Malathion 650 g/l

EC, EM

100 ml

7

1B

Malathion %25

WP

200 ml

7

1B

Malathion 190 g/l

EC

300 ml

1B

9. Armut yaprakuyuzu
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Kükürt %73

WP

500 g

7

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

M2

10.Ayva içkurdu
Ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
11. Baklazınnı
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Trans- anethol+ Cinnamyl alcohol (100+100
mg/Dispenser)

2 ad/ha tuzak

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

*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.
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Ek 4’ün devamı
12. Elma gövdekurdu
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Spinetoram %25

WG

40 g

7

5

Spinosad 480 g/l

SC

12.5 ml

3

5

60 ml

21

15

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Novaluron 100 g/l

EC

13. Elma gözkurdu
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Malathion 650 g/l

EC

100 ml

7

1B

Malathion %25

WP

25 g

7

1B

Malathion 190 g/l

EM

300 ml

7

1B

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

14. Elma pamuklubiti
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Malathion 650 g/l

EC

100 ml

7

1B

Malathion 190 g/l

EC

300 ml

7

1B

*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.
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Ek 4’ün devamı
15. Elma pasakarı
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Acrinathrin 22,5 g/l+
Abamectin 12,6 g/l

EW

125 ml

14

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

3A ; 6

16. Elma testereliarısı –Armut testereliarısı
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Malathion 650 g/l

EC, EM

125 ml

7

1B

Malathion 190 g/l

EC

300 ml

7

1B

17. Fındık koşnili (Kahverengi koşnil)
Ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
18. İki kabarcıklı koşnil
Ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.

*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.
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Ek 4’ün devamı
19. San-Jose kabuklubiti
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Phosmet %50

WP

200 g (yaz mücadelesi

14

1B

20. Virgül kabuklubiti
Ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
21. Yaprakbitleri
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Azadirachtin A 10 g/l

EC

300 ml

3

18B

Spirotetramat100 g/l

SC

50 ml

21

23

Sulfaxaflor 240 g/l

SC

10 ml

7

4C

Thiacloprid 240 g/l

OD

40 ml

14

4A

Primicarb %50

WP, WG

50 g

21

1A

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Malathion 650 g/l

EC, EM

125 ml

7

1B

Malathion %25

WP

300 g

7

1B

Tau-Fluvalinate 240 g/l

FL

10 ml

14

3

Thiamethoxam240 g/l

SC

15 ml

14

4A

*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.
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Ek 4’ün devamı
22. Yaprakbükenler
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Malathion 650 g/l

EC, EM

100 ml

7

1B

Malathion %25

WP

250 g

7

1B

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

23. Yaprak galerigüveleri
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Diflubenzuron 480 g/l

SC

20 ml (elmada Leucoptera scitella)

14

15

21

15

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Novaluron 100 g/l

EC

60 ml (elmada Leucoptera scitella)

24. Elma küllemesi
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
400 g/l Flusilazol

EC

6 ml

28

3

%25 Tebuconazole

WP

25 g

14

3

%70 Thiophanate Methyl

WP

60 g

14

1

7

M2

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%73 Kükürt

WP

400 g

*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.
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Ek 4’ün devamı
25. Elmada Alternaria meyve çürüklüğü
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Trifloxystrobin

WG

20 gr

14

11

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
26. Elmada Phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğü
Ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
27. Armut memelipası
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%25 Metalik bakıra eşdeğer %98 Bakır sülfat

Suda çözünen
kristaller

%1’lik Borda bulamacı çiçek tomurcukları patlamak
üzereyken

21

M1

%50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksi klorür

WP/WG

400 g

21

M1

%50 Metalik Bakıra eşdeğer %84 Bakır Oksiklorür

WP

400 g

M1

*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.
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Ek 4’ün devamı
28. Elma memelipası
Ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
29. Armut karalekesi
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%70 Thiophanate methyl

WP

60 g

14

%25 Tebuconazole
%70 Propineb
%50 Cyprodinil
%80 Thiram

1

WP

25 g

14

3

WP

250 g

7

M3

WG

40 g

28

9

WP

150 g

14

M3

%80 Maneb

WP

300 g

21

M3

%75 Chlorothalonil

WP

200 g

14

M5

310 g/l Pyrimethanil +
95 g/l
Trifloxtrobin

SC

45 ml

14

9 ; 11

500 g/l Cyprodinil

SC

40 ml

28

9

250 g/l Azoxystrobin

SC

75 ml

7

11

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%65 Dodine

WP

100 g

21

M7

250 g/l Difenoconazole

EC

10 ml

14

3

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

30. Armut ve ayvada kahverengi leke
Ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
31. Ayva monilyası
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%70 Thiophanate methyl

WP

60 g

14

1

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
500 g/l Dodine

SC

100 ml

14

M7

400 g/l Dodine

SC

125 ml

14

M7

*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.
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Ek 4’ün devamı
32. Armillaria kök çürüklüğü
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%25 Metalik Bakıra eşdeğer %98 Bakır Sülfat

Suda çözünen
kristal

2000 g göztaşı (m²
ye 10 l ilaçlı su)

M1

33. Rosellinia kök çürüklüğü
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki mekanizması*

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%25 Metalik Bakıra eşdeğer %98 Bakır Sülfat

Suda çözünen
kristal

2000 g göztaşı (m²
ye 10 l ilaçlı su)

%25 Metalik bakıra
eşdeğer

SC

%1’lik

M1
21

M1

34. Elma, armut ve ayvada depo hastalıkları
Ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.

*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.
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Ek 4’ün devamı
35. Kök kanseri
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)

Etki
mekanizması*

-

M1

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%25 Metalik Bakıra eşdeğer %98 Bakır Sülfat

Suda çözünen
kristal - WP

%5 lik göztaşı eriyiği yaz aylarında
kök bölgesine
uygulanır.

36. Elma ve armutta Pseudomonas çiçek yanıklığı
Ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
37. Elma, Armut ve Ayva Bahçelerinde Kullanılan Herbisitler, Dozu ve Uygulama Şekilleri
Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon
tipi

Doz
(100 l suya prep.)

Son ilaçlama
ile hasat arası
süre (gün)

Etki
mekanizması*

SD

H

H

1

G

1

G

1

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Glufosinate Ammonium
Tuzu 200 g/l

SL

300 - 750 ml/da

Glyphosate Isopropyl
Amin Tuzu 480 g/l

SL

300 ml/da

Glyphosate IPA 240 g/l

SL

300 ml/da

Glyphosate asit 360 g/l
(Elma)

SL

500 - 800 ml/da

G

1

Penoxsulam 150 g/l +
Florasulam75 g/l

SC

10 ml/da

B;B

1

7

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Fluazifop-p-butyl 125 g/l
(Elma)

EC

50-150 ml/da

A/1

2

Oxyfluorfen 240 g/l
(Ayva)

EC

250 ml/da

E

2

*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.
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