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ÖNSÖZ
Pamuk, ülkemiz tarımı ve ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir. Geniş alanlarda
tarımı yapılan ve ihracatımızda çok önemli payı olan bir üründür. Türkiye İstatistik Kurumu
2015 yılı verilerine göre ülkemizde yaklaşık 434,000 ha alanda pamuk tarımı yapılmakta
olup; yıllık lif pamuk üretimi yaklaşık 738,000 tondur. Bu kadar geniş alanlarda ekimi
yapılan ve ihracatımızda önemli bir yere sahip olan pamuk bitkisinde, tek başına veya
birlikte zarar yapan, pek çok hastalık, zararlı ve yabancı ot türü bulunmaktadır.
Ülkemizin önemli bir endüstri bitkisi olan pamuğun zararlıları, hastalıkları ve yabancı
otları ile mücadele yapılması büyük önem arz etmektedir. Günümüzde bu amaçla aşırı
miktarda pestisid kullanılmaktadır. Kimyasal ilaçların insan sağlığı ve çevre üzerine
olumsuz etkilerini azaltmak için hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile ekonomik ve ekolojik
bir mücadele yapılması gerekmektedir. İşte bu amaçla, Pamuk Entegre Mücadele
Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi yürürlüğe konulmuştur.
Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır.
Bu nedenle zirai mücadelenin, agro-ekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretimin dikkate
alınarak yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu da ancak, kültürel önlemler başta
olmak üzere, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin öncelikli olması ve gerekirse
birlikte ve uyum içerisinde kullanılması suretiyle sağlanabilir.
Entegre mücadele; insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan sürdürülebilir bir
mücadele sistemidir. Bu nedenle, “Entegre Ürün Yönetimi” ve “Sürdürülebilir Tarımsal
Üretim”in çekirdeğini oluşturur.
Türkiye’de, Entegre mücadele ile ilgili temel araştırmalar, 1970 yılında başlamıştır. 1994
yılına kadar pamuk, elma, fındık, buğday, turunçgiller, mısır, patates, ayçiçeği, örtüaltında
yetiştirilen sebzeler ve süs bitkileri, zeytin, kiraz, antepfıstığı ve bağ gibi önemli ürünlerde,
Entegre mücadele projeleri yürütülmüştür. Ancak bunların hepsi, araştırma ağırlıklı
çalışmalardır.
Ankara’da, 11-13 Ekim 1994 tarihlerinde yapılan bir toplantıda; Entegre mücadele
çalışmaları yeniden değerlendirilmiş ve 1995 yılından sonra yürütülen Entegre mücadele
projeleri, araştırma ağırlıklı olmaktan çıkartılarak, uygulama ağırlıklı hale getirilmiştir.
Bu toplantıda, “Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Politikası, Stratejisi
ve Öncelikleri” gözden geçirilerek yeniden belirlenmiştir. Belirlenen politika ve stratejiye
uygun olarak, 1995 yılından itibaren buğday, mısır, pamuk, patates, nohut, mercimek,
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. Bu projeler, pilot olarak seçilen illerde, programlar halinde uygulanmaktadır.
Diğer taraftan FAO/UNDP tarafından desteklenen ve 1994-1996 yıllarında başarılı
bir şekilde yürütülmüş olan “Türkiye’de Entegre Zararlı Yönetimi İçin Ulusal Bir Ağın
Kurulması” isimli proje çerçevesinde, Entegre mücadele uygulanan her ürün için, TAGEM
ve KKGM ile araştırma enstitüleri, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, üniversiteler, sivil toplum
örgütleri (kooperatifler, çiftçi birlikleri, özel sektör, vs.) ve çiftçileri kapsayacak şekilde,
birer “Entegre Mücadele Organizasyon Şeması” ile “Teknik İşbirliği ve Koordinasyon Ağı
(Network)” oluşturulmuştur.

Pamuk Entegre.indd 4

16.10.2017 14:02:15

Entegre mücadele projeleri, hedef kitle olan çiftçiler için hazırlanmış olup; araştırıcı,
yayımcı ve çiftçilerin işbirliği ile uygulanmaktadır. Entegre mücadele uygulamaları,
önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaştırılacaktır. Bunun için, çiftçi eğitimine daha çok
önem verilecektir. Ayrıca Entegre mücadelenin; ilaç firmaları başta olmak üzere özel
kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, kamuoyuna ve tüketicilere tanıtılması konusunda
daha çok çaba harcanacaktır.
Entegre mücadele programlarının uygulanmasında esas alınmak üzere, her önemli ürün
veya ürün grubu için, birer Entegre Mücadele Teknik Talimatı hazırlanarak araştırıcı,
yayımcı, eğitimci ve çiftçilerin yararına sunulmuştur.
Entegre mücadele talimatlarında; mekanik ve fiziksel mücadeleyi de içeren kültürel
tedbirler, biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitlerin kullanımı, genetik
mücadele gibi kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlere öncelik verilmektedir. Alternatif
mücadele yöntemleri ile kontrol altına alınabilen hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı,
kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. Şayet kimyasal mücadele yapılması zorunlu
ise; doğal düşmanlara, insanlara ve çevreye yan etkisi düşük olan, çevre dostu ve spesifik
ilaçlar önerilmektedir. Bu durumda, ilaçların etkili en düşük dozda ve doğal düşmanların
en az zarar göreceği zamanlarda kullanılması, ilaçlamaların uygun alet ve ilaçlama
tekniği kullanılarak yapılması esas alınmaktadır. Bu talimatlarda, uluslararası kriterlere
göre seçilen ve Entegre Mücadele Programları için uygun olan ilaçlar tavsiye edilmekte,
mecbur kalmadıkça riski yüksek olan ilaçlara yer verilmemektedir.
Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı ile pamuk hastalıkları, zararlıları ve yabancı
otlara karşı, en uygun yöntem ve teknikler kullanılarak entegre mücadele yapılması
sağlanmış olacaktır. Bu Talimat, pamuk üretimi yapan üreticiler, pamuk ile ilgili yöneticiler,
araştırıcılar ve yayımcılar için yol gösterici bir rehber, üniversite öğrencileri için de bir
kaynak kitap niteliği taşımaktadır.
Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatının hazırlanmasında emeği geçen ve görüşleriyle
katkıda bulunan, son şeklini vererek basıma hazır hale getiren, kitap halinde basılmasını
sağlayan herkese teşekkür ederim. Bu talimatın, ülkemiz tarımına, pamuk üreticilerine ve
konuyla ilgili olan bütün kişi ve kuruluşlara yararlı olmasını temenni ederim.

Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba
Bakan
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1. ENTEGRE MÜCADELENİN TANIMI
Entegre mücadele, Entegre Zararlı Yönetimi veya Entegre Zararlı Kontrolü olarak da
bilinmekte ve kısaca, “Zararlıların Yönetim Sistemi” olarak ifade edilmektedir. Entegre
mücadele, “Zararlı organizmaların popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini
dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde
kullanarak, zararlı organizmaların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar
seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir” şeklinde tarif edilmektedir.
Zararlı organizma: kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, akarları, nematodları,
fungusları, bakterileri, fitoplazmaları, virüsleri, viroidleri, yabancı otları, kemirgenleri
ve kuşları kapsamaktadır.
Ekonomik Zarar Seviyesi: Zararlı organizmaların ekonomik zarara neden olan en
düşük popülasyon yoğunluğudur.
Ekonomik Zarar Eşiği: Zararlı organizma popülasyonunun çoğalarak, ekonomik
zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için mücadeleye karar verildiği yoğunluktur.

2. ENTEGRE MÜCADELENİN HEDEFLERİ
•
•
•
•

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

3. ENTEGRE MÜCADELENİN İLKELERİ
•

•
•
•

Entegre mücadele, belirli bir agro-ekosistemde bulunan hastalık, zararlı ve
yabancı otların mücadelesinin ayrı ayrı değil, bunların hepsinin birlikte yapıl
masını 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 se
viyesinin altında tutulması esastır.
Entegre mücadele programları, ana hastalık, zararlı ve yabancı ot mücade
lesi esas alınarak uygulanır. Ancak potansiyel zararlı organizmalar da dik
kate alınır.
Entegre mücadelede, mevcut faydalı organizmaların korunması ve destek
lenmesi 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 ilaç
lar kullanılmalı, bunlar tavsiye edilen doz ve zamanda uygulanmalıdır .
Kullanılan pestisitlerin son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken sü
relerine 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 gecikti
rir,
Entegre mücadele, çevreci bir mücadele sistemi olup; insan sağlığı ve çevre
nin korunmasını sağlar,
Doğada var olan biyolojik çeşitliliğin ve canlılar arasındaki doğal dengenin
korunmasını sağlar,
Zararlı organizma popülasyonlarının baskı altında tutulmasında büyük rol
oynayan, faydalı organizmaların korunmasını sağlar. Bunun sonucu olarak
salgın yapma tehlikeleri azalır,
Gereksiz ilaçlamaların önlenmesi nedeniyle, ilaçlama sayısı azalacağından,
hem insan ve hayvanlarda oluşabilecek zehirlenme riski, hem de mücadele
masrafları azalır,

5. ÖRNEKLEME VE KONTROL YÖNTEMLERİ
5.1. Zararlılar ve Faydalılar
Pamuk tarlalarında zararlı ve yararlı böceklerin sayımlarında yapılacak örneklemenin
tarladaki mevcut popülasyonu temsil etmesi gerekir. Bu nedenle her zararlı için
örnek alma şekli, örnek sayısı ve örnek alma zamanı önem taşımaktadır. Pamuk
alanlarındaki böceklerin sayımında da belirli örnekleme yöntemleri kullanılmaktadır
(Ek 1).
5.1.1. Atrap yöntemi
Atrap, özellikle predatör böceklerin yakalanmasında ve sayılmasında pamuk
alanlarında en çok kullanılan araç durumundadır. Atrap, 38 cm çapında bir çember,
çember çapının iki misli kadar derinlikte bir torba ve 60-90 cm uzunluğunda bir
saptan ibarettir. Pamuk tarlalarında 40-50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilmeli, bu
ünitenin 5 ayrı yerinde en az 10’ar atrap olmak üzere 50 atrap sallanmalı ve atrapa
gelen zararlı ve yararlı böcekler öldürüldükten sonra sayılmalıdır.
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5.1.2. Göz ile inceleme yöntemi
Gözle kolayca görülebilen pamuk zararlılarını saymada kullanılan bir yöntemdir.
Direkt sayım, zararlının türüne ve biyolojik dönemine bağlı olarak, bitkinin fenolojisi
de göz önünde bulundurularak, çıplak gözle veya yardımcı araç (lup, stereoskobik
mikroskop) kullanılarak yapılır.
Pamuk alanlarındaki örneklemeler zararlıya göre değişmekle birlikte en az haftada
bir kez yapılmalı ve sayım sonuçları düzenli olarak sürvey cetvellerine işlenmelidir.
5.1.3. Kültüre alma yöntemi
Pamuk alanlarındaki önemli bir doğal düşman grubunu da parazitoidler
oluşturmaktadır. Bu doğal düşmanların ve etkinliklerinin belirlenebilmesi için yeterli
sayıda zararlının farklı dönemlerini (yumurta, larva-nimf, ergin, pupa) kapsayacak
şekilde kültüre alınmalıdır.
Bazı zararlıların tanılarının yapılabilmesi için ergin dönemlerine ihtiyaç duyulmaktadır
(Örneğin; Lepidoptera takımına bağlı bireyler). Bu tür zararlıların ergin öncesi
dönemlerinin kültüre alınması gerekmektedir.
5.1.4. Tuzak yöntemi
Pamukta zararlı lepidopterlerin (Pamuk çizgili yaprakkurdu, yeşilkurt, pembekurt,
dikenlikurt ve pamuk yaprakkurdu) örneklenmesinde feromon tuzaklarından
yararlanılmaktadır. Bu zararlıların uçuş seyirlerinin izlenmesinde funnel tipi feromon
tuzaklar kullanılmalıdır (Şekil 1). Ayrıca Bozkurtların örneklenmesinde Robinson tipi
ışık tuzaklarından da yararlanılmaktadır.

Sedat EREN

Şekil 1. Funnel tipi feromon tuzak
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5.2. Hastalıklar
5.2.1. Verticillium solgunluğu ile ilgili örnekleme
Verticillium solgunluğu, pamukta genellikle vejetasyonun sonuna yaklaştıkça
ağırlaşan bir belirti tablosuyla kendisini gösterir. Bu nedenle etmenin tarladaki
durumunu ortaya koyacak sürvey çalışmaları kozaların % 5-10 ve % 50-60 açıldığı
dönemlerde 2 defada yapılmalıdır.
Sürveyde incelenecek tarla alanının, bölgedeki pamuk ekiliş alanlarını, güvenilir bir
şekilde temsil etmelidir. Bu nedenle sürveyin, “Sistematik Örnekleme Yöntemi”ne
göre planlanması gerekir. Bunun için de önce bölgedeki pamuk ekiliş alanları ile
bölge içindeki dağılışına ilişkin veriler çıkartılır. İncelenecek tarla sayısı o bölgedeki
ekim alanının en az % 1’ini kapsamalıdır. İl, ilçe hatta köyler düzeyinde örnekleme
noktaları ve sayıları saptandıktan sonra sürvey güzergahı çizilir. Güzergah üzerindeki
duraklama noktasında seçilen tarlanın köşegenleri doğrultusundan yürünerek
tarlanın büyüklüğüne göre de örnek sayısı saptanır. Yapılacak sürvey çalışmasında
örneklemeye girecek bitki sayıları aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Hastalık şiddetinin ölçümü Bejarano-Alcazar et al. (1996)’ya göre aşağıda verilen
0-4 skalası kullanılarak yapılır (Çizelge 1).
Çizelge 1. Verticillium Solgunluğu Değerlendirme Skalası
Skala Değeri

Hastalığın Tanımı

0

Hastalık belirtisi yok

1

Hastalık belirtisi yaprak alanının % 1-33’ünde gözleniyor

2

Hastalık belirtisi yaprak alanının % 34-66’sında gözleniyor

3

Hastalık belirtisi yaprak alanının % 67-100’ünde gözleniyor

4

Bitki ölmüş

Örnekleme noktasındaki hastalık şiddetinin saptanmasında her skala değerine giren
bitki sayısı o skala değeri ile çarpılır, çarpımlar toplamı, en büyük skala değerinin bitki
sayısı ile çarpımına bölünür ve tüm işlem yüzle çarpılarak örnekleme noktasındaki
yüzde hastalık şiddeti belirlenir.
5.2.2. Fide kök çürüklüğü ile ilgili örnekleme
Pamuk ekiminden sonra bitkilerin boyu 5-6 cm olunca birinci ve bundan 10 gün
sonra ikinci sayım yapılır (Çizelge 2).
Çizelge 2. Tarlanın alanına göre yapılacak örnekleme
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Çizelge 2. Tarlanın alanına göre yapılacak örnekleme
Tarla büyüklüğü (da)

Örnekleme sayısı (adet)

50

5

50- 100

10

100-1000

15

>1000

20

Tesadüfen alınacak 20 metre uzunluğundaki sıralarda hasta (ölü veya ölmek üzere)
ve sağlam fideler sayılır. Her iki sayımdaki hasta fidelerin toplamı hasta, ikinci
sayımdaki sağlamlar ise sağlam fideleri oluşturacak şekilde o tarlaya ait ortalama
hastalık oranı bulunur. Bu oranın düzeyi ile uygulamadan beklentimiz incelenerek bir
sonuca varılır.
5.2.3. Köşeli yaprak lekeli hastalığı ile ilgili örnekleme
Pamuk tarlalarında bulunan bitkiler çıkıştan itibaren koza açım dönemine kadar en az
2 defa köşeli yaprak leke hastalığının belirtileri yönüyle kontrol edilir. Bitkilerin yaprak,
yaprak sapı, koza ve taraklarında koyu yeşil ve kahverengi lekeler görüldüğünde
hasta kısımlardan örnekler alınarak teşhis amacıyla ilgili laboratuvara gönderilir.
5.3. Yabancı Otlar
Pamuk tarlalarında ilaçlı mücadele; ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olarak
yapılabilmektedir. Ekim öncesi ve çıkış öncesi ilaç (herbisit) uygulamalarında üretici,
tarlasının bir önceki dönemdeki yabancı otlanma durumunu göz önüne alarak
ilaçlama yapmaktadır. Ancak, çıkış sonrası uygulamalarda ise mücadeleye başlama
zamanını ve yabancı ot yoğunluğunu belirlemek amacıyla örneklemeler yapılmalı
ve bunun sonucuna göre ilaçlamaya karar verilmelidir. Yabancı otların yoğunlukları;
yabancı ot türlerinin metrekarede’ki sayıları ya da % kaplama alanları bulunarak
tespit edilir. Bu amaçla 1/4 m²’lik çerçeveler kullanılır. Kullanılacak çerçeve sayısı
tarlanın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte yapılacak olan en az örnekleme sayısı
Çizelge 3.’de verilmiştir.
Çizelge 3. Pamuk Tarlalarında Entegre Mücadele Programlarında Tarla Büyüklüklerine Göre
Tavsiye Edilen Örnekleme Sayıları
Tarla büyüklüğü (da)

Örnekleme sayısı (adet)

10

10

11-50

15

51-100

20

> 100

25
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Çerçeve atma yöntemi ile örnekleme yapılırken, öncelikle tarlanın kenar tesirinde
kalmamak için, tarla kenarının 15–20 m içerisine girilir ve tarlanın köşegenleri
doğrultusunda yürünerek tesadüfî olarak örneklemeler yapılır. Çerçeve içerisine
giren yabancı otların türleri sayılır ve yabancı ot türlerinin toprak üzerinde kapladığı
alan yüzde olarak kaydedilir. Yabancı otların yoğunluğunu ve kaplama alanlarını
belirlemek amacıyla elde edilen değerlerin ortalamaları alınarak, o tarla için ana
zararlı ve diğer zararlı yabancı otların m2’deki sayıları ve/veya kaplama alanları
(% olarak) bulunur. Ayrıca yabancı otların tarladaki dağılımı gözle kontrol edilerek
yabancı otlar tarlanın her tarafında yoğun değilse lokal olarak mücadelesi yapılır.

6. ANA ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLAR
Pamuk alanlarındaki ana zararlı, hastalık ve yabancı otlar bölgelere göre değişiklik
göstermektedir. Örneğin Akdeniz Bölgesi’nde Pamuk yaprakbiti, Yeşilkurt, Beyazsinek
ana zararlı durumunda iken, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kırmızıörümcek
ve Tütün thripsi ana zararlı durumundadır. Bu bölümde, ana zararlılar olarak pamuk
yaprakbiti, tütüntripsi, yaprakpireleri, kırmızıörümcek ve beyazinek; ana hastalık
olarak pamuk Verticillium solgunluğu, ana yabancı ot olarak da kanyaş ve domuz
pıtrağı’na yer verilmiştir.
6.1. Ana Zararlılar
6.1.1. Pamuk yaprakbiti [Aphis gossypii Glov. (Hemiptera: Aphididae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Pamuk yaprakbiti 1-2 mm büyüklüğünde ve gözle görülebilir bir zararlıdır. Karakteristik
özellikleri ise vücutta abdomenin sonuna doğru her iki yanda bulunan bir çift mum
borucuğunun (corniculus) olmasıdır (Şekil 2). Zararlı açık sarı, yeşil ve siyah olmak
üzere çeşitli renklerde görülebilir (Şekil 3). Zararlıya halk arasında “Püseron, Ballık,
Zenk” gibi yöresel adlar da verilmektedir. Zararlının kanatlı ve kanatsız formları
vardır.
Ergin olma süresi ortalama 7 gün olan zararlının ergin olan bireyleri hemen yavru
doğurma özelliğine sahiptir. Bir dişi günde 8-22 adet yavru doğurabilmektedir.
Yaprakbitleri üreme güçlerinin çok yüksek olması nedeniyle kısa süre içinde
büyük koloni oluşturabilme özelliğine sahiptirler. Temel gelişme dönemindeki ilk
bulaşmalarda tepe sürgünlerinde görülse de sonraki dönemlerde yaprak altlarında
koloni halinde yaşarlar.
Yüksek üreme gücü nedeniyle koloni oluşturan zararlı, popülasyonu yükseldiği
zaman kanatlı forma geçer ve besin bulmak amacıyla yer değiştirerek göç eder.
Zararlının kanatlı formu göç zamanı görülür ve kanatlı bireylerin görülmesi aynı
zamanda kolonideki bireylerin yer değiştireceğinin işaretidir.
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Pamuk yaprakbiti 1-2 mm büyüklüğünde ve gözle görülebilir bir zararlıdır. Karakteristik
özellikleri ise vücutta abdomenin sonuna doğru her iki yanda bulunan bir çift mum
borucuğunun (corniculus) olmasıdır (Şekil 2). Zararlı açık sarı, yeşil ve siyah olmak
üzere çeşitli renklerde görülebilir (Şekil 3). Zararlıya halk arasında “Püseron, Ballık,
Zenk” gibi yöresel adlar da verilmektedir. Zararlının kanatlı ve kanatsız formları
vardır.
Ergin olma süresi ortalama 7 gün olan zararlının ergin olan bireyleri hemen yavru
doğurma özelliğine sahiptir. Bir dişi günde 8-22 adet yavru doğurabilmektedir.
Yaprakbitleri üreme güçlerinin çok yüksek olması nedeniyle kısa süre içinde
büyük koloni oluşturabilme özelliğine sahiptirler. Temel gelişme dönemindeki ilk
bulaşmalarda tepe sürgünlerinde görülse de sonraki dönemlerde yaprak altlarında
koloni halinde yaşarlar.
Yüksek üreme gücü nedeniyle koloni oluşturan zararlı, popülasyonu yükseldiği
zaman kanatlı forma geçer ve besin bulmak amacıyla yer değiştirerek göç eder.
Zararlının kanatlı formu göç zamanı görülür ve kanatlı bireylerin görülmesi aynı
zamanda kolonideki bireylerin yer değiştireceğinin işaretidir.
Pamuk yaprakbiti, 4 nimf dönemi geçirdikten sonra ergin olur. Her bir nimf dönemi
1-3 gün olan zararlının toplam nimf dönemi 4-12 gündür. Ancak sıcak bölgelerde bu
süre daha kısa olup 7-10 gün içerisinde zararlı biyolojik dönemini tamamlamaktadır.
Genellikle nemli ve serin havadan hoşlanan yaprakbitinin popülasyonu bu koşullarda
oldukça hızlı bir şekilde artış gösterirken, düşük nem, sıcak ve kuru havada ise ani
düşüşler gösterir. Şiddetli yağışlar zararlının popülasyonunu etkileyerek yoğunluğun
düşmesine neden olur.

Tülay TATLI

Şekil 2.Yaprakbiti ergini

Tülay TATLI

Şekil 3. Yaprakbiti ergin ve nimfleri
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Pamukta emgi yaparak beslenen yaprakbitlerinin nimf ve erginleri zararlı olmaktadır.
Pamuk bitkilerinde bitki özsuyunun emilmesi nedeniyle zarar gören yapraklarda,
emgi yerlerinde kıvrılma ve şekil bozuklukları meydana gelir (Şekil 4). Bu şekilde
zarar gören yapraklarda fotosentez yapma özelliğinin azaldığı görülür. Zarar gören
bitkilerde gelişmenin yavaşladığı, yoğun popülasyonlarda ise tamamen durduğu
görülür. Zararlı genellikle pamuk bitkisinde tepe yapraklarda bulunmakla birlikte
gövde ve dallarda da görülür (Şekil 5).
Pamuk yaprakbitleri beslenme esnasında kendileri için fazla gelen şekerli maddeleri
vücutlarının sonunda bulunan corniculus vasıtası ile dışarı atarlar. Dışarı atılan şekerli
maddeler üzerinde havada bulunan saprofit funguslar ve diğer sporlar gelişerek siyah
bir renk alır. Şekerli maddelerin bu şekilde siyah renk almasına fumajin denir. Şekerli
madde salgısının fazla olması nedeniyle pamuk yaprakları parlak bir görünüm alır.

Tülay Tatlı

Şekil 4. Yaprakbitleri’nin yapraklarda
oluşturduğu kıvrılma

Sedat Eren

Şekil 5. Yaprak sapındaki yaprakbitleri

Doğal Düşmanları
Pamuk yaprakbitinin çok sayıda doğal düşmanı bulunmakta ve faydalılar zararlının
popülasyonunu düşürmede oldukça etkili olmaktadır. Temel gelişme döneminde
buğday hasatından sonra Coccinellid (gelin böcekleri) gibi çok sayıda ve türde
faydalının pamuğa geçmesi doğal biyolojik mücadele açısından çok önemlidir.
Ancak var olan bu doğal düşman dengesinin korunması ve etkili olması için bu
dönemde tarla çok iyi kontrol edilmeli ve gereksiz ilaçlamalardan kaçınarak doğal
dengenin bozulmamasına dikkat edilmelidir.
Pamuk yaprakbitinin en etkili doğal düşmanları özellikle Chrysoperla carnea (afit
aslanı) ve Coccinellid larvalarıdır. Ayrıca Çukurova bölgesinde entomopatojen bir
fungus olan Fusarium subglutinosa (Wollenw & Reinking)’da zaman zaman yaprakbiti
popülasyonunu önemli oranda düşürmekte etkili olmaktadır (Şekil 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 ve 13).
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Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanların önemlileri aşağıda verilmiştir.
Çizelge 4. Pamuk yaprakbiti’nin doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Chrysoperla carnea (Steph.)

Neu.: Chrysopidae

Coccinella septempunctata L.,

Col.: Coccinellidae

C. undecimpunctata L.,

Col.: Coccinellidae

Adonia variegata (Goeze),

Col.: Coccinellidae

Exochomus nigromaculatus (Gz.),

Col.: Coccinellidae

E. flavipes M.,

Col.: Coccinellidae

Hyperaspis quadrimaculatus Red

Col.: Coccinellidae

Scymnus interruptus (Gz.),

Col.: Coccinellidae

S. pallipediformis Günther

Col.: Coccinellidae

S. apetzoides Copra,

Col.: Coccinellidae

Propylaea quattuordecimpunctata L

Col.: Coccinellidae

Thea vigintipunctata L.,

Col.: Coccinellidae

S. apetzi (Mulsant),

Col.: Coccinellidae

S. rubromaculatus Goeze,

Col.: Coccinellidae

S. levaillanti Mulsant,

Col.: Coccinellidae

Geocoris megacephalus (R.),

Hem. : Lygaeidae

G. pallidipennis (C.),

Hem. : Lygaeidae

G. arenarius (Jak.),

Hem. : Lygaeidae

Piocoris erythrocephalus (P. & S.),

Hem. : Lygaeidae

P. luridus Fieb.,

Hem. : Lygaeidae

Nabis pseudoferus Rm.,

Hem. : Nabidae

N. rugosus L.,

Hem. : Nabidae

N. punctatus L.

Hem. : Nabidae

Orius horvathi (Reut.),

Hem. : Anthocoridae

O. niger (W.)

Hem. : Anthocoridae

Deraeocoris pallens Reut.,

Hem. : Miridae

D.serenus Dgl. Sc.

Hem. : Miridae
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Çizelge 4’ün devamı
Parazitoidler
Ephedrus persicae Fruf

Hym.: Aphidiidae

Lysiphlebus fabarum Marshall

Hym.: Aphidiidae

Pachyneuron sp

Hym.: Pteromalidae

Metasyrphus corallae (Fabr.)
Episyrphus balteatus (De Geer)

Dip.: Syrphidae

Scaeva pyrasti (Linneaus)
Aphidoletes aphidimyza Rondani

Dip.: Cecidomyiidae

Leucopis griseola Fall

Dip.: Chaemamyiidae

Entomopatojen Fungus
Fusarium subglutinosa (Wollenw & Reinking)

Sedat EREN

Şekil 6. Coccinella septempunctata ergini

Sedat EREN

Şekil 7. Coccinella septempunctata larvası

Doğancan KAHYA

Şekil 8. Scymnus sp. ergini
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Şekil 9. Scymnus sp. larvası
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Doğancan KAHYA

Şekil 10. Aphidius colemani ile parazitlenmiş
yaprakbiti

Tülay TATLI

Şekil 11. Sryphidae larvası

Tülay TATLI

Şekil 12. Aphidoletes aphidimyza larvası
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Şekil 13. Deraecoris sp. ergini
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Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Mevsim başında bulaşmaların yabancı otlardan gerçekleşmesi nedeniyle tarla içindeki
yabancı otlar yok edilmelidir. Bitki sıklığı, aşırı sulama ve aşırı azotlu gübre kullanımı
vejetatif gelişmeyi arttıracağı için yaprakbitinin çoğalmasını teşvik etmektedir. Bu
nedenle bitki sıklığı, sulama ve gübrelemede önerilen tavsiyelere uyulmalıdır.
Biyolojik Mücadele
Yukarıda da belirtildiği gibi zararlının çok sayıda ve türde doğal düşmanı
bulunmaktadır. Özellikle pamuğun temel gelişim döneminde yararlı türlere, iklim
koşullarına ve tarla yakınındaki diğer ürünlere dikkat edilmelidir. Bu dönemde
doğal düşman yoğunluğu yeterli ve sıcaklıklar yüksek ise, kimyasal mücadeleden
kaçınılmalıdır. Kimyasal mücadelenin gerekli olması halinde, doğal düşmanların
korunması açısından mümkün olabildiğince seçici ilaçların kullanılmasına dikkat
edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Zararlı tarlada bütün vejetasyon mevsimi süresince görülebilmektedir. Bu nedenle
kimyasal mücadeleye karar vermek için temel gelişme dönemi ve koza oluşturma
dönemi olmak üzere iki farklı dönemde ekonomik zarar eşiği belirlenmiştir. Özellikle
pamuğun temel gelişim döneminde tarlalar sık sık kontrol edilerek haftada iki kez
sürvey yapılmalıdır.
Fide döneminde seyreltme sonrası % 50 oranında bulaşma belirlendiğinde ilaçlı
mücadele önerilir. Pamuğun koza oluşturma döneminde ise ilk sulamayla birlikte
zararlının yoğunluğunda artışlar görülmektedir. En az haftada bir yapılacak sürveylerde
25 birey (ergin+nimf)/yaprak yoğunluğuna ulaştığında mücadele önerilmelidir.
Zararlı yaprak altında bulunduğu için ilaçlamalarda tarla pülverizatörlerine yaprak
altı meme setleri ilave edilmelidir. Pamuk yaprakbitinin kimyasal mücadelesinde
kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.
6.1.2. Tütün thripsi [Thrips tabaci L. (Thysanoptera: Thripidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginleri 0,8-0,9 mm uzunluğunda oldukça küçük böcekler olan tripslerde gözler
oldukça belirgindir. Vücutları ince, uzun ve silindir şeklindedir. Renkleri yazlık
formlarda açık sarı, kışlık formlarda ise biraz daha koyudur. Kanat kenarları kirpik
şeklinde ve saçaklıdır.
Yumurtalar yaprakların alt yüzeyine teker teker veya gruplar halinde ve doku içerisine
bırakılır. Bu nedenle yumurtaların gözle görülmesi mümkün değildir.
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Yumurtaların açılma süresi sıcaklığa bağlı olarak ortalama 4-5 gündür. Larva ergine
çok benzer, ancak erginden farklı olarak kanatsızdır. Büyüklükleri 0,9 mm.’den küçük
olan larvalar, birinci dönemde beyaz, ikinci dönemde ise açık sarı renktedir. Zararlı
iki larva, prepupa ve pupa dönemi geçirerek ergin olur. Tütün thripsi toprakta pupa
olur. Yılda 4-6 döl verir.
Zararlının yaşam süresi ile sıcaklık arasında negatif bir ilişki vardır. Yani sıcaklık
arttıkça zararlının yaşam döngü süresi azalır ve çok daha fazla sayıda döl verir. Tütün
thripsi’nin yumurtadan ergin oluncaya kadar olan süre 25 ºC’de 9 gündür.
Thripsler kışı ergin halde çeşitli bitkiler üzerinde geçirirler. Sıcaklıkların artmasıyla
birlikte şubat ve mart ayında yabancı otlarda görülmeye başlarlar. Daha sonra bu
bitkilerin kuruması ile birlikte kültür bitkilerine ve pamuğa geçerler. Zararlı nemli
ortamlardan daha çok kuru ortamları sever ve ilkbaharın kurak geçtiği yıllarda
yoğunlukları oldukça yüksek olur ve zararı artar.
Erken dönemdeki zararı önemlidir. Bitkide yaprakların alt yüzünde beslenir. Ergin
ve larvaları pamuk bitkilerinin yaprak ve saplarını ağız parçaları ile zedeleyerek öz
suyunu emerler. Bitkide zararlının beslendiği yerler bir süre sonra gümüşi bir renk
alır (Şekil 14-a). Yoğun bulaşmalarda pamuk fidelerinin yaprakları kıvrılır, esmerleşir
ve dökülür (Şekil 14-b). Bitkinin büyüme noktasının zarar görmesi halinde çatal bitki
meydana gelir. Zarar gören bitkinin alt kısımlarındaki meyve dallarında azalmalar
meydana gelerek verimde düşüşe neden olur. Ayrıca yoğun zararda hasatta
gecikmeler meydana gelir.

a

Seher TANYOLAÇ

b

Sedat EREN

Şekil 14. Tütün thripsi’nin a) Yapraklarda gümüşlenme b) Yapraklarda deformasyon zararı
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Doğal Düşmanları
Tütün thripsi’nin etkili pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır. Doğal düşmanlar
zararlının popülasyonunu düşürmede etkilidir. Orius türleri en etkili doğal
düşmanlarındandır. (Şekil 15. a-b). Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanlar Çizelge
5’de verilmiştir.
Çizelge 5. Thrips tabaci’nin doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Orius albidipennis (Reut.)

Hem.:Anthocoridae

O. niger (W.)

Hem.:Anthocoridae

O. horvathi (Reut.)

Hem.:Anthocoridae

Aeolothrips intermedius Bagn

Thy.: Aeolothripidae

Chrysoperla carnea Steph.

Neu.:Chrysopidae

Deraeocoris spp.

Hem.: Miridae

Geocoris spp.

Hem.: Lygaeidae

Nabis spp.

Hem.: Nabidae

Scymnus spp.

Col.:Coccinellidae

Parazitoidler
Thripoctenus spp.

a

Hym.: Eulophidae

Doğancan KAHYA

b

Doğancan KAHYA

Şekil 15. Orius sp.’nin a) Ergini b) Nimfleri
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Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Tütüntripsi, pamuğun dışında özellikle de buğday ve arpa başta olmak üzere
tütün, soğan, sarımsak, çeşitli sebze, yerfıstığı ve pancar gibi birçok bitkilerde de
bulunmaktadır. Bu nedenle bu bitkilerin pamuk aralarına ekim ve dikimlerinin
yapılmaması veya pamuk tarlalarının diğer konukçu bitki tarlalarına uzak olması
gerekmektedir.
Ayrıca;

•
•

Zararlının yoğun olarak sorun olduğu yerlerde erken ekimden kaçınırken,
yaprakları tüysüz erkenci çeşitler tercih edilebilir.
Thripsin sorun olduğu tarlalarda seyreltme işlemi erken yapılmamalıdır.

Biyolojik Mücadele
Uygulanan bir biyolojik mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
Kimyasal Mücadele
Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk alanlarında erken dönemde zararlı olan
tütüntripsine karşı gerekli olmadıkça ilaçlı mücadele yapılmamalıdır. Kurak geçen
ilkbahar aylarında pamuk fidelerinin çıkışından itibaren kontrollere başlanmalıdır.
Yoğun doğal düşman popülasyonunun görülmesi halinde ilaçlama yapılmamalıdır.
Pamuk fideleri 1-3 gerçek yapraklı oldukları dönemde iken zararlı popülasyonu,
yaprak başına 1 adet
(larva+ergin) düzeyine geldiğinde kimyasal mücadelesi
yapılmalıdır. Tütüntripsinin kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek
4’te yer almaktadır.
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6.1.3. Pamuk yaprakpireleri [Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca
decedens (Paoli) (Hemiptera: Cicadellidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Yaprakpiresi nimf ve ergini yeşilimsi sarı renkte, erginler yaklaşık 3 mm boyundadır.
Nimf ve erginlerin, yaprağın alt yüzeyinde yan yan ve hızlı hareketleri karakteristik
özellikleridir (Şekil 16. a-b.) Zararlı tüm pamuk mevsimi süresince görülmekle beraber
daha çok birinci sulamadan sonra taraklanma devresini takiben bulaşmaların
başlaması ile birlikte popülasyonunda artış görülür. Ergin dişiler yumurtalarını bitki
dokusuna bırakırlar. Yumurtadan çıkan nimfler 5 gömlek değiştirdikten sonra ergin
olurlar. Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre 10-25 gündür. Kışı ergin
olarak geçiren pamuk yaprakpireleri yılda ortalama 8 döl verir.

a

Okan ÖZGÜR

b

Okan ÖZGÜR

Şekil 16. Yaprakpiresi’nin a) Nimfi b) Ergini

Ergin ve nimfler yaprakların alt yüzünde bulunur ve bitki özsuyu ile beslenerek zarar
yapar. Yaprakların alt yüzeyinde emgi yerlerinde siyah noktalar oluşur. Zararlının
emgisi sonucu yapraklar uçtan itibaren önce sararır, sonra kızarır ve dokular
sertleşerek aşağı doğru kıvrılır (Şekil 17). Yoğun popülasyonlarda gelişmede
durgunluk göze çarpar, yaprak ve tarak dökümüne neden olur.
Pamuk yaprakpireleri bitkiye verdiği emgi zararının yanı sıra bitki bünyesine zehirli
salgı salgılayarak da zararlı olur. Salgılanan toksik maddeler yaprağın floem dokusu
hücrelerinde hipertrofi meydana getirir. Bu ise özsu taşınmasında tıkanıklıklara neden
olur. Pamuk yetiştirilen alanların tümünde görülür.

Sedat EREN

Şekil 17. Pamuk yaprakpiresi’nin yapraktaki zararı
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Doğal düşmanları
Pamuk yaprakpirelerinin, birçok doğal düşmanı bulunmaktadır (Şekil 18).
Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanlar Çizelge 6’da verilmiştir.
Çizelge 6. Pamuk yaprakpireleri’nin doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Chrysoperla carnea (Steph.)

Neu.: Chrysopidae

Deraeocoris spp.

Hem.: Miridae

Geocoris spp.

Hem.: Lygaeidae

Nabis spp.

Hem.: Nabidae

Paederus kalalovae (Curtis)

Col.: Staphylinidae

Parazitoidler
Gonatopus spp.

Hym.: Dryniidae

Aphelopus sp.

Hym.: Dryniidae

Mücadelesi
Kültürel Mücadele

•
•
•
•

Pamuk yaprakpirelerine karşı mücadelede
kültürel önlem olarak;
Zararlı polifag olduğundan ara konukçusu
olan bitkilerin tarlada bulunmamasına özen
gösterilmelidir.
Aşırı sulama ve azotlu gübre kullanımından
kaçınılmalıdır.
Erkenci ve tüylü veya orta tüylü pamuk
çeşitleri tercih edilmelidir.

Kimyasal Mücadele

Sedat EREN

Erken
dönemde
sorun
olan
pamuk
yaprakpirelerine karşı gerekmedikçe kimyasal
mücadele yapılmamalıdır.

Şekil 18. Nabis sp. ergini

Zira bu dönemde zararlı olan türleri baskı altında tutan yararlı türlerin etkinliği
oldukça yüksektir. En az haftada bir yapılacak periyodik kontrollerde yaprak başına
10 ergin veya nimf yoğunluğuna ulaşmış ve popülasyonu artış eğiliminde ise kimyasal
mücadeleye karar verilmelidir. Yaprak pirelerinin kimyasal mücadelesinde kullanılan
ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.
Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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6.1.4. İki noktalı kırmızıörümcek [Tetranychus urticae Koch. (Acarina:
Tetranychidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Esas rengi yeşilimsi olan zararlı; sarımtırak koyu yeşil, koyu kırmızı veya kahverengimsi
yeşil renkte de olabilir. Vücut ortasına yakın mesafede iki tarafta bir çift siyah leke
bulunur (Şekil 20). Erkekler dişilerden daha küçük ve daha hareketlidir. Zararlı Ege,
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi pamuk alanlarında yaygındır.
Tarla kenarlarında, bahçe ve çalılıklardaki yabancı otlarda üremesine devam ederek
kışı geçiren İkinoktalı kırmızıörümcek ergin olduktan bir gün sonra yumurta koymaya
başlar. Yumurtalarını yaprağın alt yüzüne tek tek bırakır. Yumurtanın rengi önceleri
şeffaf ve beyaz, açılmaya yakın hafif kırmızı ve sarı renge dönüşür. Erginler 4 çift
bacaklıdır. Bir dişi ömrü boyunca 100-150 yumurta bırakır.
Yumurtadan yeni çıkmış larva açık renkli ve 3 çift bacaklıdır. Beslendikten sonra rengi
koyulaşarak ergine benzer. Larva dönemi ortalama bir gün sürer.
İki noktalı kırmızıörümceğin gelişmesi sıcaklık ve nem ile çok yakından ilgilidir. %
70’in altındaki nispi nemde gelişme artar. Sıcaklık ve neme bağlı olarak bir neslini
10-20 günde tamamlar ve yılda 10-20 döl verebilir. Zararlı sıcak ve kuru havayı
sever.
İki noktalı kırmızıörümcek bitkinin tüm aksamında bulunur. Ancak özellikle taze ve
kuvvetli yaprakları tercih eder ve bu yaprakların altında yaşar. Zararlı yaprakların
alt yüzünde özellikle de yaprak sapı ile yaprak ayasının birleştiği yerde yoğun
olarak bulunur ve buradan diğer kısımlara geçer. Zararlının beslenmesi sonucunda
yaprakların üst yüzünde serpiştirilmiş sarı noktalar karakteristiktir

Okan ÖZGÜR

Şekil 19. Tetranychus urticae ergini ve yumurtaları

Okan ÖZGÜR

Şekil 20. Tetranychus urticae ergini

Daha sonra sarı noktalar yaprağa yeşil rengini veren klorofil maddesinin zarar
görmesi nedeniyle kırmızı renge dönüşür. Bu kırmızılık artarak tüm yaprak yüzeyini
veya yaprağın bir bölümünü homojen bir şekilde kaplar ve yapraklar zamanından
önce kuruyarak dökülür (Şekil 21. a-b).
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İki noktalı kırmızıörümcek taraklanmadan önce yoğun olarak bulunursa taraklanma
gecikir. Taraklanmadan sonra yoğunluk kazanması durumunda ise tarak, çiçek ve
kozaların dökülmesine, ayrıca kozaların küçük kalmasına neden olur. Zararlının
bir diğer özelliği beslenmeleri sırasında salgıladıkları madde nedeniyle meydana
getirdikleri ağlardır. Ağların çokluğu aynı zamanda zararlı popülasyonunun yoğun
olduğunu göstermektedir.

a

b

Şekil 21.İki noktalı kırmızıörümceğin a) Yapraktaki zararı b) Bitkideki zararı

Doğal düşmanları
İki noktalı kırmızıörümceğin etkili pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır. Bu türlerden
özellikle Scolothrips longicornis (Şekil 22) ve Stethorus spp. (Şekil 23) zararlının
özelleşmiş predatörleridir. Bu nedenle zararlıya karşı ilaçlı mücadele gerekiyorsa
spesifik akarisitler kullanılarak yararlı türlerin korunması sağlanmalıdır. Ülkemizde
tespit edilen doğal düşmanlar Çizelge 7’de verilmiştir.
Çizelge 7. İki noktalı kırmızıörümceğin doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Scolothrips longicornis Priesner

Thy.:Thripidae

Stethorus gilvifrons

Col.: Coccinellidae

Stethorus punctillum

Col.: Coccinellidae

Scymnus spp.

Col.: Coccinellidae

Chrysoperla carnea (Steph.)

Neu.:Chrysopidae

Orius niger (W.)

Hem.:Anthocoridae

Orius horvathi (Reut.)

Hem.:Anthocoridae

Orius albidipennis (Reut.)

Hem.:Anthocoridae

Nabis pseudoferus (Rem.).

Hem.:Nabidae

Geocoris spp.

Hem.:Lygaeidae

Piocoris spp.

Hem.:Lygaeidae

Campylomma diversicornis Reut.

Hem.:Miridae

Phytoseiulus persimilis A. H.

Aca: Phythoseidae
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Tülay TATLI

Şekil 22. Scolotrips longicornis ergini

Mustafa TÜFEKLİ

Şekil 23. Stetorus sp. ergini

Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Zararlının mücadelesinde kültürel tedbirler önemli yer tutmaktadır. Zararlı, kışı
yabancı otlarda geçirmektedir. Yabancı otlardan pamuğa geçtiği için pamuk
tarlaları çevresindeki yabancı otların temizlenmesi, ilk bulaşmaların önlenmesi
veya geciktirilmesi yönünden etkilidir. Bitkilerin su stresine girmemesine özen
gösterilmelidir. Su stresi bitkileri akarlara karşı duyarlı hale getirmektedir.
Biyolojik Mücadele
Özellikle Stethorus türleri ile Scolothrips longicornis zararlı popülasyonunu genellikle
baskı altında tutabilmektedir. Bu nedenle zararlıya karşı ilaçlı mücadele gerekiyorsa
spesifik akarisitler kullanmak suretiyle yararlı türler korunmalıdır.
Kimyasal Mücadele
İki noktalı kırmızıörümcek yoğunluğu öncelikle tarla kenarlarında ve lokal olarak
görülmektedir. Bu durumda sadece bu yerlerin ilaçlanması (Şerit ilaçlama) yeterli
olmaktadır. Ancak yüksek popülasyonlarda ve tarla geneline bulaşan zararlı
yoğunluğu için ekonomik zarar eşiği dikkate alınarak mücadele yapılmalıdır.
Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere
başlanır. Ekonomik zarar eşiği 10 adet ergin+nimf /yaprakdır. İlaçlı mücadelede tarla
pülverizatörüne yaprak altı meme setleri ilave edilmelidir. İkinoktalı kırmızıörümceğin
kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.
6.1.5. Tütün beyazsineği [Bemisia tabaci Genn. (Hemiptera:
Aleyrodi dae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginlerin boyu 1 mm ve görünüşleri beyazdır. Kanat ve vücut üzeri beyaz tozlu
görünüşte bir mum tabakası ile kaplıdır. Gözler kırmızı renklidir (Şekil 24).
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Gözle zor görülebilecek küçüklükte (0,25 mm) olan yumurtalar yaprak dokusuna
dik olarak bırakılır. Bir dişi birkaç kez çiftleşir ve 300 kadar yumurta bırakır. Yumurta
koymak için taze yaprakları ve yaprakların alt yüzeyini tercih eder. Yumurta pedicel
adı verilen bir sapçık yardımı ile yaprağa bağlanır. Bu sapçık yardımı ile gereksinimi
olan suyu ve besini bitki hücresinden almakta ve havanın nemine bağlı olmaksızın
gelişmesini devam ettirebilmektedir. Yumurta bırakmak için en uygun sıcaklık 2627°C ve %60’ın üzerindeki orantılı nem koşullarıdır. 14°C’nin altında yumurta koyma
işlemi, 10°C’nin altında ise ergin faaliyetleri yavaşlar veya durur. Yumurtalar 30°C
sıcaklıkta 4 günde açılır.
Yumurtadan yeni çıkan birinci dönem larvalar oval yapılı ve hareketlidir. Soluk sarı
renkli larva, önceleri kısa bir süre yaprak üzerinde gezinerek beslenmesine devam
eder ve yaklaşık 8 saat içerisinde kendini yaprağa sabitleştirerek hareketsiz duruma
geçer. Larva beslendikçe gelişir ve 4 dönem geçirir (Şekil 25).
Larva üçüncü dönemde pupa dönemine girer. Dördüncü dönem larva, pupa olarak
isimlendirilir. Pupa şekil olarak larvaya benzer. Pupa döneminde beslenme yoktur
ve erginin oluşan kırmızı renkteki gözleri dıştan belirgin bir şekilde görülür. Yaz
aylarında 2 haftada bir olmak üzere yılda 9-10 döl verir. Beyazsineğin üremesi ve
gelişmesi için rüzgarsız, 30°C’nin üzerindeki sıcaklık ve %60’dan fazla orantılı nem
en uygun koşullardır.

Tülay TATLI

Şekil 24. Beyazsinek ergini

Sedat EREN

Şekil 25. Beyazsinek larvası

Beyazsinek yumurta ve pupa dönemi dışında bütün hayat dönemlerinde bitki özsuyu
ile beslenir. Zarar gören bitkiler ciddi şekilde zayıflar ve gelişme durur. Bu şekilde
gelişmesi zayıflayan bitkinin koza tutma kapasitesi düşer. Pamuk bitkisi koza tutsa
bile kozaların gelişmesi tam olmadığından ağırlıkları düşük olur.
Beyazsinek bir diğer şekilde bitkide fumajin oluşturarak zarar verebilmektedir. Tatlı
madde üzerinde bazı saprofit mantarların gelişmesi ile fumajin oluşur ve yoğun
popülasyonlarda oluşan bu fumajin tüm bitkiyi kaplayarak pamuk bitkisinin siyah bir
görünüm almasına neden olur (Şekil 26). Fumajin kütlüye de bulaşarak lif kalitesini
etkiler (Şekil 27), ayrıca stomaları kapatması sonucu bitkide fotosentez yapma düzeni
bozulur ve bu halin devamı bitkinin erken ölmesine neden olur.
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Özellikle koza oluşturma döneminde zarar vermesi nedeniyle önemi artmakta ve
üründe meydana getirdiği zarar, yoğunluğuna ve yoğunluk kazandığı döneme
bağlı olarak %67’ye kadar çıkabilmektedir. Beyazsinek aynı zamanda bazı virüslere
vektörlük yaparak hastalıkları bitkiden bitkiye taşıyarak dolaylı olarak da zarar
verebilmektedir.

www.ipm.ucdavis.edu

Şekil 26. Beyazsineğin bitkideki fumajin zararı

Şekil 27.Beyazsineğin bitkideki fumajin zararı

Doğal Düşmanları
Beyazsineğin, birçok etkili doğal düşmanı bulunmaktadır (Şekil 28 ve 29). Bu
türlerin korunması ve etkinliklerinin arttırılması, beyazsinekle mücadelede başarıyı
arttıracak en önemli noktalardan biridir. Bu amaçla geniş spektrumlu kimyasallar
yerine olabildiğince seçici insektisitler önerilmelidir. Ülkemizde tespit edilen doğal
düşmanlar Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelge 8. Pamuk beyazsineği’nin doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Chrysoperla carnea (Steph.)

Neu.:Chrysopidae

Exochomus flavipes Thonbg.

Col.:Coccinellidae

Nabis pseudoferus Rm.

Hem.:Nabidae

Deraeocoris spp.

Hem.:Miridae

Campylomma diversicornis Reut.

Hem.:Miridae

Orius spp.

Hem.:Antocoridae

Geocoris spp.

Hem.:Lygaeidae

Macrolophus caliginosus (Wagner)

Hem.:Miridae

Zanchius alatanus Hob.

Hem.:Miridae

Parazitoidler
Eretmocerus mundus Mercet

Hym.:Aphelinidae

Encarsia lutea

Hym.:Aphelinidae

(Masi)

Prospaltella aspiticola M.
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Mehmet KEÇECİ

Şekil 28. Eretmocerus mundus ergini
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Şekil 29. Encarsia formosa ergini

Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Başta pamuk olmak üzere çok sayıda kültür bitkisinde zararlı olan beyazsinek
mücadelesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar vardır. Zararlıya
karşı mücadelede kültürel önlemler aşağıda verilmiştir.
•
•
•
•
•
•

Tüysüz ve erkenci pamuk çeşitleri tercih edilmelidir.
Aşırı sulama ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.
Bitki sıklığı tavsiyeye uygun olmalıdır.
Sebze, bostan ve pamuk tarlalarının iç içe olmamasına özen gösterilmeli, bu
biçimde ekim varsa hasadı takiben bitki artıkları toplanıp yok edilmelidir.
Zararlının kışlamasına imkan veren narenciye bahçeleri gibi yerlerdeki ya
bancı otlar toprak işlemesiyle yok edilmelidir.
Nicotiana ve soya fasulyesi tuzak bitki olarak kullanılabilir.

Biyolojik Mücadele
Etkili bir biyolojik mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Ancak doğal düşmanlarının
korunması, zararlı popülasyonunun baskı altında tutulmasında önem taşımaktadır.
Bu nedenle zararlıya karşı kimyasal mücadele gerektiğinde doğal düşmanlara etkisi
düşük preparatlar önerilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Kültürel önlemlerin uygulanmasına ve doğal düşmanların baskısına rağmen
beyazsinek ekonomik zarar eşiğini aşıyorsa bu durumda ilaçlı mücadeleye karar
verilmelidir. İlaçlı mücadelede yeşil aksam ilaçlamaları tercih edilmelidir.
Beyazsineğe karşı ilaçlı mücadelede ekonomik zarar eşiği yaprak başına 5 ergin
veya 10 larvadır. İlaçlamalarda tarla pülverizatörlerine yaprak altı meme setleri ilave
edilmelidir.
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İlaç seçiminde, yararlı türlerin korunması açısından “Böcek Gelişim Engelleyicisi”
ve “Böcek Gelişim Düzenleyicisi” grubu preparatlara öncelik verilmelidir. Zararlıda
kimyasallara karşı oluşabilecek direnci ortadan kaldırmak veya en azından
geciktirmek için, farklı aktif maddeli ilaç grupları dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.
Tütün beyazsineği’nin kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te
yer almaktadır.
6.2. Ana Hastalık
6.2.1. Pamuk Verticillium solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni fungus toprak kökenli olup, genellikle vejetasyonun sonuna yaklaştıkça
ağırlaşan bir belirti tablosuyla kendisini gösterir. Alt kısımlardan üst kısımlara doğru
ilerleyen belirti tablosunda ilk belirtiler herhangi bir zararlanma olmaksızın solan
yapraklar şeklinde olabileceği gibi, yaprakların kenarlarından damar aralarına
doğru ilerleyen kloroz ve sonrasında nekrozlar şeklinde de olabilir (Şekil 30 a-b.,
31). Ekim geç yapılmışsa veya hastalık erken başlamışsa bitki boyu kısalır, koza sayısı
azalır ve kozalar küçük kalır. Hastalığın diğer karakteristik bir belirtisi ise gövde enine
kesitinde ksilem (odun borusu) iletim demetlerinin kahverengileşmesidir (Şekil 32).
Hastalığın ileri aşamalarında çoğunlukla bitki ölür (Şekil 33).
Etmenin değişik vejetatif uyum grupları (VCG) bulunmaktadır. Bunlardan VCG1
pamukta en yıkıcı olanıdır ve hastalıklı bitkilerde ani yaprak dökümü, bitki boyu
kısalması ve ölümüne yol açar. VCG2 kendi içerisinde 2A ve 2B olarak ayrılmaktadır.
Genellikle VCG2B üyelerinin VCG2A’ya göre daha virulent oldukları saptanmıştır. Bu
grup bitkilerin yapraklarında damar aralarına doğru ilerleyen kloroz ve sonrasında
nekroze alanlar oluşur. Yapraklar dökülmez çoğunlukla kaşık gibi bitkide asılı kalır,
bazen de solarak bitkinin gövdesine sarılır. V. dahliae, 21-27°C’ler arasında iyi gelişir.
V. dahliae pamuk dışında birçok bitkide hastalığa neden olabilmektedir. Bunlardan
bazıları zeytin, susam, ayçiçeği, bamya, domates, biber, patlıcan, börülce, fasulye,
patates, yerfıstığı, kavun, maydanoz, şeftali, kayısı, karanfil, datura, domuz pıtrağı,
horozibiği ve pire otudur.
Fungus kışı toprakta ya da hastalıklı bitki kalıntılarında 10 yıl gibi uzun bir süre
canlılığını sürdürebilir.
V. dahliae pamuğun özellikle kök uçlarından ve hipokotilin toprak altında kalan
kısmından bitkiye giriş yapar. Kök meristemine giren fungus hem intrasellüler (hücre
içi) hem de interselüller (hücreler arası) olarak merkezi silindire yönelir ve ksileme
ulaşır. Etmen floemde taşınmaz. Fungus ksilem içinde misel ve konidi oluşturur.
Bunlar ksilem boyunca bitkinin tepe noktalarına, yapraklara ve uç tomurcuklara
kadar taşınır.
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Etmenin yayılmasında kültür ve bakım işlemleri (özellikle toprak işleme ve sulama),
hastalıklı bitki artıkları, bulaşık toprak ve tohum önemli rol oynamaktadır.

a

Oktay ERDOĞAN

b

Erhan GÖRE

Şekil 30. Pamukta Verticillium solgunluğunun yapraktaki belirtisi (a ve b).

a

Oktay ERDOĞAN

Şekil 31. Verticillium solgunluğunun bitkideki genel
görünümü

a

b

Erhan GÖRE

Şekil 32. Verticillium solgunluğunun gövde enine
kesitindeki görünümü

Erhan GÖRE

Şekil 33. Verticillium solgunluğuna yakalanmış
bitkinin ileri aşamadaki durumu
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•
•
•
•

Hastalığa dayanıklı çeşitler tercih edilmeli
Aşırı sulamadan kaçınılmalı
Ekim nöbeti uygulanmalı (2 yıl pamuk, 2 yıl yonca; 3 yıl pamuk, 3 yıl yonca;
2 yıl pamuk, 1 yıl buğday + mısır; 2 yıl pamuk, 1 yıl mısır; 1 yıl pamuk, 1 yıl
susam + buğday)
Dengeli gübreleme yapılmalı. (Azotlu gübre olarak üre tercih edilmelidir)
Yabancı ot mücadelesi yapılmalı
Derin toprak işlemeden kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Solgunluk hastalığının bilinen ekonomik bir ilaçlı mücadelesi yoktur.
6.3. Ana Yabancı Otlar
6.3.1. Kanyaş (=Geliç)[Sorghum halepense (L.) Pers. (Poaceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Hem tohumla hem de rizom ile çoğalan
çok yıllık bir yabancı ottur (Şekil 34). Güçlü
bir yapıya sahiptir ve boyu 1-2 m arasında
değişmektedir. Rekabet gücü çok yüksektir.
Havaların ısınmasına bağlı olarak Nisan
ayından itibaren tarlalarda görülmeye
başlar ve sonbahar sonlarına kadar
hayatını devam ettirir.
Cumali ÖZASLAN

Şekil 34. Kanyaş

Mücadelesi
Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele
•
•
•
•
•

34
Pamuk Entegre.indd 34

Kanyaş’ın bulunmadığı yerlere tohum ve rizom ile bulaşmalar önlenmelidir.
Çiftlik gübresi kullanılacak ise iyice yanmış olmalıdır.
Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
Uygun toprak işleme aletleri kullanılarak toprak içindeki rizomlar çıkarıldık
tan sonra toplanarak tarladan uzaklaştırılmalı veya uygun şekilde yok edil
melidir.
Küçük üretim alanlarında, yabancı otun 3-5 yapraklı olduğu dönemde el
çapası ile çapa yapılmalıdır. Ancak çapa işlemi tek başına yeterli olmayabilir.
Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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•

Tarla kenarı, sulama kanalı ve ark içerisindeki Kanyaşlar biçilerek tohum
oluşturmasına fırsat verilmemelidir.

Kimyasal mücadele
Kimyasal mücadele, yabancı otun 3-5 yapraklı döneminde uygun bir herbisit
uygulanarak yapılmalıdır. Tarlada yabancı ot lokal olarak bulunuyorsa ilaçlamanın
da lokal olarak yapılması gerekir. Kullanılan mücadele yöntemleri yetersiz kalırsa ve
yeni çıkışlar olursa ilaçlamayı tekrarlamak gerekebilir. İlaçlamalardan sonra 10-15
gün çapa yapılmamalıdır.
İlaçtan yüksek etki elde etmek için, ekim öncesi tarla birkaç defa diskaro ile işlenmelidir.
Böylece toprak içindeki rizomların küçük parçalara ayrılması sağlanmış olur. Ayrıca
ilaçlamadan sonra verilecek su, ilacın bitki içerisinde rizomların uç noktasına kadar
taşınmasına yardımcı olacaktır. Kanyaş’ın kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar
ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.
6.3.2. Domuz Pıtrağı [Xanthium strumarium L. (Asteraceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Tek yıllık geniş yapraklı bir yabancı ottur (Şekil 35). Meyvelerin üzeri, uçları içe dönük
dikenlerle kaplıdır. Bu dikenli yapıları ile pamuğa yapışarak zarar verirler.
Meyvenin üst ucunda kalın iki iri diken
(kıvrık yönleri birbirine bakar şekilde)
bulunur. Meyve içinde iki adet tohum
bulunmaktadır. Tohumların çimlenmesi
Nisan başında başlar, yaz mevsimi
sonuna kadar devam edebilir. Meyvelerin
olgunlaşması ve bitkinin kuruması yaz
ortası veya sonuna kadar sürer.
a

Cumali ÖZASLAN

Şekil 35. Domuz pıtrağı

Mücadelesi
Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele:
•
•
•
•
•
•

Temiz yerlere yabancı otun tohum ile bulaşması önlenmelidir.
Ekim nöbeti yapılmalıdır
Çiftlik gübresi kullanılacaksa, iyice yanmış olanı tercih edilmelidir.
Tarla kenarındaki bitkilerin tohum oluşturmasına fırsat vermeden mücadelesi
yapılmalıdır.
Çapalama ile mevcut bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır.
Hasat zamanı, tarlada tohum verebilecek bitki bırakılmamalıdır
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Kimyasal Mücadele
Bu yabancı ota karşı kimyasal mücadele, ekim öncesi olarak kullanılan bir herbisit ile
toprağın 5-7,5 cm derinliğine diskaro ile karıştırılarak yapılmalıdır.
Domuz pıtrağının kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer
almaktadır.

7. DİĞER ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLAR
7.1. Zararlılar
7.1.1.Yeşilkurt [Helicoverpa armigera (Hbn.) (Lepidoptera:Noctuidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginlerin ön kanatları üzerinde biri böbrek, diğeri daire şeklinde iki leke bulunur
(Şekil 36). Bu özelliklerinin karakteristik olması nedeniyle diğer lepidopterlerden
kolayca ayırt edilir. Dişi ve erkek kelebekler renk olarak farklılık gösterir. Dişi
kelebekler kahverengi veya kırmızımsı-kahve, erkek kelebekler ise yeşilimsi kahve
veya açık kahverengindedir. Erginler nektar ile beslenir ve zararlı değildir.
Yumurta kubbe biçiminde, ilk bırakıldığında şeffaf, beyaz renkli ve meridyen şeklinde
çıkıntılara sahiptir (Şekil 37). Bir dişi kelebek 7-16 gün süren ömrü boyunca 4002000 adet yumurta bırakabilmektedir. Yumurtalar başta genç yaprak ve generatif
organlar olmak üzere büyüme noktaları ve gövdeye teker teker bırakılır. Ancak çok
yoğun popülasyonlarda yumurtalar gruplar halinde bırakılabilmektedir. Yumurtadan
çıkan larvalar önce yumurta kabuğu ve yaprak epidermisi ile beslenir. Daha sonra
bitki içerisinde hareket ederek generatif organlarda beslenmeye devam eder. Küçük
larvalar genellikle bitkinin üst kısımlarında bulunmakta, larva büyüdükçe bitkinin alt
kesimlerine doğru inmektedir. Bırakılan yumurtalar yaz aylarında 25°C’de ortalama
3 günde, soğuk koşullarda ise 6-10 günde açılır.
Yumurtadan yeni çıkmış larva şeffaf, soluk grimsi yeşil renktedir. Birinci dönem larva
1-1,5 mm büyüklüğünde, baş kısmı siyaha yakın koyu kahverenginde ve vücuda göre
daha büyüktür. Dönemler ilerledikçe vücut üzerinde uzunlamasına bant şeklinde,
değişik renk ve tonlarda lekeler oluşur (Şekil 38). Larvaların rengi beslendiği ortama
göre de değişiklik gösterebilmektedir.
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Son dönem larva 40-50 mm boyunda, yeşil, kahverengi veya turuncu rengin
değişik tonlarındadır. Toplam 6 larva dönemi geçiren yeşilkurtun Çukurova’da yaz
aylarında toplam larva süresi 10-12 gündür. Larva dönemi yaz aylarında 2-3 hafta
iken, sonbahar ve ilkbaharda 4-6 hafta sürmektedir. Yumurtada olduğu gibi larva
gelişimide sıcaklık ile yakından ilgilidir. Larva 38°C gibi oldukça yüksek sıcaklıklarda
bile hızla gelişir ve beslenir. Yeşilkurt larvalarının optimum gelişme sıcaklığı ise
25°C’dir.
Yeşilkurt larvalarının en tipik özelliği olan diken şeklinde ve kıla benzeyen çıkıntılar
karakteristik olup bütün larva dönemlerinde çıplak gözle dahi görülebilir. Bu özellikleri
nedeniyle yeşilkurt larvaları diğer lepidopter larvalarından kolayca ayırt edilebilir.
Gelişmesini tamamlayan ve son dönem olan (altıncı dönem) larvada boğum araları
şişerek iyice belirginleşir ve larva kıvrılarak hareketsiz kalır. Larva pupa olmak
üzere toprağa iner ve 6-10 cm derinlikte pupa olur. Pupa süresi yazın 2 hafta iken,
sonbahar ve ilkbaharda 6 haftadır.
Yeşilkurtun biyolojisi ve davranışı ayın fazları ile ilişkilidir. Bu özellik sadece yeşilkurt
erginleri için geçerli olup diğer lepidopter kelebeklerinde böyle bir durum görülmez.
Ergin uçuşları ayın dolunay safhası olan aydınlık dönemde en düşük seviyede
seyrederken, ayın karanlık döneminde tepe noktasına ulaşmaktadır. Yeşilkurt, bazı
yıllarda salgın yaparak önemli zararlara neden olabilmektedir.

Sedat EREN

Şekil 36. Yeşilkurt ergini

Şekil 37. Yeşilkurt yumurtası

Yeşilkurt larvaları pamukta genellikle taraklar (Şekil 38 a-b) başta olmak üzere çiçek
ve koza gibi generatif organlarda beslenerek zararlı olur. Taraklanma döneminde
verdiği zarar verim kaybı açısında çok önemlidir. Larvalar tarakların dip kısmından
beslenmeye başlar (Şekil 39).

a

Okan ÖZGÜR

b

Serhat EREN

Şekil 38.Yeşilkurt’un taraktaki ve çiçekteki zararı (a ve b)
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Zararlı burada bir delik açarak tarağın içerisinde beslenmeye devam eder ve içini
tamamen boşalttıktan sonra başka bir tarağa geçer. Zarar gören taraklar zamanla
sararır ve dökülür. Larvaların beslendiği tarakların brakte yaprakları zararlıya özgü
bir şekilde dışarıya doğru açılır. Yumurtadan yeni çıkan larva yapraklarda beslenirse
de bu zarar önemli değildir.
Larvalar çiçeklerde beslenir ve zarar gören çiçeklerde döllenme olmadığı için koza
oluşmaz. Larva dönemleri ilerledikçe zararlı bitkinin üst kısmından aşağıya doğru
hareket ederek tarak, çiçek ve kozalarda beslenir (Şekil 40). Zarar gören kozalar
açılmaz ve bir süre sonra da kurur. Sekonder zarar olarak da bu tür kozalar saprofit
fungusların etkisiyle çürür.

Okan ÖZGÜR

Okan ÖZGÜR

Şekil 39.Yeşilkurt’un larvası

Şekil 40.Yeşilkurt’un kozadaki zararı

Doğal düşmanları
Yeşilkurdun, etkili pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır (Şekil 41, 42, 43, 44, 45
ve 46). Yeşilkurt larvalarında toplam parazitlenme oranı özellikle ilaçlamanın sona
erdiği mevsim sonlarında %60’a kadar ulaşabilmektedir. Ülkemizde tespit edilen
doğal düşmanları Çizelge 9’da verilmiştir.
Çizelge 9. Pamukta yeşilkurt’un doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Chrysoperla carnea (Steph.)

Neur.:Chrysopidae

Orius albidipennis (Reut.)

Hem.:Anthocoridae

O. laevigatus (Say)
O. niger (W.)

Hem.:Anthocoridae

O. horvathi (Reut.)

Hem.:Anthocoridae

Geocoris pallidipennis (C.)

Hem.:Lygaeidae

G. megacephalus (R.)

Hem.:Lygaeidae

G. arenarius (Jack.)

Hem.:Lygaeidae

Piocoris luridus Fieb.

Hem.:Lygaeidae

Nabis pseudoferus Rm.

Hem.: Nabidae
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Çizelge 9’un devamı
Deraeocoris pallens Reuth.

Hem.: Miridae

D. serenus Dgl. Sc.

Hem.: Miridae

Scymnus interruptus (Gze.)

Col.: Coccinellidae

S. apetzoides (Copra)

Col.: Coccinellidae

S. apetzi (Mulsant)

Col.: Coccinellidae

Campylomma diversicornis Reuth.

Hem.: Miridae

Parazitoidler
Apanteles glomeratus (L.)

Hym.:Braconidae

Habrobracon hebetor Say.

Hym.:Braconidae

Cotesia ruficrus Haliday

Hym.:Braconidae

Chelorus osculator Panzer

Hym.:Braconidae

Microplitis rufiventris Kok.

Hym.:Braconidae

Hyposeter didymator (Thbg.)

Hym.:Ichneumonidae

Ichneumon sarcitorius L.

Hym.:Ichneumonidae

Conomorium patulum Walk.

Hym.:Pteromalidae

Trichogramma evanescens West

Hym.:Trichogrammatidae

T. turkestanica M.

Hym.:Trichogrammatidae

Telenomus minimus K.

Hym.:Trichogrammatidae

Hastalık Etmenleri
Bacillus thuringiensis

Bakteri : Bacillaceae

B. cereus

Bakteri : Bacillaceae

Aspergillus flavus

Deu.:Moniliales

A. parasiticus

Deu.:Moniliales

A. niger

Deu.:Moniliales

Rhizopus sp.

Phy.: Mucoarales

Predatör türlerden özellikle C. carnea larvası ile Orius nimf ve erginleri zararlının
üçüncü dölünde etkili bir baskı unsuru durumundadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, parazitoit ve patojenlerin zararlının pamuktaki
birinci dölünde %25, 2. dölünde %48 etkili olabildikleri belirlenmiştir. Çukurova’da
en önemli parazitoiti Apanteles sp.’dir. Bu parazitoit türü mevsim başından sonuna
kadar yeşilkurt larvalarında değişik oranlarda parazitlenme yapar.
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Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
•

Zararlı yoğunluğunu düşürmek amacıyla hasattan sonra tarlalar geciktiril
meden sürülmelidir. Böylece gelecek yıla geçecek olan larvaların besin kayü
nağı ortadan kaldırılmış, dolayısıyla da popülasyon azaltılmış olur.
Münavebe uygulanmalıdır. Mısır, domates gibi konukçusu olan bitkilerin ard
arda ekiminden kaçınılmalıdır.
Sınır bitkisi olarak bir sıra hint yağı otu ekilmesi zararlıyı kendine çekmesi
bakımından faydalıdır.
Ayrıca gossypol oranı yüksek ve tüysüz çeşitler tercih edilmelidir.

Biyolojik Mücadele
Ülkemizde etkili bir biyolojik mücadele yöntemi henüz uygulanmamasına karşın, çok
sayıdaki doğal düşmanlarını korumaya yönelik önlemlerle zararlı popülasyonu baskı
altında tutulabilir. Ancak epidemi yıllarında, bu doğal düşmanlar zararlıyı baskı
altında tutmakta yetersiz kalmaktadır.
Kimyasal Mücadele
Yeşilkurt ile başarılı bir mücadelenin ilk koşulu zamanlamanın doğru yapılmasıdır.
Bunun için en uygun zaman larvaların küçük olduğu dönemdir. Çünkü ileri dönemde
larvalar büyümekte ve ilacın larva etkisi azalmaktadır. Yapılacak sürveylerde 3m’lik
pamuk sırası uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda ilaçlı mücadeleye karar
verilmelidir. Bırakılan yumurta sayısı arttığı sürece ilaçlama geciktirilmeli, ancak
bu süre yeşilkurt larvalarının çok fazla büyümesine imkan verecek kadar da uzun
olmamalıdır. İlaçlı mücadelede yüksek etki elde etmek için her dölde yumurtadan yeni
çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu dönem iyi belirlenmelidir. Larvalar gündüzleri
genellikle tarak, çiçek ve koza içinde beslendiklerinden sabah erken saatlerde veya
akşam geç saatlerde ilaçlama yapılmalıdır. Yeşilkurtun kimyasal mücadelesinde
kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.

Sedat EREN

Şekil 41. Chrysoperla carnea ergini
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Şekil 42. Chrysoperla carnea yumurtası
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Sadık Emre GÖRÜR

Şekil 43. Chrysoperla carnea larvası

Şekil 44..Hyposeter didymator ergini

Sedat EREN

Şekil 45. Geocoris sp. ergini

M. Ali GÖVEN

Şekil 46. Piocoris sp. ergini

7.1.2. Pembekurt [Pectinophora gossypiella Saund. (Lepidoptera:
Gelechidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin bir kelebek olup vücut uzunluğu 7 mm’dir. Vücut ve kanatlar gri-kahverengidir
(Şekil 47). Ön kanatlar üzerinde enine koyu çizgiler ve lekeler vardır. Arka kanatlar
kirli beyaz renkli, ön kanatlardan daha geniş ve kenarları saçaklıdır. Gece aktif olan
erginler, gündüzleri kuytu ve gölgeli yerlerde gizlenirler. Erginler en çok 4 hafta kadar
yaşayabilir. Yılda 4-5 döl verebilir.
Bir dişi hayatı süresince 800 kadar yumurtayı pamuk bitkilerinin tarak, çiçek ve
kozalarına bırakır. Yumurtalar tek tek ya da küçük gruplar halinde bırakılır ve 4-12
günde açılır.
Yumurtadan yeni çıkan larvalar, parlak beyaz renkli ve oldukça şeffaftır. Her
segmentte pembe lekeler ve kısa kıllar vardır. Birinci dönem larva yumurtadan çıkar
çıkmaz kendi yumurta kabuğu veya bitki ile beslenir. Daha sonra hemen tarak, çiçek
ve kozanın içine girer ve kendisini gizler. Beş larva dönemi olan zararlının rengi
üçüncü dönemde pembeye dönüşür ve ismini de bu renkten dolayı alır. Son dönem
olan beşinci dönemde ise renk daha da koyulaşarak kırmızımsı pembeye dönüşür
(Şekil 48) . Larva dönemi yazın 15 gündür.
Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Olgunlaşan larva koza kabuğunda bir delik açarak dışarı çıkar ve toprağa iner.
Toprak içerisinde, bitki artıkları arasında ve çok nadir de olsa koza içerisinde pupa
olur. Pupa dönemi yazın 8-10 gün kadardır. Son baharda havaların soğuyup,
günlerin kısaldığı dönemden sonra larvalar diyapoza girer. Diyapoza giren larvalar
kışı kör kozalar veya çiğit içerisinde genellikle 4. ve 5. dönem larva olarak geçirir. Kışı
bu şekilde geçiren larvalardan erginler mart sonu veya nisan ayı başından itibaren
çıkmaya başlarlar.

Tülay TATLI

Şekil 47. Pembekurt ergini

Şekil 48. Son dönem pembekurt larvası

Halil DÜNDAR

Şekil 49. Larvanın çiçekteki zararı

Halil DÜNDAR

Şekil 50. Rozet çiçek

Pembekurtun larvaları zararlıdır. Yumurtadan çıkan larvalar tarak, çiçek ve kozanın
içine girerek beslenir. Çiçekte beslenen larva polen ve anteri yemek suretiyle
döllenmeyi engeller ve bu çiçeklerden tarak meydana gelmez (Şekil 49). Ayrıca
çiçekte beslenmeleri sırasında “rozet çiçek” denilen kapalı çiçek oluşumuna neden
olur (Şekil 50).
Zararlı, kozada ise iç bölümünü yemek suretiyle zararlı olur ve özellikle de koza
içerisinde oluşan çiğitleri yer. Çiğit içerisinde oluşan zararın şekli zararlıya özgü
olup karakteristiktir. Larvalar iki çiğidin içini yer ve beslenme sırasında bir madde
salgılarlar. Salgılanan bu madde iki çiğidi birbirine yapıştırarak birleştirir ve bu
şekilde ikiz çiğit oluşumuna neden olur.
Koza içindeki larva 1-2 çenet evini tahrip edebilir. Kozada birden fazla larva bulunması
halinde kozanın tümü zarar görebilir. Yoğun bulaşmalarda kör koza denilen durum
ortaya çıkar ve zarar % 80’e kadar ulaşabilir (Şekil 51).
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Doğal düşmanları
Pembekurt yumurtalarının çok küçük olması doğal düşmanlar tarafından daha kolay
baskı altına alınmaları açısından önemli olmaktadır. Ülkemizde belirlenen doğal
düşmanları Çizelge 10’da verilmiştir.
Çizelge 10. Pamuk pembekurdu’nun doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Pyemotes ventricosus (Newport)

Acarina: Pyemotidae

Parazitoidler
Exeristes roborator Fabr.

Hym.: Ichnoumonidae

Chrysocharis sp.

Hym.: Eulophidae

Habrocytus sp.

Hym.: Pteromalidae

Pediculoides ventricosus Newp.

Acarina: Piemotidae

Mücadelesi
Pembekurtun esas mücadelesi kültürel önlemler ve yasal yollarla yapılır.
Yasal Önlemler
Alınması gereken karantina önlemleri 6968 sayılı (Zirai Mücadele ve Zirai Karantina
Kanunu) 16. maddesinin f,g ve h fıkraları ile 33. ve 34. maddeleri, 308 sayılı
“Tohumlukların Tescil ve Sertifikasyonu” hakkındaki kanuna dayanılarak hazırlanan
“Pamuk Ekilişlerinde Zararlı Olan Pembekurt Yönetmeliği” nde açıkça belirtilmiştir.
Bu yönetmelik gereği çiftçilerimizin dikkat edecekleri hususların başında Pembekurttan
ari sertifikalı tohumluk kullanmaları, tarla temizliğini yapmaları ve yakmak için
toplanan (Şekil 52) kör kozalı sapları mart ayı sonuna kadar tüketmeleri gelmektedir.
Çırçır fabrikalarının faaliyetleri 31 Mart’a kadar sona erdirilmelidir. Pembekurt
mücadelesinde en uygun yöntem, kültürel önlemler ve Pembekurt yönetmenliğinin
uygulanmasıdır.
Kültürel Önlemler
•

•

Tarla ve tohum temizliği gelecek yılın zararlı popülasyonunun kırılmasında
çok önemlidir. Bu nedenle pamuk hasadından sonra tarlada kalan saplar
sap keserle kesilerek derin sürülmelidir. Sapkeserle kesme veya derin sürme
olanağı bulunmadığı hallerde saplar herhangi bir aletle kesilerek toplanıp
yakılmalıdır.
Hasattan sonra hayvan sürülerini tarlalarda otlatmak, tarlada kalan yeşil ve
kör kozaların yenilmesine neden olacağından pembekurt’un kışlayan popü
lasyonunun azaltılması açısından önemlidir.
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•
•

•
•
•

Tohum temizliği için tohumların delinte edilmiş olması gereklidir ve ekimde
mutlaka bu tip tohumlar kullanılmalıdır.
Çırçırlama işleminde Sawgine ve Linter makinelerinden geçmiş tohumluk çi
ğitler pembekurt’tan temizlenmektedir. Rollerjin’den geçmiş bulaşık tohum
luk
çiğit ise sterilizasyon veya fümigasyona tabi tutulmalıdır.
Münavebeli ekim ve erken hasat yapılması yarar sağlamaktadır. Erken ekim
ve erkenci çeşitlerin kullanımı, erken hasat olanağı vereceğinden sonbahar
da tarlaların erken işlenmesine olanak sağlayacaktır.
Mevsim içinde tarlada görülen rozet çiçeklerin toplanıp yok edilmesi pop
ülasyonun azaltılması açısından yararlıdır.
Tüysüz çeşitlerin ekimi tercih edilmelidir.

Tülay TATLI

Şekil 51. Sağlıklı ve kör kozalar

Tülay TATLI

Şekil 52. Larvanın kışı geçirdiği kör kozalı pamuk
sapları

7.1.3. Dikenlikurt [Earias insulana Boisd. (Lepidoptera:Noctuidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Vücut uzunluğu 8-10 mm, kanat açıklığı ise 20-28 mm’dir (Şekil 53). Erginde ön
kanatlar ve baş ilkbaharda parlak yeşil, yaz sonu ve sonbaharda ise sarıdır. Arka
kanatlar ise ipek beyazıdır. Abdomen ve bacaklar beyazdır. Anten iplik şeklinde ince
olup açık kahverengi ve boğumludur. Dinlenme halinde kelebeğin kanatları vücuda
doğru çekilmiş ve çatı şeklindedir (Şekil 54).
Yumurta çapı 0,5 mm kadar, nar meyvesi şeklinde olup üzerinde enine ve boyuna
dilimler vardır (Şekil 55). Yumurta ilk bırakıldığında mavimtrak renkli, açılmaya
yakın ise koyulaşır. Yumurtalarını genellikle tek tek tepe sürgünlerine, taraklara, genç
yapraklara ve saplarına, çiçeklere ve sezon sonuna doğru daha çok genç kozalara
bırakırlar. Ancak bamya ve yabani bamya çiçeklerinde gruplar halinde yumurtalar
görülebilir. Bir dişi ömrü boyunca 80-200 adet yumurta bırakabilmektedir.
Larvanın vücudu gri olup, olgunlaştıkça gri-maviden kavrengine kadar renk
tonlarında görülür (Şekil 56). Üzeri sarı noktalı, sırtta kısa diken şeklinde kıllar vardır.
Baş koyu ve parlaktır
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Olgun larva 15-18 mm uzunluğundadır. Açık kahverengi olan pupa beyaz veya
krem renkli kokon içindedir. Kokon pamuk çiğitine benzer ve 12 mm boyundadır.
Yumurtalardan 3-5 gün içinde genç larvalar çıkar. İlk döller genellikle genç tepe
sürgünlerinde, sonraki döllerde larvalar tarak, çiçek ve kozaları delerek içine girer
ve beslenir. Vücut dışarıda baş içeride olarak görülür. Pisliklerini delik çevresine
bırakırlar. Larva yazın 8, sonbaharda 12, kışın 40 günde olgun hale gelmektedir.
Daha sonra olgun larva kozanın brakte yaprakları, yaprak kıvrımları veya toprak
içindeki döküntüler arasında pupa olur. Pupalardan yazın 12 gün sonra kelebekler
çıkar. Zararlı genellikle mevsimin son yarısında daha çok görülür.
Zararlının belli bir kışlama dönemi yoktur. Koşullara bağlı olarak pupa, larva veya
her iki dönemde kışı geçirir. Bitkilerin büyümeye başladığı mayıs ayından itibaren
kelebek uçuşları başlar. Bir dölünü 3-6 haftada tamamlar, ülkemizde yılda 4-5 döl
verir.
Dikenlikurt sürgün, tarak, çiçek ve kozada zarar yapmaktadır (Şekil 57, 58, 59 ve
60). Pamuk bitkisi gelişme dönemindeyken yumurtadan çıkan larva, tomurcuğu
yiyerek beslenir. Sonra sürgünü delerek sapın içine girer ve sap içerisinde beslenmeye
devam eder. Larva olgunlaşınca pupa olmak üzere en son beslendiği yerden delik
açarak dışarı çıkar.

Sedat EREN

Şekil 53. Dikenlikurt ergini

Sedat EREN

Şekil 54. Dikenlikurt ergini

Sedat EREN

Şekil 55. Dikenlikurt yumurtası
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Sedat EREN

Şekil 56. Dikenlikurt larvası
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Tarakta ise larvalar genel olarak tarağı tepe kısmından delerek içeri girer ve
zarar yapar. Daha ileri dönemde olan larvalar tarağı yandan da delerek zararını
yapabilir. Zarar gören taraklar dökülür. Çiçekteki zararı yok denecek kadar az olup,
asıl zararını kozada yapar. Yumurtadan yeni çıkan larvalar genellikle kozanın alt
yarısından içeri girerek pislikleri dışarı atar. Larva henüz gelişmemiş lif ve çiğitleri
de yer. Bir koza içerisinde birden fazla larva bulunabilir. Zarara uğrayan kozalar
genellikle hiç açılmaz.
Dikenlikurt’un zarar verdiği kozalar köşeli yaprak leke hastalığı (Xanthomonas
axonopodis pv. malvacearum) ve küf mantarları için uygun ortam oluşturur.
Dikenlikurt epidemi yıllarında mücadele yapılmadığı takdirde %90’a kadar zarar
yapabilir. Zararlı, ülkemizde Ege bölgesinin güneyi ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri ekim alanlarında bulunmaktadır. Son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi
pamuk alanlarında zararlının popülasyonunda artış görülmüştür.

Sedat EREN

Şekil 57. Dikenlikurt’un taraktaki zararı

Sedat EREN

Şekil 58. Dikenlikurt’un çiçekteki zararı

Sedat EREN

Şekil 59. Dikenlikurt’un kozadaki zararı
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Sedat EREN

Şekil 60. Dikenlikurt’un pupası
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Doğal düşmanları
Dikenlikurtun, etkili birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Ülkemizde belirlenen
doğal düşmanları Çizelge 11’de verilmiştir.
Çizelge 11. Pamukta dikenlikurt’un doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Chrysoperla carnea (Steph.)

Neu.: Chrysopidae

Orius albidipennis (Reut.)

Hem.:Anthocoridae

O. niger Wallf.

Hem.:Anthocoridae

O. horwathi (Reut.)

Hem.:Anthocoridae

Nabis pseudoferus Ratt.

Hem.:Nabidae

N. rugosus L.

Hem.:Nabidae

Geocoris megacephalus (R.)

Hem.: Lygaeidae

Piocoris erythrocephalus (P-S.)

Hem.: Lygaeidae

Parazitoidler
Bracon hebetor (Say.)

Hym.: Braconidae

Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
•
•
•
•

Pamuk hasadından sonra pamuk sapları tarladan kaldırılmalıdır,
Sap kesiminden sonra tarla derin sürülmelidir,
Pamuk ekili tarla içindeki veya kenarındaki ebegümeci, yabani bamya gibi
konukçu olabilecek yabancı otlar yok edilmelidir.
Ekim mümkün olduğu kadar erken yapılmalı, geç sulamalardan kaçınılmalı
dır ve tüysüz çeşitler tercih edilmelidir.
Pamuk ekiminin yapıldığı tarlalarda, iç içe veya yakın yerlerde bamya yetişti
riciliği yapılmamalıdır.
Hasattan sonra hayvan sürülerini tarlalarda otlatmak kör ve yeşil kozaların
imha edilmesi açısından fayda sağlamaktadır.
Mart sonuna kadar yakacak amaçlı toplanan kör kozaların bitirilmesi gerek
mektedir.

Kimyasal Mücadele
50 dekara kadar olan pamuk tarlası bir ünite kabul edilir. Her ünitede en az 3
ayrı yerde 3m’lik sıra uzunluğundaki tüm bitkiler incelenerek larvalar sayılır. Tarla
sürveyinde 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 larva veya 4 açılmaya yakın
yumurta bulunduğunda kimyasal mücadelesi yapılmalıdır. Kontroller en az haftada
bir kez yapılmalıdır.
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Dikenlikurtun kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer
almaktadır.
7.1.4. Bozkurtlar [Agrotis ipsilon Hufn., A. segetum (Schiff.) (Lepidoptera:
Noctuidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Pamukta iki tür bozkurt zarar yapmaktadır. Agrotis ipsilon Erginleri 40-47 mm kanat
açıklığına sahip kelebeklerdir (Şekil 61.a). Vücutları gri-siyah pullarla kaplıdır. Ön
kanatlarındaki böbrek şeklindeki lekelerin üzerinde siyah renkli üçgen şeklinde bir
uzantı vardır. Antenler erkeklerde çift yönlü tarak şeklinde, dişilerde ise ip gibidir.
Larvalar kıllı ve renkleri griden siyaha kadar değişir. Deri üzerinde değişik büyüklükte
kabarcıklar vardır (Şekil 62). Pupa parlak kızıl kahverengidir.
Agrotis segetum Erginleri 35-40 mm kanat açıklığına sahip olan kelebeklerdir. Vücutları
sarı griden koyu griye kadar değişen renkte pullarla kaplıdır. Ön kanatlarındaki
böbrek şeklindeki lekeler üzerinde A.ipsilon’daki gibi bir uzantı yoktur (Şekil 61.b). Bu
türün antenleri de yukarıdaki türdeki gibidir. Yumurtası A.ipsilon’unkine çok benzer,
ancak biraz daha büyüktür. Larvalarının önceki türden tek farkı deri yüzeyinde
kabarcıklarının olmayışıdır. Bu yüzden deri düz gibi görünür. Pupası da A.ipsilon’a
çok benzer, ancak pupa üzerindeki çukurcuklar daha küçük ve daha çok sayıda olup
4. abdomen segmentinde yoktur.
Genellikle mart ayında geceleri uçuşan kesicikurt kelebekleri yumurtalarını nemli
yerlerdeki bitkilere veya toprağa bırakırlar. Zararlının yumurtaları kirli beyaz renkte
ve toplu iğne başı kadardır.
Her iki türde ergin uçuşları genellikle mart ayında başlar. Sıcak geçen kış koşullarında
şubat ayının ikinci yarısında da ergin uçuşları olabilmektedir. Kelebekler gündüzleri,
gölgeli, loş, nemli yerlerde yabancı otlar içerisinde saklanıp, gece aktiftirler. Erginler
gece çiftleşerek yumurtalarını nemli yerlerdeki bitkilerin gövdelerine, yere yakın
yapraklara; bitkinin bulunmadığı durumlarda ise nemli topraklara da bırakırlar. Bir
dişi 300-1500 adet yumurta bırakabilmektedir. Yumurtaların açılma süresi çevre
koşullarına göre 4-14 gün arasında değişebilir. Yeni çıkan larvalar gündüzleri
beslenmesine rağmen üçüncü dönem ve daha büyük larvalar gündüzleri toprakta
saklanırlar. Larvalar genellikle gece aktif olmakla birlikte, serin ve bulutlu günlerde
az da olsa gündüz de aktif olurlar. Larvalar toprak rutubetine ve toprak tipine bağlı
olarak toprak içinde 6-7 cm kadar derinliğe inebilir. Larva süresi 20-60 gündür.
Larvalar gündüzleri zarar yaptıkları bitkilerin diplerinde veya çok yakınında toprak
altında bulunurlar. Son dönem larva boyu 5 cm büyüklüğe kadar ulaşabilir. Pupa
süresi 10-15 gündür. Erginler pupadan 10-25 günde çıkarlar. Kışı Akdeniz Bölgesi’nde
larva ve pupa; Ege Bölgesi’nde pupa halinde geçirir. Yılda Ege’de Bölgesi’nde 1-2,
Akdeniz Bölgesi’nde 2-3 döl verir.
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Şekil 61. a) Agrotis ipsilon ergini, b) Agrotis segetum ergini

Tülin KILIÇ

Bozkurt larvaları pamuk fidelerini keserek
zarar verirler. Pamuk bitkilerine temel
gelişme dönemi olan iki yapraklı dönemden
6-8 yapraklı döneme kadar keserek zarar
verir ve genç bitkileri toprak yüzeyinden
keser. Fakat toprağın yumuşak ve toprak
neminin aşağıda olması koşullarında
toprak altından da kesebilirler. Özellikle
büyük larvalar kesilen bitkileri toprak altına
çekerek yapraklarını yer. Sıra izleyerek
zarar yaparlar.

Şekil 62. Bozkurt larvası

Geç ekim yapılan yerlerde ve yağışlı geçen ilkbahar aylarında zarar daha fazla olur.
Yeniden ekim gerektirecek derecede zarar görülebilir.
Doğal düşmanları
Kesicikurtların birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Ülkemizde belirlenen doğal
düşmanlar Çizelge 12’de verilmiştir.
Çizelge 12. Pamukta Bozkurtların doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Meteorus rubens Nees.

Hym.: Braconidae

Echinomyia magricornis Zett.

Hym.: Braconidae

Apenteles ruficrus Hal.

Hym.: Braconidae

Apenteles sp.

Hym.: Braconidae

Barylypa humeralis (Brauns)

Hym.: Ichneumonidae

B. carinata (Brischte)

Hym.: Ichneumonidae

Gonia bimaculata Wied.

Dip.: Tachinidae

G.cilipeda Rond.

Dip.: Tachinidae

Wagneria nigrans Meigen

Dip.: Tachinidae

Linnaemyia compta Fallen

Dip.: Tachinidae
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Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•

Tarlaların kışın sürülerek ilkbaharda ergin uçuşlarının başladığı dönemde
otsuz bulundurulmasına özen gösterilmelidir.
Zararlının sorun olduğu tarlalarda erken seyreltme yapmaktan kaçınılmalı
dır.
Geç ekimden kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Ekimden önce 1m²’de ortalama 2 larva veya küme halindeki yabancı otlarda
ortalama 1 larva varsa tohum ilaçlaması yapılır.
Çıkıştan sonra ise seyreltilmemiş pamukta 2m sıra uzunluğunda ortalama 1 larva
olduğunda yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Bozkurtların kimyasal mücadelesinde
kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.
7.1.5. Çizgili pamuk yaprakkurdu [Spodoptera exiqua Hbn.
(Lepidoptera:Noctuidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Erginleri gri kahve ve kurşuni kahverenginde olup ön kanatlarında biri böbrek
diğeri daire şeklinde iki leke vardır (Şekil 63). Genel görünüşü gri kahve ve kurşuni
kahverengi olan ve kanatları üzerinde zigzaglı çizgiler bulunan kelebek 2,0-2,5
cm boyundadır. Dişi ve erkek kelebekler gündüz bitki yapraklarının alt kısımlarında
loş, gölgeli ve kuytu yerlerde saklanır. Ergin ömrü yaz mevsiminde 6-8 gün, bahar
aylarında ise 15-20 gündür.
Pamuk yapraklarının üst kısmına kümeler halinde geceleri bırakılan yumurtalar
genellikle tek bazen de bir kaç katlı olur. Zararlı yumurta paketini abdomeninden
çıkardığı beyaz pullarla örter ve bu nedenle yumurta paketinin üzeri beyaz renkli
görünür (Şekil 64). Bir dişi hayatı boyunca 300-600 yumurta bırakır. Yumurta yaz
mevsiminde 2-3 günde açılır.
Yumurtadan yeni çıkan larvalar bir arada bulunur. Larvaların bu şekilde bir arada
bulunmaları “Ocak” olarak adlandırılır. İlk dönem larvada baş siyah ve vücuda
oranla büyüktür. Vücudun genel görünüşü yeşildir. Sırttan başa doğru giden bir çizgi
ile yanlarda baştan sona kadar uzanan açık renkte şerit görülür. Larvalara çıplak
gözle bakıldığında kılsız görünür (Şekil 65). Larva 5 dönem geçirdikten sonra pupa
olur. Larva dönemi yazın 9-11 gündür. Larvalara dokunulduğunda karakteristik
olarak kıvrılırlar ve kendini yere atar (Şekil 66).
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Olgun larva toprak içinde 4-7 cm derinliklerde yüksük şeklinde bir odacık yapar ve
pupa olur. Pupa dönemi 7-8 gün kadardır. Pupanın uç kısmında birbirlerinden uzakta
iki tane dikenimsi çıkıntısı vardır. Bir dölünü yazın yaklaşık 21 günde tamamlar.

Şekil 63. Çizgili pamuk
yaprakkurdu ergini

Şekil 64. Çizgili pamuk yaprakkurdu yumurta paketi

Levent EFİL

Şekil 65. Çizgili pamuk yaprakkurdununun yeni
çıkmış larvaları

Sedat EREN

Şekil 66. Çizgili pamuk yaprakkurdu larvası.

Çizgili pamuk yaprakkurdu pamukta daha çok erken dönemde görülür. Özellikle
birinci çapadan sonra yabancı otlardan pamuk bitkilerine geçer ve bu devrede
zararı önemlidir. Bol yağışlı ilkbahar aylarından sonra daha yoğun olarak görülürler.
Yumurtadan yeni çıkan birinci dönem larvalar önceleri toplu olarak bir arada
bulunur. Daha sonra, dağılarak yaprağın epidermis tabakasını kemirerek zar gibi
yapar (Şekil 67). Küçük pamuk bitkilerinin yaprak ve uç sürgünlerine zarar vererek
bitkinin büyümesine engel olur. Yapraktaki zararı muntazam kenarlı büyük delikler
şeklindedir (Şekil 68).
Bitki taraklanma döneminde ise, yaprak, sürgün ve taraklarda da zararlı olur. Ancak
tarakları tamamen yemeyerek dıştan kemirip bırakırlar nadir de olsa bazen tarağın
içine girerler. Ayrıca pamuk bitkisinde çiçek ve kozada da zararı görülebilir. Ancak
zararlının bu zararı önemli değildir.
Salgın yıllarında, pamuğun temel gelişme döneminde tepe sürgünlerini ve yaprakları
orta damar kalacak şekilde veya tamamen yiyerek önemli oranda zarar medyana
getirir. Tarak ve küçük kozalardaki zararı yeşilkurt’un oluşturduğu zarardan farklıdır.
Zararlı yurdumuzun pamuk yetiştirilen bütün alanlarda görülmektedir.
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Sedat EREN

Şekil 67. Pamuk çizgili yaprakkurdu’nun yapraktaki
zararı

Sedat EREN

Şekil 68. Pamuk çizgili yaprakkurdu’nun fidedeki
zararı

Doğal düşmanları
Pamuk çizgili yaprakkurdunun, etkili birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Ülkemizde
belirlenen doğal düşmanları Çizelge 13’de verilmiştir.
Çizelge 13. Pamuk çizgili yaprakkurdu’nun doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Chrysoperla carnea (Steph.)

Neu.: Chrysopidae

Orius spp.

Hem.: Anthocoridae

Geocoris spp.

Hem.: Lygaeidae

Nabis spp.

Hem.: Nabidae

Deraeocoris spp.

Hem.: Miridae

Parazitoidler
Microbracon spp.

Hym.: Braconidae

Apanteles ruficrus (Steph.)

Hym.: Braconidae

Exorista xanthapsis (Wiedemann)

Dip.: Tachinidae

Nemorilla maculosa (Meigen)

Dip.: Tachinidae

Palesisa maculosa (Villeneuve)

Dip.: Tachinidae

Drino imberbis (Wiedemann)

Dip.: Tachinidae
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Mücadelesi
Haftalık olarak yapılacak kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış
2 yumurta paketi bulunduğunda ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Çizgili pamuk
yaprakkurdunun kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozlar Ek 4’te yer
almaktadır.
7.1.6. Pamuk yaprakkurdu [Spodoptera littoralis Boisd. (Lepidoptera:
Noctuidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ergin gri-kahverenginde ve ön kanatları karışık şekilde sarı renkli çizgilerle
süslü görünümünde olan pamuk yaprakkurdu (Şekil 69), yumurtalarını pamuk
yapraklarının arka yüzeyine paketler halinde bırakır ve devetüyü rengindeki pullarla
örter (Şekil 70).
Yumurtadan yeni çıkan larva 1-1,5 mm uzunluğunda, yeşil renkli olup baş vucuda
göre büyük, koyu kahve veya siyah renklidir. Yazın yaklaşık 4 günde açılan
yumurtalardan çıkan larvalar ilk anda bir arada bulunur. Bu şekilde larvaların bir
arada bulunmalarına ocak ismi verilir (Şekil 71). Larva 6 dönem geçirir. Larvaların
dönemleri değiştikce boyu ile birlikte rengi de değişir. İleri dönemlerinde 4. ve 10.
vücut halkalarında dorsalde sağda ve solda olmak üzere iki adet kahverengimsi
siyah leke oluşur. Olgun larva 4-5 cm boyunda, gri-kahve veya siyahımtrak renkli
olabilir. Prothorax hariç her segmentin dorsalinde her iki yanda çizgiyi andırır birer
siyah leke vardır (Şekil 72). Son dönem larvalar toprağa inerek pupa olur. Pupa
toprağın 2-8 cm derinliğinde bulunur. Pamuk yaprakkurdu kelebekleri gündüz loş
ve kuytu yerlerde gizlenir, gece uçuşur ve ışığa gelir. Yumurtalarını pamuk bitkilerinin
genç yapraklarının alt bölümüne 80-360 adetlik paketler halinde bırakır. Daha sonra
yaprakları yiyerek zar haline getirirler. Larvalar büyüdükçe tüm bitkiye dağılırlar.
Zararlı yazın bir dölünü 25-30 günde tamamlar. Belirli bir kışlama dönemi yoktur.
Kışın her dönemine rastlamak mümkündür. Zararlı pamukta temmuz başlarından
itibaren bulunabilir. Ağustos ayından itibaren zararlı olabilecek yoğunluğa ulaşabilir.
Yılda 4-5 döl verebilir.
Pamuk yaprakkurdu yumurtadan çıkışı ile birlikte zarar yapmaya başlar. Yumurtadan
yeni çıkan larva önceleri yumurta kabuğunu yer, daha sonra ise yaprağın alt yüzeyini
kemirirler ve epidermisi yiyerek zar gibi yapar.
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Mehmet KEÇECİ

Şekil 69. Pamuk yaprakkurdu ergini

Şekil 70. Pamuk yaprakkurdu yumurta paketi

Tülay TATLI

Şekil 71. Pamuk yaprakkurdu’nun birinci dönem
larvaları

Okan ÖZGÜR

Şekil 72. Pamuk yaprakkurdu’nun son dönem
larvası

Bu durumda yaprak elek gibi bir görünüm alır. Büyüdükçe diğer yapraklara geçerek
beslenir ve yaprakları delik deşik eder (Şekil 73). Önemli olmamakla birlikte tarak,
çiçek ve kozalarla da beslenirler (Şekil 74). Yoğunluğun yüksek olduğu tarlalarda
bitkilerin yaprakları tamamen yenildiği için “karadal” denilen görünüm ortaya
çıkar. Koza oluşturma döneminde mücadele yapılmaz ise zarar oranı yüksek olur.
Ülkemizin Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde tespit edilmiş ise de özellikle Adana, İçel,
Antalya ve Hatay’da daha fazla olarak görülmektedir.

Tülay TATLI

Şekil 73. Pamuk yaprakkurdu’nun yapraktaki
zararı
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Doğal düşmanları
Pamuk yaprakkurdunun birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Ülkemizde belirlenen
doğal düşmanları Çizelge 14’te verilmiştir.
Çizelge 14. Pamuk yaprakkurdu’nun doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Chrysoperla carnea Steph

Neu.:Chrysopidae

Nabis pseudoferus Rm.

Hem: Nabidae

Parazitoidler
Microplitis rufiventris Kok

Hym.: Braconidae

Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•

Zararlının hoşlandığı nemli ve loş ortamı olanaklar ölçüsünde oluşturmamak
gerekir
Aşırı sulama yapılmamalıdır
Sık ekimden kaçınılmalıdır

Kimyasal Mücadele
Haftalık olarak yapılacak sürveylerde; 25 bitkide ortalama 2 yumurta paketi veya ocak,
ya da bitki başına 0,5 larva görüldüğünde kimyasal mücadeleye karar verilmelidir.
Pamuk yaprakkurduna karşı ilaçlamalar, larvalar yumurtadan yeni çıktığında yani
ocak henüz dağılmadan yapılmalıdır. Yumurtadan yeni çıkmış larvalar daha çok
bitkinin üst kısımlarında bulunduğundan bu dönemde yapılacak ilaçlamalar daha
etkili olmaktadır. Bu nedenle özellikle temmuz ayının ikinci yarısından sonra tarla
kontrolleri sıklaştırılmalı ve yumurta paketi sayımlarında daha dikkatli davranılmalıdır.
Pamuk yaprakkurdu’nun kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te
yer almaktadır.
7.1.7. Çiçekthripsleri [Frankliniella intonsa Trybom, F. occidentalis Perg.
(Thysanoptera:Thripidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Zararlının iki türü belirlenmiştir. F. intonsa daha önce hakim tür iken, son yıllarda
bazı alanlarda F. occidentalis hakim tür haline gelmiştir. Ayrıca her iki tür aynı
çiçek içerisinde birlikte bulunabilir. Bu iki türden F. occidentalis aynı zamanda
kırmızıörümceklerin predatörleri arasında yer almaktadır.
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Frankliniella intonsa
Erginlerin vücut uzunluğu 1,2-1,6 mm’dir. Dişiler, koyu kahverengiden siyahımsı
kahverengiye kadar değişen renktedir. Gözler belirgin olarak çevrelenmiş, vücut
genellikle kırmızı ya da açık kahverengidir (Şekil 75). Kanatlar açık, özellikle uçlarında
açık sarımsı gri renkte saçaklar bulunur. Yumurtalar fasulye biçiminde, yaklaşık 300
mikron boyunda ve bitki dokusu içine bırakıldığından gözle görülmez. Larvanın her
iki dönemi de açık portakal sarısı renkte olup 1 mm, pupa ise açık sarı renkte olup
1 mm uzunluktadır. Kışı ergin halde çeşitli bitkilerde geçirir. Pamuğun taraklanmaya
başlaması ile birlikte ortaya çıkarlar. Yumurta, larva ve pupa dönemlerinin her biri
1-3 gün olup, toplam gelişme süresi 7-16 gündür. Erginlerin yaşam süresi 18-49
gün olup bir dişi 11-76 yumurta bırakır. Yumurta bırakmak için en uygun sıcaklık
28°C’dir
Frankliniella occidentalis
Erginlerinin vücut uzunluğu 1,3-1,9 mm’dir. Rengi mevsime göre soluk sarıdan açık
kahverengiye kadar değişen tonlarda olabilir. Vücudu ince, uzun ve yassıdır. Uzun
ve dar kanatlarının kenarları iplik gibi tüylere sahiptir. Yumurtaları fasulye biçiminde
saydam olmayan opak görünümlü, 200 mikron uzunluğundadır. Nimfleri 0,4 mm
uzunluğunda ve parlak kırmızı gözlere sahiptir. Nimf ve erginler şekil olarak birbirine
benzer. İki larva döneminden birincisi yarı saydam, ikincisi altın sarı renklidir. Pupa
rengi beyazdır.
F. occidentalis’in üremesi en fazla 30°C’de olur, 35°C’den sonra gelişme durur. En
uygun sıcaklık olan 25°C’de popülasyon 4 gün içinde iki katına çıkar. Üreme şekli
hem seksüel, hem de aseksüeldir. Kışı ergin halde çeşitli bitkilerde geçirir. Pamuğun
taraklanmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkar. Bir dişi yaşamı boyunca yaprak ve
çiçeklerin parankima hücrelerine 30-150 yumurta bırakabilir. Bir dölünü 30°C’de 15
günde tamamlar. Aktif olarak beslendiği iki larva dönemi geçirir. Genellikle toprakta,
bazen de çiçekte pupa olur. Ergin olduktan 72 saat sonra yumurta bırakmaya başlar
ve yaşamı boyunca aralıklı olarak devam eder. Çiçek tripsleri genellikle, temmuz
ayının ikinci yarısından itibaren görülmekte ve ağustos ayı ortalarına doğru yoğunluk
maksimuma çıkmaktadır (Şekil 76). Özellikle geç ekim yapılan pamuk alanlarında,
popülasyonun çok yüksek olması durumunda, erginler çiçekte, larvalar ise daha çok
kozalar üzerinde beslenerek çiçek ve yeni oluşan kozaların dökülmesine ve olgun
kozaların da erken açmasına sebep olur. Ancak ülkemiz pamuk alanlarında ekonomik
olarak bir zarara neden olmamaktadır. Bu cinse ait türler pamuk bitkisinin özellikle
çiçek ve çiçek tomurcuklarında emgi yaparak zararlı olur. Yoğun popülâsyonlarda
verimi azaltır. Ayrıca büyük ve olgun kozalarda, yoğun popülâsyonlarda oluşan
emgi zararı sonucunda tam açılmayan ve “Çıtırık koza” olarak adlandırılan koza
oluşumuna neden olurlar.
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Tülin KILIÇ

Şekil 75. Çiçekthripsi ergini

Tülay TATLI

Şekil 76. Çiçekthripsi’nin çiçekteki zararı

Doğal düşmanları
Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanlar Çizelge 15’te verilmiştir.
Çizelge 15. Çiçekthripslerinin doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Chrysoperla carnea (Steph.)

Neu.: Chrysopidae

Orius spp.

Hem.:Anthocoridae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Bu zararlının mücadelesinde en etkili yöntemin kültürel önlemler olması nedeniyle
zararlı ile bulaşık alanlarda geç ekimden kaçınılmalıdır. Sık ekilen pamuk tarlalarında
daha fazla zarara neden olduğu için ekim normlarına uyulmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Pamuk ekim alanlarında ekonomik anlamda bir zarara neden olmadığından
kimyasal mücadele önerilmemektedir.
7.1.8. Bitki tahtakuruları [Creontiades pallidus (Rumb.), Lygus gemellatus
(H-S.), L. pratensis (L.), Lygus italicus (Wagner) (Hemiptera:
Miridae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Creontiades pallidus
Erginin boyu 7 mm kadardır. Uzun bir görünüşü olan zararlı yeşil-sarımtrak yeşil
renktedir. Baş ve pronotum kahverengi ve tonlarındadır. Bacakları uzun olup üzerinde
kızıl-kahve lekeler vardır. Anten 4 segmentli olup uzunluğu zararlının boyu kadardır.
Scutellum üzerinde önden arkaya doğru açık renkli bir bant bulunur (Şekil 77).
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Lygus gemellatus
Ergin boyu 5 mm kadardır. Elipsoid bir görünüşü vardır. Genelde rengi yeşildir.
Vücut ve bacakları üzerinde koyu lekeler bulunur. Anten 4 segmentli olup uzunluğu
zararlının boyu kadardır. Pronotumda iki siyah leke bulunur.
Lygus italicus
Çoğu zaman L. gemmellatus ile karıştırılır. L. gemmellatus’tan tylus (alın ve burun
üzeri) üzerindeki siyah bir benek ile ayrılır.
Lygus pratensis
Erginin boyu 5-7 mm’dir. Parlak renkte ve çoğunlukla kırmızımsı lekelere sahiptir.
Vücut üzerinde dörtgen şeklinde siyah lekeler bulunur. Antenin uzunluğu zararlının
boyuna yakındır (Şekil 78).
L.rugulipennis
Erginin boyu 4-5 mm’dir. Uzunca oval biçimdedir. Rengi çok değişiktir. Vücut üzerinde
“W” şeklinde siyah leke bulunur. Antenin uzunluğu zararlının boyuna yakındır.
Yumurtaları 1-1,5 mm boyunda ve 0,4 mm eninde, şişe biçiminde ve beyaz krem
renktedir. Bitki dokusu içerisine bırakıldığından yumurtanın tamamı görülmez.
Nimfleri birbirinden gözle ayımak zordur. Yumurtadan yeni çıkan nimfler genellikle
1 mm boyda ve açık yeşil renklidir. Bu dönemde nimfler bacak ve antenleri vucuda
oranla daha uzundur. Üçüncü dönemden sonra kanat ve antenler gelişmeye başlar.
Antenleri 4 segmentlidir. Kışı genellikle ergin olarak geçirirler. Kışın yabani bitkilerde,
ilkbaharda ise hem yabani, hemde kültür bitkilerinde bulunurlar. Pamuğun çıkışından
itibaren görülmekle birlikte koza oluşturma döneminde artış gösterebilirler. Pamuk
gelişme mevsiminin sonuna doğru tekrar daha taze olan kültür ve yabani bitkilere
geçerler. Türlere göre değişmekle birlikte yumurtalar yazın 8-14 günde açılır.
Yumurtadan çıkan nimfler 5 dönem geçirip ergin olurlar. Nimf dönemi 15-20 gün
sürer. Erginler en çok 5 hafta yaşar ve 70-150 kadar yumurta bırakır. Yumurtalar
bitkinin taze olan her yerine bırakılabilmekte ise de daha çok sürgün uçlarına
ve yaprak saplarına tek tek veya gruplar halinde doku içerisine bırakılır. Nimf ve
erginleri çok hareketlidir.
Bitkinin yaprak ve taze sürgünlerinde bulunmakla birlikte generatif organlarda daha
çok bulunurlar. Dokunulduğunda kendilerini yere atar veya uçarlar. Yaz aylarında bir
dölünü 30-35 günde tamamlarlar. Yılda 3-4 döl verebilirler. Hem nimfleri hem de
erginleri zararlıdır. Zarar şekilleri birbirine benzer. Pamuk bitkisinin tüm organlarında
sokup emerek beslenir ve özellikle generatif organları tercih ederler. Emilen yer,
salgılanan toksik madde nedeniyle tahrip olarak ölür ve daha sonra siyahlaşır. Zarar
yapraklarda olursa, emilen yerde zamanla yaprak dokusu ölerek dökülür. Yapraklar
delikli veya parçalı bir hal alır. Esas zararını generatif organlarda beslenerek yaparlar.
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Bu organlarda emilen yerlerde siyah lekeler oluşur. Emgi zararı gören tarak, çiçek
ve küçük kozaların çoğu dökülür. Döküm sonucu üründe azalma meydana geldiği
gibi olgunlaşmanın gecikmesine de sebep olur. Emilen kozalarda çiğit ağırlığı düşer.
Bu ise kütlü verimini düşürür. Yapılan bir araştırmada C.pallidus’un %31 döküme ve
toplam %54 oranında ürün kaybına neden olduğu bulunmuştur. Generatif organ
dökümü yanında bitki de anormal tarak oluşumu, bitki boyunun uzaması ve dallarda
boğum sayısının artması gibi şekil bozukluklarına da neden olurlar.

Sedat EREN

Şekil 77. Creontiades pallidus ergini.

Okan ÖZGÜR

Şekil 78. Lygus sp. ergini

Doğal düşmanları
Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanlar Çizelge 16’da verilmiştir.
Çizelge 16. Creontiades pallidus’un doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Chrysoperla carnea Steph.

Neu.:Chrysopidae

Nabis pseudoferus Rm.

Hem: Nabidae

Parazitoidler
Leiophron deciphiens Rmb.

Hym.: Braconidae

Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
•
•
•
•
•

Hasat artıkları uzaklaştırılmalı ve imha edilmeli
Erken ekim yapılmalı
Aşırı azotlu gübre kullanılmamalı
Aşırı sulama yapılmamalı
Bitkiler sık bırakılmamalı
Nektarsız, tüysüz ve gossipol oranı yüksek çeşitler tercih edilmeli
Yonca’nın şerit halinde tuzak bitki olarak ekimi mücadelede başarıyı arttır
maktadır
Zararlı pamuğa yabani konukçularından geçtiği için yabancı ot kontrolü ya
pılmalıdır.
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Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadelesinin belirlenmesinde doğrudan ve atrap ile sayım yöntemi olmak
üzere iki yöntem kullanılmaktadır.
Doğrudan sayım yöntemi: Taraklanma başlangıcından sonra 100 generatif
organda 4 zararlı bulunduğunda, kozaların %80’den fazlasının olgunlaştığı dönemde
ise 20 zararlı bulunduğunda ilaçlama yapılmalıdır.
Atrap Yöntemi: Taraklanma başlangıcından sonra 50 atrapta 7 birey, kozaların
%80’inden fazlasının olgunlaştığı dönemde ise 30 birey olması halinde kimyasal
mücadelesi yapılmalıdır.
7.2. Hastalıklar
7.2.1. Fide kök çürüklüğü (Alternaria spp., Aspergillus niger, Fusarium
spp., Macrophomina phaseolina, Pythium spp., Rhizoctonia solani,
Thielaviopsis basicola, Verticillium spp.)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Pamuklarda fide kök çürüklüğüne oldukça geniş bir etmen grubu neden olmaktadır.
Toprak kökenli funguslar olarak adlandırılan bu etmenlerden biri veya birkaçı bir
arada bulunarak bu hastalığı meydana getirirler. Kışı toprakta veya topraktaki
bitki artıklarında geçirirler. Uygun çevresel koşullar oluştuğunda bitkileri enfekte
ederler. Hastalığın ilk belirtileri yeni oluşmuş kökte görülür (Şekil 79). Bu köklerin
kabuk dokusu renk değiştirerek yumuşamaya ve çürümeye başlar. Toprak yüzeyine
çıkabilmiş hasta fidelerin kökleri ve kök-boğazı kahverengileşir, incelir, bitki ayakta
duramaz, devrilir ve kurur (Şekil 80).

www.ces.ncsu.edu/depts/pp/notes/Cotton

Şekil 79. Pamuk fide kök çürüklüğü
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Şekil 80. Çıkış sonrası çökerten

Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
16.10.2017 14:02:34

Erhan GÖRE

Şekil 81. Hastalık nedeniyle tarlada oluşan yer yer
boşluklar

Pamuk ekimi yapılan alanlarda sıklıkla
görülebilen hastalık, özellikle bulaşık
ve nem tutan topraklarda yağışlı ve
serin giden ekim dönemlerinde tarlanın
yeniden ekilmesini gerektirebilmektedir.
Bu durum tohum, ilaç ve toprak işleme
masraflarının artmasına ve geç ekimden
dolayı ürün kaybına neden olarak büyük
ekonomik zararlar oluşturmaktadır. Ancak
hastalık daha çok kendisini tarlada yer yer
boşluklar şeklinde göstermektedir (Şekil
81).

Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
•
•
•

Çimlenme kapasitesi yüksek, sertifikalı delinte tohumluk kullanılmalı
Toprak sıcaklığı 18°C’ye ulaşmadan ekim yapılmamalı
Erken dönemde, soğuk ve ıslak topraklarda ekim yapılması zorunlu görünü
yorsa, drenajı iyi yapılmış tohum yataklarına ekim yapılmalı
Derin ekimden kaçınılmalı
Toprağı kuru tutarak hastalık etmenlerinin çoğalmasına engel olan özellikle
hububat gibi bitkilerle ekim nöbeti uygulanmalı
Toprağın kaymak bağlaması önlenmelidir

Kimyasal Mücadele
Tohum ilaçlaması yapıldıktan sonra ekim yapılmalıdır. Fide kök çürüklüğünün
kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.
7.2.2. Pamukta köşeli yaprak leke hastalığı [Xanthomonas axonopodis
pv. malvacearum (Smith) Vauterin et al.) ]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Pamukta köşeli yaprak leke hastalığı etmeni Xanthomonas axonopodis pv.
malvacearum isimli Gram-negatif bakteridir. Optimum sıcaklık isteği 25-30°C’dir.
Rutubetli bölgelerde fazla zarar yapabilir. Salgın yıllarında zararı % 40-50’yi bulur.
Hastalık etmeni kuraklık ve sıcağa oldukça dayanıklı bir bakteridir. Güneş ışınlarından
etkilenmez, aynı zamanda düşük sıcaklıklara da dayanıklılık gösterir. Sağanak
şeklinde yaz yağmurlarının olduğu yıllarda, bakteri kozaya ve oradan da pamuk
tohumlarına geçer. Kışı bulaşık pamuk tohumlarında ve topraktaki bitki artıklarında
geçirir. Hastalıktan dolayı açılmamış kozalar çok küçükse döküm olur. Büyüklerde
ise normal gelişme olmaz, pamuğun verimi ve kalitesi düşer. Çiğit tohumluk olarak
kullanılmaz. Hastalık, özellikle yağışlı geçen mayıs-haziran aylarında önemli
zararlara neden olur.
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Köşeli yaprak leke hastalığı, pamuk bitkisinin yaprak, yaprak sapı, koza ve
taraklarında koyu yeşil ve kahverengi lekeler şeklinde görülür (Şekil 82 a ve 82 b). İlk
lekeler bitkinin kotiledon yapraklarında açık yeşil, yuvarlak yağ lekesi gibi görünür.
Havaların ısınması ile lekeler kurur, beyazımsı bir kabuk şeklini alır. İklim koşulları
hastalık için uygun giderse lekeler, gerçek yapraklara, sapa ve kozalara geçer.
Lekeler gerçek yapraklarda küçük damarlar ile sınırlanmış, köşeli ve koyu kahve
renklidir. Bu lekeler, hastalığın ilerlediği devrelerde birleşerek büyür ve parçalanır.
Genç sürgünlerde ve dallarda ise uzunlamasına dar lekeler şeklinde belirtiler oluşur.
Sürgünlerde solgunluk yapar, dallarda lekeler zamanla siyaha döner ve siyah kol
adını alır ve kırılmalar meydana gelir

a

Nursen ÜSTÜN

b

Nursen ÜSTÜN

Şekil 82. Pamukta köşeli yaprak leke hastalığının a) Kozada b) Yapraktaki belirtileri

Mücadelesi
Kültürel mücadele
•
•
•
•
•
•

Hastalıktan ari, sertifikalı tohum kullanılmalı,
Hasattan sonra tarladaki hastalıklı bitki artıkları yok edilmeli,
Fazla su tutan topraklarda drenaj yapılmalı,
Fide döneminde toprak üzerinde yağışlardan oluşan kaymak tabakası kırıl
malı, toprağın havalandırılması sağlanmalı,
Aşırı sulamadan kaçınılmalı,
Bulaşık alanlarda 3-4 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal mücadele
Kimyasal mücadele koruyucu olarak ekim öncesi tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.
Kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.
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7.3. Yabancı Otlar
7.3.1.Topalak [Cyperus rotundus L. (Cyperaceae) ]
Tanımı ve yaşayışı
Çok yıllık bir bitki olup toprak altında
sıkıştırılmış tip (yumru ve tüber) rizomlar
ile çoğalır (Şekil 83). En çok 30-40 cm
boylu olmasına karşılık, genelde birim
alandaki yoğunluğu çok fazla olduğundan
rekabet gücü yüksektir. Mart sonu veya
Nisan başında toprak yüzüne çıkar, bu
arada toprak altı organlarını çoğaltarak
buralardan da çıkışlar yapar.
Cumali ÖZASLAN

Şekil 83. Topalak

Mücadelesi
Kültürel ve Mekanik Mücadele
•
•
•
•

Topalak’ın bulunmadığı yerlere bulaşmaları önlemek için, bu yabancı otun
tarla dışında da çoğalmasına fırsat verilmemelidir
Ekim nöbeti uygulanmalıdır
Çapa yapılmalıdır
Uygun toprak işleme aletleri kullanılarak, toprak altı üreme organları toprak
yüzeyine çıkarıldıktan sonra, güneş altında bırakılmalı veya tarladan uzak
laştırılmalıdır

Kimyasal mücadele
Bu yabancı ota karşı kimyasal mücadele, ekim öncesi olarak kullanılan bir herbisit
ile toprağın 5-7,5 cm derinliğine diskaro ile karıştırılarak yapılmalıdır. Topalak’ın
kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.
7.3.2. Köpek üzümü [Solanum nigrum L.(Solanaceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Tek yıllık geniş yapraklı bir yabancı ottur (Şekil 84). Fide döneminde, yaprakları tüylü
ve morumtırak yeşil renktedir. Gövdesi morumsu gri renklidir.
Çiçekleri, biberin çiçeklerine; meyvelerin şekli ise bezelye tanesine benzer. Meyveleri
önce yeşil olup, olgunlaşma döneminde morumsu siyah renklidir. Boyu 30-70 cm
arasındadır. Köpek üzümü pamuk ile beraber çimlenir ve yetiştirme dönemi sonuna
kadar tarlada görülür.
Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele
•
•
•
•

Temiz yerlere yabancı otun tohum ile bulaşması önlenmelidir
Çiftlik gübresi kullanılacaksa, iyice yanmış olanı tercih edilmelidir
Tarla kenarındaki bitkilerin tohum oluşturmasına fırsat vermeden mücadelesi
yapılmalıdır
Çapalama ile mevcut bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır

Kimyasal Mücadele
Pamuk yetiştiriciliğinde köpek üzümüne karşı ekim
öncesi mücadele yapılmaktadır.
Mücadelede,
toprak yüzeyi mümkün olduğu kadar keseksiz bir
hale getirilmelidir. Toprağın nemli olması ilacın
etkinliğini artırmaktadır. Köpek üzümü’nün kimyasal
mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları ek 4’te yer
almaktadır.

Cumali Özaslan

Şekil 84. Köpek üzümü.

7.3.3. Horozibiği (=Kırmızı köklü tilki kuyruğu) [Amaranthus retroflexus
L. (Amaranthaceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Geniş yapraklı bir yabancı ottur. Kumlu, azotça zengin humuslu toprakları, ışıklı ve
aşırı ıslak olmayan ortamları sever. 100 cm’ye kadar boylanabilen bu bitkinin gövdesi
açık yeşil veya hafif kırmızımsı renkte olup dik, dallanmış veya dallanmamış olabilir.
Kökü kırmızı renktedir, sap ve dallar az veya çok tüylüdür. Çiçekleri kümeler halinde
sık bir salkım oluştururlar. Tohumlar, siyah, düz ve parlak olup bir bitki 1000–5000
tohum oluşturabilir ve bu tohumlar 10–40 yıl toprakta çimlenmeden kalabilir.
Üremesi tohumladır. Tohumlar pamukla birlikte ilkbahar ve yaz başında çimlenir ve
sezon sonuna kadar varlığını devam ettirebilmektedir (Şekil 85).
Mücadelesi
Kültürel önlemler
•
•
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Tarlaya tohum ile bulaşmalar önlenmelidir
Tarla içerisinde ve civarındaki bu yabancı otlar ile tohum oluşturmadan önce
mücadele edilmelidir
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•
•
•

El veya traktör çapası ile mekanik olarak mücadele edilmelidir
Ekim nöbeti yapılmalıdır
İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır

Kimyasal mücadele

Cumali ÖZASLAN

Pamuk yetiştiriciliğinde horozibiğine karşı etkili olarak
pamuk ekiminden önce ve pamuk çıkışından önce
iki farklı şekilde ilaçlama yapılabilir. Ekim öncesi
uygulamalarında uygulamalarında toprak yüzeyi
mümkün olduğu kadar keseksiz bir hale getirilmeli ve
ilaçlamadan hemen sonra toprak 5-7,5cm derinliğinde
diskaro, tırmık ile karıştırılmalıdır. Toprağın nemli
olması ilacın etkinliğini artırmaktadır.

Şekil 85. Horozibiği

Çıkış öncesi uygulamalarda yapılacak ilaçlamanın mümkün ise sabah çiği ile yüzeyi
nemlenmiş toprağa yapılması etkiyi arttırır. Ayrıca, bu uygulamadan sonra toprak
kesinlikle karıştırılmamalıdır. Aksi takdirde ilaçların etkililiği kaybolur. Horozibiği’nin
kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.
7.3.4. Yapışkan ot [Setaria verticillata (L.) P.Beauv. (Poaceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Tek yıllık dar yapraklı bir yabancı ottur (Şekil 86). Boyu 70 cm’e kadar uzayabilmektedir.
Yaprak ayası çok az tüylü, orta damar beyazımsı açık yeşil renkte, yakacık küçük ve
ince küçük tüylü olup, kulakçıklar yoktur.
Başakçıklar küçük, yeşil-kırmızı tüylü, tek çiçeklidir.
Her başakçık sapında tek başakçık vardır. Genellikle
pamuğun birinci sulamasından sonra görülür. Özellikle
Ege Bölgesi pamuk ekim alanlarında çok yaygındır.
Yapışkan ot, çok fazla tohum oluşturmamakla beraber,
başakçıklarındaki dikensi çıkıntıya sahip kılçıklarının,
pamuk liflerine geri çıkarılamayacak şekilde girmesi
nedeniyle pamuğun kalitesini bozar. Bu arada pamuk
toplayanların da giysi ve derilerine batarak hasadı
Eda AKSOY güçleştirir.
Şekil 86. Yapışkan ot
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Mücadelesi
Kültürel önlemler ve mekanik mücadele
•
•
•
•
•

Temiz yerlere yabancı otun tohum ile bulaşması önlenmelidir
Ekim nöbeti yapılmalıdır
Çiftlik gübresi kullanılacaksa, iyice yanmış olanı tercih edilmelidir
Tarla kenarındaki bitkilerin tohum oluşturmasına fırsat vermeden mücadelesi
yapılmalıdır
Çapalama ile mevcut bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır

Kimyasal mücadele
Kültürel önlemlerle kontrol edilemediği takdirde, kimyasal mücadele yapılmalıdır.
Kimyasal mücadelede ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanan bir herbisitle,
ya da yabancı otun 3-5 yapraklı döneminde çıkış sonrası bir herbisitle uygulama
yapılmalıdır. Yapışkan otun kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek
4’te yer almaktadır.
7.3.5. Diğer Tek Yıllık Yabancı Otlar
7.3.5.1. Diğer Tek Yıllık Dar Yapraklı Yabancı Otlar
Benekli darıcan çok fazla sayıda verdiği tohumları yüzünden; tarlayı, çim gibi kaplar
ve yoğunluğunun yüksek olması durumunda rekabet gücü yükselir (Şekil 87). Çatal
otu, fazla tohum oluşturmamasına karşın, dallarının toprağa değdiği yerde toprak altı
üreme yapısı olan stolon ile kısa zamanda çoğalarak büyük rekabet gücü kazanmış
olur (Şekil 88).

a

Eda AKSOY

Şekil 87. Benekli darıcan

b

Eda AKSOY

Şekil 88. Çatal otu

Ayrıca bu yabancı otlar, pamuğun vejetasyon süresinde, toprağın işlenmesine de
bağlı olarak, devamlı olarak bir çimlenme gösterdiğinden, el çapasının yapılamadığı
dönemde de gelişip tohum dökerek, gelecek yılın neslini meydana getirirler. Bu yüzden
mekanik mücadele ile tamamen yok edilmeleri mümkün değildir.
Türkçe adı

Bilimsel adı

Familyası

Benekli darıcan

Echinochloa colonum (L.)Link

Poaceae

Çatal otu

Digitaria sanguinalis (L.) Scop

Poaceae
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7.3.5.2. Diğer Tek Yıllık Geniş Yapraklı Yabancı Otlar
Türkçe adı

Bilimsel adı

Familyası

Sirken

Chenopodium album L.

Chenopodiaceae

Hint keneviri

Corchorus olitorius L.

Tiliaceae

Sütleğen

Euphorbia spp.

Euphorbiaceae

Yabani bamya

Hibiscus trionum L.

Malvaceae

Fener otu

Physalis spp.

Solanaceae

Semizotu

Portulaca oleracea L.

Portulaceae

Demir dikeni

Tribulus terrestris L.

Zygophyllaceae

Farklı familyalara ait olan bu yabancı otlardan Semizotu (Şekil 89) ve Fener otu (Şekil
90) verdikleri çok fazla sayıda tohumları ile çok yoğun ve yaygın türler olup; pamuğun
vejetasyonu süresince, özellikle ilk dönemde yoğun olmak üzere, çimlenip gelişirken
tohum vermeyi de sürdürürler. Ayrıca Semizotu, çapa işlemi gören parçalarının
toprak altında kalan kısımlarının tekrar köklenmesi ile varlığını hasat sonuna kadar
devam ettirerek, gelecek yıl için mutlaka tohum döker.
Yabani bamya ile Fener otları, önceki türler kadar tohum oluşturmasa da, son yıllarda
yer yer yoğunluk ve yaygınlık göstermeye başlamışlardır. Bunların rekabet güçleri de
oldukça yüksektir.

a

Cumali ÖZASLAN

Şekil 89. Semizotu

b

Cumali ÖZASLAN

Şekil 90. Fener otu

7.3.5.3. Tek Yıllık Yabancı Otların Mücadelesi
Kültürel önlemler ve mekanik mücadele
Tek yıllık yabancı otların mücadelesinde kullanılan kültürel önlemler ve mekanik
mücadele yöntemleri, çok yıllıklara göre daha başarılı olabilmektedir. Yabancı otların
pamuk verimine olan olumsuz etkileri göz ardı edilmemeli ve tohum bağlamalarına
fırsat verilmemelidir. Yapılan mücadele yalnızca tarla içerisinde olmayıp tarla
kenarlarında da yapılmalıdır.
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Kimyasal mücadele
Kültürel önlemlerin ve mekanik mücadelenin yetersiz kaldığı durumlarda kimyasal
mücadele önerilebilir.
Tek yıllık yabancı otların kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te
yer almaktadır.
7.3.6. Diğer Çok Yıllık Yabancı Otlar
Pamuk tarlalarında dar ve geniş yapraklı çok yıllık yabancı otlar zararlı olmaktadır.
Pamuk tarlalarında zararlı olan çok yıllık dar yapraklı yabancı otlar şunlardır;
Türkçe adı

Bilimsel adı

Familyası

Köpek dişi ayrığı (Şekil 91)

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Poaceae

Su ayrığı

Paspalum paspalodes (Mic.) Schrib.

Poaceae

Pamuk tarlalarında zararlı olan çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar ise şunlardır;
Türkçe adı

Bilimsel adı

Familyası

Tarla sarmaşığı (Şekil 92)

Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

Çeti (Burgulu fasulye)

Prosopis farcta (Banks.and Sol. Mac

Leguminosae

Yukarıda isimleri verilen, dar ve geniş yapraklı çok yıllık yabancı otlar, genelde hem
tohum, hem de toprak altı kısımlarından çoğalabilmektedir.

a

Şekil 91. Köpekdişi ayrığı

Cumali ÖZASLAN

b

Eda AKSOY

Şekil 92. Tarla sarmaşığı

7.3.6.1. Çok Yıllık Yabancı Otların Mücadelesi
Kültürel önlemler ve mekanik mücadele
Bu yabancı otlarla mücadelede, en uygun ve etkili yöntem, kültürel önlemler ve
mekanik mücadeledir. Bu yabancı otların tohum oluşturmalarına ve dökmelerine
fırsat verilmemelidir. Mekanik mücadele tarla kenarlarında da sürdürülmelidir.
Kimyasal Mücadele
Çok yıllık yabancı otların kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te
yer almaktadır.
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8. KİMYASAL MÜCADELE UYGULAMA TEKNİKLERİ
Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik tarla
pülverizatörü kullanılmalıdır. Çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme
verdisi ve ilerleme hızı gibi biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler
amaca uygun olarak seçilmelidir.
Pamukta hastalık ve zararlı mücadelesinde yaprak altlarının daha etkil, bir şekilde
ilaçlanabilmesi için yaprak altı meme kullanımı tavsiye edilebilir
Yabancı otlarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. Uygulamalarda
yelpaze hüzmeli meme tipi tercih edilmelidir. (Şekil 93)
Uygulamalardan önce makina kalibrasyonu yapılmalıdır.
İlaçlamalar günün serin saatlerinde ve Çizelge 17.’deki rüzgar
skalası dikkate alınarak yapılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri
alınmalıdır.

Şekil 93. Yaprak altı meme

Çizelge 17. Beaufort rüzgar skalası
Traktör
yüksekliğinde
yaklaşık hava

Beaufort
Skalası

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

0

2,0 – 3,2 km/h
0,6 – 0,9 m/s

1

Tanımlama

Görülebilir
Belirtiler

İlaçlama Hızı

Sakin

Duman dikine
yükselir

Güneşli ve
sıcak günlerde
ilaçlamadan
kaçının

Hafif esinti

Duman hafifçe
yatar

Güneşli ve sıcak
İdeal ilaçlama
zamanı

3,2 – 6,5 km/h
0,9 – 1,8 m/s

2

Hafif meltem

Yapraklar
hışırdar ve
rüzgar yüzde
hissedilir

6,5 – 9,6 km/h
1,8 – 2,7 m/s

3

Meltem

Yapraklar ve ince
dallar sürekli
hareketlidir

Herbisit
ilaçlamasından
kaçının

Orta meltem

Küçük dallar
hareketlidir, toz
kalkar ve kağıtlar
uçuşur

Önerilemez
ilaçlama
koşulları

9,6 – 14,5 km/h
2,7 – 4,0 m/s

4
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Kalibrasyon
Hidrolik Tarla Pülverizatörlerinin Kalibrasyonu
Uygulama öncesinde tarlanın özelliklerine uygun olarak aşağıdaki işlemler
yapılmalıdır.

•
•
•
•

Uygulanacak ilaç normunun seçimi (l/ha),
İlerleme hızının seçimi ve ölçümü (km/h),
Toplam meme verdisinin 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
Pamuk tarlalarındaki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu genel bir referans
olarak 200 – 350 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. Tarla ilaçlamalarında genel bir referans olarak
ilerleme hızı 6-12 km/h arasında seçilmelidir.
Bunun için, 100 m’lik bir mesafe belirlenir. Bu mesafe ilaçlama hızında geçilir ve
geçen zaman saniye olarak kaydedilir (Şekil 94).

Şekil 94. 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, 46 saniyede alınmışsa;
		
100 x 3,6
İlerleme hızı (km / h) = –––––––––––––– = 7,8 km/h olarak belirlenmiş olur.
46
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 95).

Şekil 95. Tarla 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) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
İş genişliği (m) x İlerleme hızı ( km/ h)
İş genişliği (m) = İki meme arası mesafe (m) x Bumdaki meme sayısı
Örneğin 1 meme için ölçülen verdi 1,5 l/dak ise ve bumda 20 adet meme varsa;
1,5 x 20 x 600
İlaç normu = ––––––––––––––––––– = 231 l/ha olarak bulunur.
0,5 x 20 x 7,8
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.
Sıraya ekimi yapılan bitkilerde tüm yüzey ilaçlamasından farklı olarak bant ve
yeşil aksam ilaçlama teknikleri de kullanılabilmektedir. Bu tekniklerle yapılan
ilaçlamalarda bant genişliği kadar alana ilaç uygulanır (Şekil 96). Bu nedenle ilaç
normunun aşağıdaki eşitlik ile hesaplanması uygun olacaktır.
Meme verdisi (l/dak) x Meme sayısı x 600
İlaç normu (l/ha) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bant genişliği (m) x İlerleme hızı ( km/ h)

a
b

c

Şekil 96. Yüzey ilaçlaması (a), bant ilaçlaması (b), yönlendirilmiş ilaçlama (c)
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İlaç deposuna konulacak ilaç miktarının belirlenmesi
Meme verdisi ayarlanıp, kontrolleri tamamlandığında depoya konulacak ilaç miktarı
aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.
Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha)
İlaç/Depo = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
İlaç normu (l/ha)
Örneğin; 600 l’lik depoya, uygulama dozu 2 l/ha olan BKÜ’nden, ilaç normu 231 l/
ha olacak şekilde yapılacak uygulama için;
		
600 x 2
İlaç/Depo = –––––––––– = 5,2 litre ilaç eklenmelidir.
		
231
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
tarlaya uygulanmaktadır. Verdi azaldıkça ise hedeflenen ilaç normundan daha az
ilaç tarlaya uygulanmakta ve etkisiz bir ilaçlama ortaya çıkmaktadır.
İlaçlamalarda pülverizatör üzerinde yer alan memelerin kataloglarında belirtilen
basınç değerleri kullanılmalıdır.
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9. MÜCADELENİN YÖNETİMİ
Pamuk tarlalarında uygulanacak entegre mücadele programlarında; zararlı,
hastalık ve yabancı otların mücadelesi birlikte düşünülerek, mücadelenin yönetimi;
ana zararlılar (Pamuk Yaprakbiti, Tütüntripsi, PamukYaprakpireleri, İkinoktalı
Kırmızıörümcek ve Tütün Beyazsineği) ve ana hastalığın (Pamuk Verticillium
Solgunluğu) mücadelesi esas alınarak yapılır. Diğer hastalık, zararlı ve yabancı otların
mücadelesi ise, bunlara entegre edilir. Pamuk tarlaları, 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 ilaçlardan biri kullanılmak suretiyle yapılır.
Pamuk tarlalarında ana zararlı ile birlikte, ekonomik zarar eşiğine ulaşmış diğer
zararlıların mücadele zamanlarının çakışması durumunda, bunların hepsine
etkili olan bir ilaç kullanılmalıdır. Yine ana hastalıktan başka hastalıklar mevcut
ve bunların mücadele zamanı çakışıyorsa, bu hastalıkların hepsini kontrol eden
fungusitler kullanılmalıdır. Mücadele zamanları çakışan hastalık ve zararlılara
karşı tavsiye edilen ilaçlar farklı ise, bunların birbiriyle karıştırılmasının uygun olup
olmayacağına bakılmalıdır. İlaçların karıştırılması uygun ise karıştırılarak, değil ise
ayrı ayrı uygulanmalıdır.
Pamuk tarlalarında mücadelenin yönetimi Ek 1 dikkate alınarak yapılmalıdır
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10. DEĞERLENDİRME
Bu Teknik Talimata göre, pamuk tarlalarında uygulanan Entegre Mücadele
Programının başarısı; aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.
Entegre Mücadele Uygulanan ve Uygulanmayan Pamuk Tarlalarından
Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması
Entegre Mücadele Programının uygulandığı pamuk tarlasından veya tarlalarından
elde edilen sonuçlar ile, bu tarlalara bitişik veya yakın olan; ancak Entegre
Mücadele uygulanmayan ve çiftçilerin kendi bildikleri gibi mücadelesini yaptığı
pamuk tarlasından veya tarlalarındanelde edilen sonuçlar karşılaştırılır. Entegre
mücadelenin başarısı: hastalık, zararlı ve yabancı otlarla yapılan mücadelenin
etkinliği, mücadele masrafları, ilaçlama sayısı, 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
pamuk tarlasına veya tarlalarına bitişik veya yakın olan ve üreticilerin, kendi bildikleri
gibi mücadelesini yaptıkları tarlalarda: yetiştirilen pamuk çeşitleri, mücadele
masrafları, ilaçlama sayısı ve zamanı, kullanılan ilaçlar, verim, kalite, satış fiyatı, vs.
hakkında veriler toplanır ve gerekli kayıtlar tutulur.
Üreticilerin Mücadelenin Yönetimi ve Mücadeleye
Becerilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Karar

Verme

Entegre mücadele programı uygulanan pamuk tarlalarında; demostrasyonlar,
anketler ve yetiştiricileri ile birebir görüşmeler yapılmak suretiyle; çiftçilerle ilgili
aşağıdaki değerlendirmeler de yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•

•

•
•

•
•
•

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

Gereksiz ilaçlamalar mücadele masraflarını ve dolayısıyla ürün maliyetini
arttırır.
Tavsiye dışı kullanımlarda kültür bitkilerinde fitotoksisiteye neden olabilirler.
Kuşlar ve yaban hayvanları ilaçlı yemleri yiyerek ya da çevreye uygulanmış
kimyasal ilaçlar ile doğrudan temas ederek olumsuz şekilde etkilenebilirler.

12. ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA KULLANILACAK TARIM
İLAÇLARININ SEÇİMİ
Kimyasal mücadele yapılması gerekli olan hastalık, zararlı ve yabancı otların
mücadelesinde ülkemizde ruhsatlı ve insan sağlığı, çevre ve biyolojik denge üzerine
olumsuz etkisi çok az olan tarım ilaçları tavsiye edilmiştir (Ek 4). Değerlendirmeler,
daha önceki entegre mücadele teknik talimatlarında olduğu gibi, insan ve çevre
sağlığı açısından oluşabilecek riski ortaya koyabilmek amacıyla aktif maddelerin
memeli hayvanlar, balıklar, hedef dışı organizmalar (parazitoitler, pradatörler) ve
balarılarına etkileri ile topraktaki kalıcılıkları göz önüne alınarak yapılmıştır. Bu
amaçla her bir aktif madde için yukarıda sıralanan veriler değişik kaynaklar taranarak
elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ve araştırma sonuçları, her konu bazındaki
sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmiş ve az ya da yüksek riskli olarak
sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmayı düzenlemek ve daha anlaşılır hale getirmek için,
balık, hedef dışı organizmalar ve balarılarına olan etkiler toplanarak üçe bölünmüş
ve tek bir değere indirilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veri ile memeli hayvanlar
ve topraktaki kalıcılıklarına ait sınıf değerleri toplanarak “Toplam Risk Değeri” elde
edilmiştir. Sınıflandırma kriterleri ve formül yardımıyla her bir aktif madde için ayrı
hesaplama yapılmıştır (Çizelge 18).
Karışım ilaçların değerlendirilmesinde risk puanı yüksek olan sınıf değerleri dikkate
alınmıştır. Bazı aktif maddelerin faydalı organizmalara yan etkileri ile ilgili yeterli
araştırma sonucu bulunmadığından, bunların değerlendirilmesinde en yüksek
risk puanı esas alınmıştır. Yine yapılan değerlendirmelerde herhangi bir verisi
bulunmayan kriterler için en yüksek risk puanının kullanılmasına karar verilmiştir.
Çalışmalar sonucu 460 aktif madde ile 155 adet karışım halindeki tarım ilacı
incelemiştir. İncelenen tüm aktif madde ve karışımların kanserojen etkileri ile etki
mekanizması da değerlendirmelerde dikkate alınmıştır. Potansiyel kanserojen etkiye
sahip olan aktif maddeler entegre mücadele teknik talimatlarında önerilmemişlerdir.
Çizelge 18. 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
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Entegre Mücadele Programlarında yapılacak tarım ilacı tavsiyelerinde güvenli
olarak tavsiye edilen tarım ilaçlarına öncelik verilmekle birlikte, kontrollü olarak
tavsiye edilen tarım ilaçları da kullanılabilir. Özellikle ardı ardına yapılacak ilaç
uygulamalarında, farklı etki mekanizmasına sahip güvenli gruptan ilaç alternatifi
bulunmaması halinde kontrollü gruptan ilaç seçimi yapılmalıdır. Bazı hastalık, zararlı
ve yabancı otların mücadelesinde, Entegre Mücadele Programları için uygun tarım
ilacının bulunmaması halinde, geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar önerilmektedir.
Entegre Mücadele Programları için uygun tarım ilaçları ruhsat aldığında, geçici
olarak tavsiye edilen tarım ilaçları bu talimattan çıkartılacaktır. Konu bazında
değerlendirilen tarım ilaçları içinde 1, 2 ve 3 sınıf değeri alan tarım ilacı bulunmadığı
takdirde konu başlığının altında “Entegre Mücadele Programına uygun tarım ilacı
bulunmamaktadır” ifadesi yer almaktadır.
Değerlendirme kapsamında entegre mücadele prensiplerine uygun olarak, direnç
gelişimini azaltmak için tarım ilacı seçimi ve tavsiyesinde dikkate alınmak üzere aktif
maddelerin “etki mekanizması”nı gösteren sütun çizelgelere ilave edilmiştir. Bu konuda
“Insecticide Resistance Action Committee, Fungicide Resistance Action Committee
ve Herbicide Resistance Action Committee” tarafından hazırlanmış listelerden
yararlanılmıştır. Çizelgelerde yer alan etki mekanizması sütununa ait “Pestisitlere
karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki
mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin
seçilmesine özen gösterilmelidir” şeklindeki açıklama, sayfanın altında dip not olarak
verilmiştir.
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13. TARIM İLAÇLARININ KULLANILMASI VE MUHAFAZASINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
•
•
•
•
•
•
•

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

Beyazsinek

Fide döneminde
yapraklarda renk
değişmesi, kıvrılma,
bitkinin gelişmesinde
yavaşlama, yapraklar
üzerinde tatlımsı
maddeler ve fumajin
oluşumu görülür.

Pamuk yaprakbiti

Zarar Şekli/Belirtileri

Koza oluşturma
döneminde,
özellikle ilk sulamadan sonra

Tüm vejetasyon dönemi

Örnekleme
Zamanı

50 dekar bir ünite kabul
edilir. Koza oluşturma
dönemine kadar, tesadüfen seçilen 50 bitkiden
1 üst,1 orta olmak üzere
toplam 50 yaprakta; koza
oluşturma döneminde ise
20 bitkiden (1 üst, 1 orta,
1 alt) toplam 60 yaprak
incelenir.

50 dekar bir ünite kabul
edilir. Temel gelişme döneminde bulaşık bitkiler,
sonraki dönemlerde ise
her bitkiden 1 üst, 1 orta
kısmından olmak üzere
toplam 50 yaprağın alt
yüzeyi incelenir.

Örnekleme Yöntemi

Yaprak başına
ortalama 5
ergin veya
10 larva

Temel gelişme
döneminde
seyreltme
sonrası %50
bulaşık bitki;
koza oluşturma
döneminden itibaren 25 adet
nimf + ergin /
yaprak

Ekonomik
Zarar Eşiği

Zararlının popülasyon artışını teşvik edici uygulamalardan (aşırı azotlu gübre ve sulama) kaçınılmalıdır.
Mücadelesinde kültürel önlemlere öncelik verilmelidir. İlaçlı mücadelesinde ise Böcek Gelişme Engelleyicisi ilaçlara öncelik verilerek, ilaçlar etkili madde
gruplarına bağlı olarak dönüşümlü kullanılmalıdır.

Zararlının popülasyon artışını teşvik edici uygulamalardan (aşırı azotlu gübre ve sulama) kaçınılmalıdır. Özellikle temel gelişme döneminde yararlı
türlerin etkinliği göz ardı edilmemelidir. Bunlara
rağmen EZE’ni aşması durumunda mümkün olduğunca seçici ilaçlarla mücadele yapılmalıdır.

Açıklama

EK 1
Pamuk Tarlalarındaki Önemli Zararlı, Hastalık ve Yabancı otların Zarar Şekilleri / Belirtileri, Örnekleme
Zamanı, Örnekleme Yöntemi ve Ekonomik Zarar Eşikleri
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Örnekleme
Zamanı

Rozet çiçek oluşumu ve kör
koza

Pembekurt

50 dekar bir ünite kabul edilir.
Her ünitede en az 3 ayrı yerde
3 m’lik sıra uzunluğundaki tüm
bitkiler incelenerek larvalar
sayılır. Kontroller en az haftada
bir kez yapılmalıdır.

Örnekleme Yöntemi

50 dekar bir ünite kabul edilir.
Her ünitede birbirinden en az 15
Çiçeklenme
m uzaklık bulunan 5 ayrı yerde
başlangıcından
25 m’lik sıra üzerinde bulunan
5 gün sonra,
rozet çiçekler sayılır ve 10 ile
kozaların
çarpılarak bir dekardaki rozet
2/3’ünün
çiçek sayısı bulunur. Kozaların
olgunlaştığı
2/3’ünün
olgunlaşmasından
dönemde ve hasat itibaren, bir üniteden çapraz
sonunda birer kez yürünerek, rasgele 100 koza
toplanır, kesilerek içinde larva
aranır. Bulaşık kozalar sayılır.

Zarar görmüş tarakların brakte
yapraklarında tipik açılmalar,
Koza oluşturma
generatif organlarda yenikler
ve olgunlaşma
görülür.
dönemleri

Yeşilkurt

Zarar Şekli/Belirtileri

3 m sıra
uzunluğunda
ortalama 2 adet
larva

Ekonomik
Zarar Eşiği

Kimyasal mücadele tavsiyesi
yoktur. Kültürel tedbirler,
biyoteknik mücadele ve ilgili
yönetmelik uygulanır.

İlaçlı mücadelede yüksek etki elde
etmek için her dölde yumurtadan
yeni çıkmış larvaların çoğunlukta
olduğu dönem iyi belirlenmelidir.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Tüm vejetasyon
dönemi

Örnekleme
Zamanı

Ergin ve nimfleri, pamuk
bitkilerinin yaprak ve
saplarını ağız parçaları
ile zedeleyerek öz suyunu
Temel gelişme
emerler. Beslendikleri yerler
dönemi
bir süre sonra gümüşi bir renk
alır. Yoğun popülasyonlarda
yapraklarda içe doğru kıvrılma
ve gelişmede gerilik görülür.

Tütün thripsi

Yaprağa üstten bakıldığında
serpiştirilmiş sarı noktalar
görülür. Yaprağın bir bölümü
veya tamamı kızarır. Bitki
gelişmesinde yavaşlama,
bitki boyunun kısalması,
taraklanmanın gecikmesi,
taraklarda dökülme görülür.

Kırmızıörümcekler

Zarar Şekli/Belirtileri

50 dekara kadar olan
pamuk tarlası bir ünite
kabul edilir. Tarla iki ayrı
yönden gezilerek en az
100 bitki kontrol edilir.

50 dekara kadar olan
pamuk tarlası bir ünite
kabul edilir. Her ünitede
25 bitkinin 1 üst, 1 orta
kısmından olmak üzere
toplam 50 yaprağın alt
yüzeyi incelenir.

Örnekleme Yöntemi

Fide döneminde
( 1-3 gerçek
yapraklı
dönem) yaprak
başına 1 adet
(nimf+ergin)
görüldüğünde

Yaprak başına
10 adet nimf ve
ergin

Ekonomik
Zarar Eşiği

Pamuk bitkisinin erken döneminde zararlı
olur

Erken mevsimde zararlı sadece tarla
kenarında veya tarla içinde belli yerlerde
bulunuyorsa sadece bu yerler ilaçlanmalı.
İlaçlı mücadelede spesifik akarisitler
kullanılmalı, ilaçlama aletlerine yaprak altı
meme setleri ilave edilmelidir.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Bitkilerin yapraklarında, uç
sürgünlerinde ve taraklarda zararlıdır.

Pamuk çizgili yaprakkurdu

Yaprakların alt yüzeyinde emgi
yerlerinde siyah noktalar oluşur.
Yapraklar uçtan itibaren önce sararır,
sonra kırmızılaşır ve dokular sertleşerek
aşağı doğru kıvrılır. Gelişmede
durgunluk göze çarpar, yaprak ve tarak
dökümüne neden olur.

Pamuk yaprakpireleri

Yaprak epidermisinde yenikler, yaprakta
zar ve elek gibi görüntü, tarak ve kozalarda larva delikleri, yapraklarda yoğun
yenik zararı sonucu karadal denen
zarar şekli

Pamuk yaprakkurdu

Zarar Şekli/Belirtileri

Temel gelişme ve
koza oluşturma
dönemleri

Temel gelişme ve
koza oluşturma
dönemleri

Koza oluşturma
ve olgunlaşma
dönemleri

Örnekleme
Zamanı

50 dekar bir ünite kabul
edilir. 10-15 adımda bir
bitki olmak üzere toplam
25 bitkinin yaprak, tarak,
çiçek ve kozaları kontrol
edilir.

50 dekar bir ünite
kabul edilir Temel
gelişme döneminde
bulaşık bitkiler, sonraki
dönemlerde ise her
bitkiden 1 üst, 1 orta
kısmından olmak üzere
toplam 50 yaprağın alt
yüzeyi incelenir.

50 dekar bir ünite kabul
edilir. Tarla 4 ayrı bölüme
ayrılarak her bölümünde
6-7 bitki olmak üzere
toplam 25 bitkinin; yaprak, çiçek ve kozalarında
sayımlar yapılır.

Örnekleme Yöntemi

100 bitkide 10
adet larva veya
yeni açılmış 2
yumurta paketi

Yaprak başına
10 adet ergin ve
nimf

25 bitkide 2
yumurta paketi/
ocak, veya 10
bitkide 5 adet
larva

Ekonomik
Zarar Eşiği

Genellikle pamuk bitkisinin erken
döneminde zararlı olur

Aşırı sulama ve aşırı azotlu
gübrelemeden kaçınılmalıdır.

Sık ekimden ve aşırı sulamadan
kaçınılmalıdır. İlaçlı mücadelesi
larvalar yumurtadan yeni çıktığında yani ocak dağılmadan
yapılmalıdır.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Larvalar, fide çıkışından sonra 6-8
yapraklı döneme kadar zarar yaparlar.
Fideleri sıra boyunca keserler.

Bozkurtlar

Çiçek ve kozalarda emgi yaparak
zararlı olur. Ağır bulaşmalarda, çiçek ve
koza dökümü ile çıtırık kozaya neden
olur.

Çiçekthripsleri

Sürgün, tarak, çiçek ve kozada
zararlıdır. Önce tomurcuklarda beslenir,
sonra sürgünü delerek sap içine girer.
Asıl zararını kozada yapar. Kozanın alt
yarısından içeri giren larva, pisliklerini
açtığı delikten dışarı atar.

Dikenlikurt

Zarar Şekli/Belirtileri

Temel
gelişm
dönemi

Ekonomik
anlamda zarar
oluşturmadığı için
kimyasal mücadele
önerilmemektedir.

3 metre sıra
uzunluğunda
ortalama 2 larva
veya 4 açılmaya
yakın yumurta

Ekonomik
Zarar Eşiği

Ekimden önce 1m2’de
2 larva veya küme
halindeki yabancı otlarda
ortalama 1 larva varsa
tohum ilaçlaması, çıkıştan
sonra ise seyreltilmemiş
pamukta 2 m sıra
uzunluğunda ortalama
1 larva olduğunda yeşil
aksam ilaçlaması yapılır.

Tarlanın farklı yerlerinden
alınan çiçeklerde tripsler
kontrol edilir.

50 dekar bir ünite kabul
edilir. Her ünitede en
az 3 ayrı yerde 3 m’lik
sıra uzunluğundaki
tüm bitkiler incelenerek
larvalar sayılır. Kontroller
en az haftada bir kez
yapılmalıdır.

Örnekleme Yöntemi

Ekimden önce tarla
kontrolü, ekimden
sonra ise seyreltilmemiş
pamukta fidelerin sıra
kontrolü yapılır

Koza oluşturma
dönemi

Koza oluşturma
ve olgunlaşma
dönemleri

Örnekleme
Zamanı

Geç ekim yapılan yerlerde ve
yağışlı geçen ilkbahar aylarında
zarar daha fazla olur. Yeniden
ekim gerektirecek derecede zarar
görülebilir

Normal zamanda ekilen
pamuklarda ekonomik bir zararı
söz konusu değildir. Bulaşık
alanlarda geç pamuk ekiminden
kaçınılmalıdır.

Başarılı bir mücadele için
en uygun zaman larvaların
yumurtadan çıktığı ilk dönemdir.

Açıklama

EK 1’in devamı
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İlk belirtiler yeni oluşmuş kökte
görülür. Köklerin kabuk dokusu
renk değiştirerek yumuşamaya ve
çürümeye başlar. Toprak yüzeyine
çıkabilmiş hasta fidelerin kökleri
ve kök-boğazı kahverengileşir,
incelir, bitki ayakta duramaz,
devrilir, kurur.

Pamuk Fide kök çürüklüğü

Pamuğun tüm organlarında emgi
yaparak beslenir, özellikle
generatif organları tercih eder.
Emilen yer, salgılanan toksik
madde nedeniyle tahrip olarak
ölür ve daha sonra siyahlaşır.
Emgi zararı gören tarak, çiçek ve
küçük kozaların çoğu dökülür.

Bitki tahtakuruları

Zarar Şekli/Belirtileri

Pamuk ekiminden
sonra bitkilerin
boyu 5-6 cm
olunca birinci ve
bundan 10 gün
sonra ikinci sayım
yapılır.

Koza oluşturma
ve olgunlaşma
dönemi

Örnekleme
Zamanı

Her iki
sayımdaki
hasta fidelerin
toplamı hasta,
ikinci sayımdaki
sağlamlar ise
sağlam fideleri
oluşturacak
şekilde o tarlaya
ait ortalama
hastalık oranı
bulunur.

Generatif
organlarda
gözle zararlı
sayımı ve
atrapla sayım
yapılır.

Örnekleme
Yöntemi

Koruyucu amaçlı tohum ilaçlaması
yapılmaktadır.

Doğrudan sayım yöntemi:
Taraklanma başlangıcından sonra
100 generatif organda 4 zararlı
bulunduğunda, kozaların % 80’den
fazlasının olgunlaştığı dönemde
ise 20 zararlı bulunduğunda;
atrap yönteminde ise taraklanma
başlangıcından sonra 50 atrapta
7 birey, kozaların % 80’inden
fazlasının olgunlaştığı dönemde ise
30 birey olması halinde kimyasal
mücadelesi yapılmalıdır.

Ekonomik Zarar Eşiği

Hastalığın yerleşik olduğu
tarlalarda delinte edilmiş ilaçlı
tohum kullanılmalıdır.

Aşırı sulama ve aşırı azotlu
gübrelemeden kaçınılmalıdır.
Bitkiler sık bırakılmamalı,
nektarsız, tüysüz ve gossipol
oranı yüksek çeşitler tercih
edilmeli; erken ekim tercih
edilmelidir.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Yaprak, yaprak sapı, koza ve taraklarda
koyu yeşil ve kahverengi lekeler, gerçek
yapraklardaki lekeler küçük damarlar ile
sınırlanmış, köşeli ve koyu kahve renkli, genç
sürgünlerde ve dallarda uzunlamasına dar
lekeler ve solgunluk, dallarda kırılmalar

Pamukta Köşeli Yaprak Leke Hastalığı

Alt kısımlardan üst kısımlara doğru ilerleyen
ilk belirtiler herhangi bir zararlanma
olmaksızın solan yapraklar şeklinde
olabileceği gibi, yaprakların kenarlarından
damar aralarına doğru ilerleyen kloroz ve
sonrasında nekrozlar şeklinde de olabilir.
Hastalığın diğer karakteristik belirtisi gövde
enine kesildiğinde ksilem (odun borusu)
iletim demetinde kahverengileşmedir.
Hastalığın ileri aşamalarında çoğunlukla
bitki ölür.

Pamuk Verticillium solgunluğu

Zarar Şekli/Belirtileri

Vejetasyon
döneminde
koza açılım
dönemine kadar
en az iki kontrol
yapılmalıdır.

Etmenin tarladaki
durumunu
ortaya koyacak
çalışmalar
kozaların %510 ve %5060 açıldığı
dönemlerde
2 defada
yapılmalıdır.

Örnekleme
Zamanı

İlaçlı mücadelesi
bulunmamaktadır.

Ekonomik Zarar Eşiği

Yeşil aksam
hastalık
İlaçlı mücadelesi
belirtileri yönüyle bulunmamaktadır.
incelenir.

Üretim alanının
büyüklüğüne
bağlı olarak
tarlaya
köşegenlerinden
girilerek
tesadüfen
seçilecek
sıralarda, sıra
üzerindeki
ardışık
bitkiler 0-4
ıskalasına göre
değerlendirilir.

Örnekleme
Yöntemi

Hastalığın yerleşik olduğu
tarlalarda delinte edilmiş
tohum kullanılmalıdır.

Kültürel önlemlere özen
gösterilmelidir.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Pamuğun ışık, su ve besin
maddesine ortak olur; bitkiyi
zayıflatır, gelişmesini engeller ve
verimi düşürür.

Domuz pıtrağı

Pamuğun ışık, su ve besin
maddesine ortak olur; bitkiyi
zayıflatır, gelişmesini engeller ve
verimi düşürür.

Topalak

Pamuğun ışık, su ve besin
maddesine ortak olur; bitkiyi
zayıflatır, gelişmesini engeller ve
verimi düşürür.

Kanyaş

Zarar Şekli/Belirtileri

Mayıs- Eylül

Mayıs- Eylül

Haziran - Eylül

Örnekleme
Zamanı

Ekonomik Zarar Eşiği

1 m²’lik alanda sadece domuz
Kaplama alanı
pıtrağı veya diğer çimensi tek
(%) veya çerçeve yıllık yabancı otlarla beraber %10
atma metodu ile kaplama yüzdesine ulaştığında
mücadele yapılmalıdır.

1 m²’lik alanda sadece topalak
Kaplama alanı
veya diğer çimensi tek yıllık yabancı
(%) veya çerçeve otlarla beraber %15 kaplama
atma metodu ile yüzdesine ulaştığında mücadele
yapılmalıdır.

1 m²’lik alanda sadece kanyaş
Kaplama alanı
veya diğer çimensi tek yıllık yabancı
(%) veya çerçeve otlarla beraber %15 kaplama
atma metodu ile yüzdesine ulaştığında mücadele
yapılmalıdır.

Örnekleme
Yöntemi

Çıkışların başlamasından sonra
traktör çapası ve el çapası gibi
mekanik kontrol yönteminin
kullanılması yararlı olacaktır.

Çıkışların başlamasından sonra
traktör çapası ve el çapası gibi
mekanik kontrol yönteminin
kullanılmalıdır.

Traktör ve el çapalarıyla
problem çözülmediyse,
kanyaş 10-30 cm boya
ulaştığında çıkış sonrası herbisit
uygulamaları yapılmalıdır.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Pamuğun ışık, su ve besin
maddesine ortak olur; bitkiyi
zayıflatır, gelişmesini engeller ve
verimi düşürür.

Fener otu

Pamuğun ışık, su ve besin
maddesine ortak olur; bitkiyi
zayıflatır, gelişmesini engeller ve
verimi düşürür.

Horoz ibiği

Pamuğun ışık, su ve besin
maddesine ortak olur; bitkiyi
zayıflatır, gelişmesini engeller ve
verimi düşürür.

Köpek üzümü

Zarar Şekli/Belirtileri

Mayıs- Eylül

Mayıs- Eylül

Mayıs- Eylül

Örnekleme
Zamanı

Kaplama
alanı (%) veya
çerçeve atma
metodu ile

Kaplama
alanı (%) veya
çerçeve atma
metodu ile

Kaplama
alanı (%) veya
çerçeve atma
metodu ile

Örnekleme
Yöntemi

1 m²’lik alanda sadece fener
otu veya diğer çimensi tek
yıllık yabancı otlarla beraber
%10 kaplama yüzdesine
ulaştığında mücadele
yapılmalıdır.

1 m²’lik alanda sadece
horozibiği veya diğer çimensi
tek yıllık yabancı otlarla
beraber %10 kaplama
yüzdesine ulaştığında
mücadele yapılmalıdır.

1 m²’lik alanda sadece köpek
üzümü veya diğer çimensi tek
yıllık yabancı otlarla beraber
%10 kaplama yüzdesine
ulaştığında mücadele
yapılmalıdır.

Ekonomik Zarar Eşiği

Çıkışların başlamasından
sonra traktör çapası ve
el çapası gibi mekanik
kontrol yönteminin
kullanılması yararlı
olacaktır.

Çıkışların başlamasından
sonra traktör çapası ve
el çapası gibi mekanik
kontrol yönteminin
kullanılması yararlı
olacaktır.

Çıkışların başlamasından
sonra traktör çapası ve
el çapası gibi mekanik
kontrol yönteminin
kullanılması yararlı
olacaktır.

Açıklama

EK 1’in devamı
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6
Fide

Temel Gelişme Dönemi

3
çimlenme

Haftalar

Kesici Kurtlar
Tütün thripsi

Yaprakbiti
Yaprak piresi
Tütün thripsi
Çizgili yaprakkurdu

9
İlk taraklar

Yeşilkurt
Yaprakbiti
Yaprak piresi
Çizgili yaprakkurdu

Koza Oluşturma Dönemi

12
İlk çiçekler

Beyazsinek
Yeşilkurt
Pembekurt
Yaprakbiti
Çiçek thripsi
Kırmızıörümcek

Pamuk Bitkisinin Fenolojik Dönemleri

15
Yeşil koza

Yeşilkurt
Pamuk yaprakkurdu
Beyazsinek
Dikenlikurt
Pembekurt
Kırmızıörümcek

Olgunlaşma
Dönemi

18
Kozaların açılması

EK 2

Pamuk bitkisinin gelişme dönemleri, aşağıdaki üç bölümde incelenir.
a) Temel gelişme dönemi: Çıkıştan itibaren ilk tarakların oluştuğu tarihe kadar
ki devreyi içermektedir.
b) Koza oluşturma dönemi: İlk tarakların oluşumundan başlayarak ilk kozaların
açıldığı tarihe kadar ki devreyi içermektedir.
c) Olgunlaşma dönemi: İlk kozaların açıldığı tarihten hasada kadar olan devreyi
kapsamaktadır
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18. Diğer yabancı otlar

17. Domuz Pıtrağı

16. Kanyaş

16.Köşeli Yaprak Lekesi

15.Verticillium Solgunluğu

14. Fide Kök Çürüklüğü

13. Pamuk Yaprakkurdu

12. Çizgili Yaprakkurdu

11. Dikenlikurt

10. Pembekurt

9. Bozkurt

8. Yeşilkurt

5. Pamuk Yaprakpireleri

4. Tütün thripsi

3. Kırmızıörümcek

2. Yaprakbiti

1. Beyazsinek

Zararlı,Hastalık ve Yabancı Otlar
Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

A Y L A R
Eylül

Ekim

ÖNEMLİ ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLARIN ZARARLI OLDUĞU DÖNEMLER
Kasım

EK 3
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WP
WG
WP-WG

Pymetrozine 50 %

Pirimicarb 50 %**

EC
SC

Malathion 650 g/l

Thiamethoxam 240 g/l

SP
OD
EC

Acetamiprid % 20

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

Dimethoate 400 g/l

100 ml/da nimf

15 ml / da nimf-ergin

10 g/da nimf ergin

35 ml / da nimf ergin

20 ml/da nimf-ergin

100 ml/da ergin nimf

50 ml / da

30 g/da

30 g/da

60 g/da

7,5 gr/da

Doz

7 gün

14 gün

14 gün

28

7

7

7

35

35

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

1B

4A;3

4A

4A

4A

1B

3

1A

9B

9B

4C

Etki
mekanizması*

EK 4

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

SC

Imidacloprid 350 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Lambda-cyhalothrin 50 g/l**

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

WG=WGD

Pymetrozine 25 %

Formülasyon tipi

Sulfoxaflor % 50 w/w

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

1. Pamuk yaprakbiti

Pamuk Entegre Mücadele Programlarında Hastalık, Zararlı ve Yabancı otlara Karşı Kullanılacak Bitki
Koruma Ürünleri

Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Formülasyon tipi

Formülasyon tipi

OD

EC

Malathion 650 g/l

OD
SP
SC
SC

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

Acetamiprid % 20

Thiamethoxam 141 g/l + Lambdacyhalothrin 106 g/l

Imidacloprid 350 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

EW

Tau-fluvalinate 240 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

3. Pamuk Yaprakpireleri

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

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

2. Tütün thripsi

35 ml/da nimf, ergin

20 ml / da

10 g/da nimf ergin

20 ml / da nimf-ergin

170 ml/da ergin nimf

20 ml / da

Doz

20 ml / da nimf-ergin

Doz

14

21

-

14

7

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

4A

4,3

4A

4A;3

1B

3

Etki
mekanizması*

4A;3

Etki
mekanizması*

EK 4’ün devamı

94

Pamuk Entegre.indd 94

Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı

16.10.2017 14:02:37

SC
SC
SC
EC

Etoxazole 110g/l

Etoxazole 110g/l

Clofentezine 500 g/l

Azadirachtin A 10 g/l

EC

Etofenprox 50 g/I

WP
SC
SC
EC

Tebufenpyrad % 20

Fenbutatin Oxide 550 g/l

Spiromesifen 240 g/l

Abamectin 33,7 g/l

25 ml/da

40 ml/ da

135 ml/da

60 gr / da

50 ml/da

500 ml/da

50 ml /da nimf-ergin

200 ml/da

40 ml/da

50 ml/da

25 ml/da

75 ml/da

Doz

170 ml/da ergin nimf

100 ml/da

28

21

10

7

21

14

7

3

-

21

21

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

7

-

6

23

12B

21A

6

3

3

18B

10A

10A

Etki mekanizması*

1B

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.
**Ege Bölgesinde kullanılır.

EC

Abamectin 18 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Lambda-cyhalothrin 50 g/l**

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Hexythiazox 50 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

Formülasyon tipi

EC

Malathion 650 g/l

4. Kırmızıörümcekler

EC

Dimethoate 400 g/l

EK 4’ün devamı

Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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WG=WGD

Sulfoxaflor % 50 w/w

EC
SP

Pirimiphos methyl 500 g/l

Acetamiprid % 20

10 g/da nimf ergin

200 ml / da larva ergin

85 ml / da nimf ergin

100 ml/da Larva-Pupa

7,5 gr/da

50 ml / da larva

Doz

-

4

14

-

14

28

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

4A

1B

4A

16

4C

7C

Etki
mekanizması*

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

SC

SC

Imidacloprid 350 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Buprofezin 400 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Formülasyon tipi

Pyriproxyfen 100 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

5-Tütün Beyazsineği

EK 4’ün devamı
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SC
SL

Spinosad 480 g/l

Beauverıa bassiana strain Bb-1 % 1,5

EC
CS
EC

Lambda-cyhalothrin 50 g/l

Lambda-cyhalothrin 50 g/l**

Novaluron 100 g/1

EW
SC
SC
EC

Zeta cypermethrin(EW) 100 g/l

Indoxacarb 150 g/l

Indoxacarb methyl 150 g/l

Pyridaly 500 g/l

20 ml/da larva

45 ml / da larva

45 ml / da larva

125 ml/da

200 ml / da larva

100 ml/da

150 ml /da larva

150 ml /da larva ve
yumurta

30 ml/da

250 ml/da

25 ml/da

55 ml/da

Doz

14

14

14

7

14

42

7

7

14

-

28

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

U

22A

22A

3

3

15

3

3

15,3

5

18,5

Etki
mekanizması*

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

EC

Alphacypermethrin 100 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

SC

Diflubenzuron 240 g/l + Lambda
cyhalothrin 120 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

SC

Formülasyon tipi

Methoxyfenozide 300 g/l + Spinetoram
60 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

6. Yeşilkurt

EK 4’ün devamı

Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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SC

Formülasyon tipi

EC

250 ml/da larva

25 ml/da

Doz

7

28

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

1B

5

Etki
mekanizması*

EK 4’ün devamı

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

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Malathion 650 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Spinosad 480 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

10. Çizgili Pamuk Yaprakkurdu

Entegre Mücadele Programına uygun bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.

9. Bozkurtlar

Entegre Mücadele Programına uygun bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.

8. Dikenlikurt

FEROMON: Z-7/Z11-Hexadecadienyl acetate 0,5 mg+Z7-E/11-Hexadecadienyl acetate
(0,5 mg 1 adet/80 da - 2 ad/tarlaya tuzak )
795 g/l. Z, Z/Z,E-I-II Hexadecadien-1yl-acetate (140 mg/çubuk-25 adet/da çubuk)

Kimyasal mücadele önerilmemektedir.

7. Pembekurt
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SC
SC
SC
SC
SC

Methoxyfenozide 240 g/l

Spinosad 480 g/l

Diflubenzuron 480 g/l.

Teflubenzuron 50 g/l.

Teflubenzuron 150 g/I

SC/EC

Novaluron 100 g/I

EC

Pyridaly 500 g/l

20 ml/da larva

40 ml / da larva

40 ml/da

50 ml/da

35 ml/da

100 ml/da

30 ml/da

25 ml/da

37,5 ml/da 2. ve 3.
Dönem larva

30 ml/da

Doz

14

14

42

7

14

14

14

28 gün

21

28 gün

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

U

22A

15

3

15

15

15

5

5

15

Etki
mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.
**Ege ve G.Dogu Anadolu Bölgelerinde kullanılır.

SC

Indoxacarb 150 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Lambda cyhalothrin 50 g/l**

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Formülasyon tipi

Lufenuron 50 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

11. Pamuk Yaprakkurdu

EK 4’ün devamı

Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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WG=WDG

Formülasyon tipi

EC

100 ml/da

15 g/da

Doz

7

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

1B

4C

Etki
mekanizması*

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

Dimethoate 400

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Sulfoxaflor % 50 w/w

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

13. Bitki Tahtakuruları

Kimyasal mücadele önerilmemektedir

12. Çiçekthripsleri

EK 4’ün devamı
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TOZ

Tolclophos-Methyl 10%

300g/100 kg tohuma
(az havlı pamuk tohumu)
350 g/100 kg tohuma
(çok havlı pamuk tohumu)

Tolclophos-Methyl+ Thiram 20+30 %

WP

300 ml ilaç/100 kg havsız
tohuma500 ml ilaç / 100
kg havlı tohuma

7,5 g/1 kg tohuma

2 kg/100 kg
(delinte pamuk tohumu)

600 g/100 kg tohuma
(çok havlı pamuk tohumu)
500 g/100 kg tohum
(az havlı pamuk tohumu)

400 ml/100 kg tohuma
(delinte pamuk tohumu)
500 ml/100 kg tohuma
(az havlı pamuk tohumu)
600ml/100 kg tohuma
(çok havlı pamuk tohumu)

Doz

Fludioxonil 25 g/l + Metalaxyl-M 10 g/l FS

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

WP

WP

Carboxin+Thiram 37.5+37.5%

Trichoderma harzianum rifai ırk (KRLAG2 1.15 %)

FF

Formülasyon tipi

Carboxin+Thiram 205+205 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

14. Fide Kök Çürüklüğü

12;4

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

14;M3

14

7;M3

7;M3

Etki
mekanizması*

EK 4’ün devamı

Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı

Pamuk Entegre.indd 101

101

16.10.2017 14:02:37

EC

Formülasyon tipi

EC

EC
EC

Fluazifop-p-butyl 150 g/l

Tepraloxydim 50 g/l

Pendimethalin 330 g/l
60 ml/da

500 ml/da

150 ml/da, 250 ml/da 10
- 20 cm boyda

100 ml/da Kanyaşlar
15-25 cm boyda iken, bir
ay sonra yeniden çıkışlar
olursa ikinci bir uygulama
yapılabilir.

100ml / da çıkış sonrası,
Kanyaş 25-40 cm iken

75-100 ml/da

125 ml/da

Doz

15

-

56

90

-

56

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

A

K1

A

2A/1

A

A

A

Etki
mekanizması*

EK 4’ün devamı

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

Haloxyfop-P-methyl ester 108 g/l

EC

EC

Propaquizafop 100 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

EW

Quizalofop-p-ethyl 50 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Clethodim 116,2 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

16. Kanyaş (=Geliç)

Entegre Mücadele Programına uygun bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.

15. Pamukta Köşeli Yaprak Leke Hastalığı
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SL

Formülasyon tipi

300 ml/da

Doz

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)
1

Etki
mekanizması*

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

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Glyphosate amin tuzu 480 g/l*
*Pamuk ekiminden önce sırtlardaki
ve sıra aralarındaki Domuz pıtrağını
kontrol etmek için

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

17. Domuz pıtrağı

EK 4’ün devamı

Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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SL

Glyphosate amin tuzu 480 g/l

EC
EC
CS
EC
EC
CS
EC

Tepraloxydim 50 g/l

Pendimethalin 330 g/l

Pendimethalin – 450 g/l

S-Metolachlor 915 g/l + Benoxacor 45
g/l

S-Metolachlor 960 g/l

Pendimethalin 450 g/l

S-Metolachlor 915 g/l + Benoxacor 45
g/l

150 ml//da ekim öncesi
toprağa karıştırılarak
uygulanır.

300 ml/da

140 ml/da Ekim öncesi

150 ml/da Ekim öncesi
toprağa karıştırılarak

300 ml/da

500 ml/da çıkış öncesi

250 ml/da, Köpek dişi
ayrığı 10-20 cm boyda

100 ml / da yabancı otlar
2-3 yapraklı iken

300 ml/da

75 ml/da

Doz

56

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

K3

K1

K3

K1

K1

A

A

G

A

Etki
mekanizması*

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

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Tepraloxydim 50 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Formülasyon tipi

Clethodim 116,2 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%)

18. Diğer yabancı otlar

EK 4’ün devamı

Boya otu

X

X

X

X

Benekli darıcan

X

Bozot

X

Bülbül otu

X

Büyük ısırgan

X

X

X

X

X

Çatal otu

X

Çayır salkım otu

X

X

X

Çimensi mürdümük

X

Çoban çantası

X

Çoban değneği

X

Çukurova hardalı
Darıcan

benfluralin % 60

X

s-metolachlor 960 g/l

X

s-metolachlor 915 g/l + benoxacor 45 g/l

Ballıbaba

pendimethalin 450 g/l

pendimethalin 330 g/l

tepraloxydim 50 g/l

glyphosate amin tuzu 480 g/l

clethodim 116,2 g/l

18- Herbisitlerin etkilediği yabancı otlar

X

X
X

X

X

X

X

X

Demir dikeni
X

Duvar arpası

X

Düğün çiçeği

X

Ebegümeci

X

Fare kulağı

X

Gelincik

X

Gri lekeli amarant
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X
X

Dil kanatan

Horoz ibiği

X

X
X

X

X

X
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Isırgan otu
Kanarya otu

X
X

Kısır Brom

X

Köpek dişi ayrığı

X

Köpek üzümü
X

Papatya

X

X

X

X

X

X
X

X

Rüzgar otu

X

Semiz otu

X

X

X

X

X

Sirken

X

X

X

X

X

Sürünücü horoz ibiği
Sütleğen

X
X

X

Şeytan elması

X

X

Tarla akça çiçeği

X

X

Tarla sarmaşığı

X

Tilki kuyruğu

X

X

Topalak

X

X

Turna gagası

X

Yabani fiğ

X

Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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benfluralin % 60

s-metolachlor 960 g/l

s-metolachlor 915 g/l + benoxacor 45 g/l

pendimethalin 450 g/l

X

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

Pelin otu

pendimethalin 330 g/l

X

Kara pazı

Kuş otu

tepraloxydim 50 g/l

glyphosate amin tuzu 480 g/l

clethodim 116,2 g/l

18- Herbisitlerin etkilediği yabancı otlar

X

X

105
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Yabani hardal

X

Yabani havuç

X

Yabani jüt
X

Yabani yulaf

X
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X

X

Yer fesleğeni

X

Yeşil horoz ibiği

X

Yeşil kirpi darı

106

benfluralin % 60

s-metolachlor 960 g/l

s-metolachlor 915 g/l + benoxacor 45 g/l

X

Yabani yonca

Yapışkan ot

pendimethalin 450 g/l

pendimethalin 330 g/l

tepraloxydim 50 g/l

glyphosate amin tuzu 480 g/l

clethodim 116,2 g/l

18- Herbisitlerin etkilediği yabancı otlar

X

X

X

X

X

X

X

X

Yumuşak başaklı kuşyemi

X

X

Zincir pıtrağı

X
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