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ÖNSÖZ
Tarım, nüfusumuzun %26’sını istihdam eden, tüketimde ise herkesi ilgilendiren,
ülkemizin en önemli sektörü olup; bitki sağlığı, bu sektördeki tarımsal girdilerin en
önemlilerinden birisini oluşturmaktadır.
Bitkilerde zararlı etmenlere karşı mücadele yapılmadığında, bazı durumlarda zarar
%100’e ulaşabilmektedir. Bitkilerde zararlara yol açan hastalık, zararlı ve yabancı
otlara karşı mücadeleler, geçmişten beri, araştırma enstitülerinin konu uzmanları
tarafından, araştırma sonuçları dikkate alınarak hazırlanan Zirai Mücadele Teknik
Talimatları esas alınarak yapılmaktadır.
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Dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında, 60’lı yıllara kadar zirai mücadelede en
kolay ve mucize çözüm olarak kabul edilen bitki koruma ürünleri, yan etkilerinin
anlaşılmasından sonra, çok dikkatli bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde, insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana
çıkmış ve buna bağlı olarak, bitkilerde zararlı olan etmenlere karşı mücadelenin,
agroekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretim dikkate alınarak yapılması zorunlu
hale gelmiştir. Birçok olumsuz etkileri bulunan kimyasal mücadelenin kullanımı,
artık sorgulanmaktadır. Nitekim, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke, 1980’li
yıllardan itibaren, bitki koruma ürünleri kullanımının azaltılması için, politika ve
stratejiler oluşturarak, bunları uygulamaya koymuştur. Bunun sonucu olarak,
Entegre Zararlı Yönetimi ve Entegre Ürün Yönetimi araştırma ve uygulamalarına
başlanılmıştır.
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Teknik talimatlarda amaç, öncelikle kimyasal mücadeleye alternatif metotların
kullanılmasıdır. Kimyasal mücadelenin gerektiği durumda ise, Bakanlık tarafından
tavsiye edilen bitki koruma ürünü, önerilen zaman ve dozda tekniğine göre
uygulanmalıdır. Ayrıca, tüketici sağlığı bakımından da ilaçlama ve hasat arası
süreye dikkat edilmesi gerekmektedir.
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Öncelikle ülkemiz insanının sağlığı ve kaliteli tarımsal ürün ihracatımız için Zirai
Mücadele Teknik Talimatları’na göre mücadelelerin yapılması; kalıntı yönü ile
güvenilir ürün elde edilmesini, ayrıca bitki koruma ürünleri nedeni ile ortaya çıkan
çevre kirliliğinin asgari seviyede tutulmasını ve biyolojik mücadele açısından doğal
dengenin en az seviyede etkilenmesini sağlayacaktır.
2003 Yılından itibaren yapılan çalışmalarla revize edilen ve yeni hazırlanan teknik
talimat sayısı 418’den 506 adete çıkartılmış ve 6 cilt olarak basıma hazır hale
getirilmiştir.
Bu talimatın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, konuyla ilgili tüm
kuruluşlara, kişilere ve ülkemiz tarımına yararlı olmasını temenni ederim.
M. Mehdi EKER
Bakan

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

III

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

TA

G

EM

CİLT II

IV

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT II

İÇİNDEKİLER
Sayfa
1. GİRİŞ ……………………………………………………………………….………... 1
2. ENDÜSTRİ BİTKİLERİ HASTALIKLARI …………………………………….... 3
2.1. FUNGAL HASTALIKLAR ……………………………………………………… 3
ANASON YAPRAK LEKESİ (Cercospora malkoffii) ………………………..……... 5
ASPİR YAPRAK LEKESİ (Alternaria carthami) ………………………………..….. 6
AYÇİÇEĞİ MİLDİYÖSÜ (Plasmopara halstedii) ……………………………..……. 8
HAŞHAŞ KÖKBOĞAZI YANIKLIĞI (Dendryphion papaveris) ……………...……. 12

EM

HAŞHAŞ MİLDİYÖSÜ (Peronospora arborescens) ………………………………… 14
PAMUKTA FİDE KÖKÇÜRÜKLÜĞÜ (Rhizoctonia solani, Fusarium spp.,
Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus niger) ……...…... 15
PAMUKTA SOLGUNLUK (Verticillium dahliae) ………………………………...… 20
SUSAM ve ANASONDA ÇÖKERTEN (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum,
F.equiseti, Alternaria tenuis) ………………………………………………………….. 22
ŞERBETÇİOTU MİLDİYÖSÜ (Pseudoperonospora humuli) …………………….…. 24
TÜTÜN FİDELERİNDE ÇÖKERTEN (Rhizoctonia solani, Fusarium spp.,
Pythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum) …………………………..…. 27
TÜTÜN KÜLLEMESİ (Erysiphe cichoracearum) …………………………………… 30
TÜTÜN MİLDİYÖSÜ (MAVİ KÜF) (Peronospora tabacina) ……………………… 33

G

YERFISTIĞINDA KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ (Aspergillus niger) ………….….. 37
YERFISTIĞINDA SERKOSPORA YAPRAK LEKESİ …………………………….. 38
Erken yaprak lekesi (Mycosphaerella arachidis)
Geç yaprak lekesi (Mycosphaerella berkeleyi)
2.2. BAKTERİYEL HASTALIKLAR ……………………………………….……….. 43
PAMUK KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ (Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum)

45

TA

TÜTÜNDE VAHŞİ ATEŞ (Pseudomonas syringae pv. tabaci) ……………………… 47
2.3. VİRÜS HASTALIKLARI ……………………………….………………….…….. 51
TÜTÜN MOZAİK VİRÜSÜ (Tobacco mosaic tobamovirus -TMV) ………..……….. 53
2.4. FİZYOLOJİK HASTALIKLAR …………………………….…………………… 57
TÜTÜNDE ÇIFIT ALACASI ……………………………………..………………….. 59

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

I

CİLT II

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

3. ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ZARARLILARI ……….…………….…………………. 61
ANASON GÜVESİ (Depressaria daucivorella) ………..……………………………. 63
ANASONDA YAPRAKBİTLERİ …………….……………..……………………….. 65
Anason yaprakbiti (Hyadaphis foeniculi)
Bakla yaprakbiti (Aphis fabae)
AYÇİÇEĞİNDE BOZKURT (Agrotis ipsilon, A. segetum) ……..…………………… 67
AYÇİÇEĞİNDE ÇAYIR TIRTILI (Loxostege sticticalis) ……..…………………….. 70
AYÇİÇEĞİNDE MAKASLI BÖCEK (Lethrus brachiicollis) ……..………………… 72
AYÇİÇEĞİNDE YEŞİLKURT (Helicoverpa armigera) …………...………………… 74

EM

HAŞHAŞ KÖKKURDU (Ceuthorrhynchus denticulatus) ………..………………….. 77
KETEN VE KENEVİRDE TOPRAK PİRELERİ (Phyllotreta spp.) ..……………….. 79
PAMUKTA BİTKİ TAHTAKURULARI (Exolygus gemellatus, E.pratensis,
Creontiades pallidus) ………………………………………………………..………... 81
PAMUKTA BOZKURTLAR (Agrotis ipsilon, A. segetum) ………………..………… 85
PAMUKTA ÇİÇEKTRİPSLERİ (Frankliniella intonsa, F. occidentalis) …..……….. 87
PAMUKTA DİKENLİKURT (Earias insulana) ……………………………..………. 90
PAMUKTA KIRMIZIÖRÜMCEKLER ……………………………………..……….. 93
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)
PAMUKTA PAMUK ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU (KARADRİNA) (Spodoptera
exigua) ……………………………………………………………………………….... 97

G

PAMUKTA PAMUK YAPRAKBİTİ (Aphis gossypii) ……………………………….. 101
PAMUKTA PAMUK YAPRAKKURDU (Prodenya) (Spodoptera littoralis) ……..… 104
PAMUKTA TELKURDU (Agriotes lineatus, A. obscurus) ………………………..… 107
PAMUKTA TÜTÜN BEYAZSİNEĞİ (Bemisia tabaci) …………………………..…. 109
PAMUKTA TÜTÜNTRİPSİ (Thrips tabaci) ………………………………………..... 114
PAMUKTA YAPRAKPİRELERİ (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) … 117

TA

PAMUKTA YEŞİLKURT (Helicoverpa armigera) ………………………………..… 119
PEMBEKURT (Pectinophora gossypiella) …………………………………………… 124
PUROLUK TÜTÜNLERDE ÇOKRENKLİ TIRPANKURDU (Peridroma saucia) … 128
SOYADA KIRMIZIÖRÜMCEKLER ………………………………………..……………. 131
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

SOYADA PAMUK ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU (Spodoptera exigua) ……..………. 133
SOYADA PAMUK YAPRAKKURDU (Spodoptera littoralis) …………………..….. 135
SOYADA PİSKOKULU YEŞİLBÖCEK (Nezara viridula) …………………..……... 138
SOYADA TÜTÜN BEYAZSİNEĞİ (Bemisa tabaci) …………………………..……. 141

II

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT II

SOYADA TÜTÜNTRİPSİ (Thrips tabaci) …………………….……………………… 143
SOYADA YEŞİLKURT (Helicoverpa armigera) ………………….……………..…... 145
SUSAMGÜVESİ (Antigastra catalaunalis) ………………………..………………..... 148
SUSAMDA BOZKURT (Agrotis segetum) ……………………………………..……. 150
SUSAMDA PAMUK YAPRAKBITİ (Aphis gossypii) …………………………..…... 152
ŞERBETÇİOTU YAPRAKBİTİ (Phorodon humuli) ……………………………..….. 154
ŞERBETÇİOTUNDA İKİNOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK (Tetranychus urticae) .... 156
TÜTÜN GEBESİ (Phthorimaea opercullella) ……………………..…………………. 158
TÜTÜN FİDELİKLERİNDE TOPRAK SOLUCANI (Lumbricus terrestris) ……..… 160

EM

TÜTÜNDE BOZKURT (Agrotis ipsilon, A. segetum) …………………………..……. 162
TÜTÜNDE ŞEFTALİ YAPRAKBİTİ [Myzus (Nectarosiphon) persicae] .………..…. 164
TÜTÜNDE TELKURTLARI (Agriotes spp.) …………………………….……..……. 167
TÜTÜNDE TÜTÜN BEYAZSİNEĞİ (Bemisia tabaci) ………………………..…….. 169
TÜTÜNDE TÜTÜNTRİPSİ (Thrips tabaci) ……….…………………………...…….. 171
TÜTÜNDE YEŞİLKURT (Helicoverpa armigera) …………………………..………. 173
YERFISTIĞINDA KIRMIZIÖRÜMCEKLER ………………………………..……… 175
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

4. SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI ………………………………..……………… 179

G

BEGONYA KÜLLEMESİ (Microsphaera begoniae) …….…………………………... 181
GÜL KÜLLEMESİ (Sphaerotheca pannosa var. rosae) ……………..………………. 182
GÜL PASI (Phragmidium mucronatum) ………………………………..…………….. 184
KARANFİL PASI (Uromyces dianthi) ………………………………..………………. 187
KARANFİL YAPRAK LEKESİ (Alternaria dianthi ve A. dianthicola) …..…………. 189
KARANFİLDE ÇÖKERTEN (Rhizoctonia solani) ……………………..……………. 191

TA

KARANFİLDE KURŞUNİ KÜF (Botrytis cinerea) ……………………………..…… 193
5. SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI ……………………………………..………...... 195
GERBERADA ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella occidentalis) ………………..……….. 197
GERBERADA TÜTÜN BEYAZSİNEĞİ (Bemisia tabaci) ……………………………… 200
GLAYÖLDE ÇİÇEK SOĞAN AKARI (Rhizoglyphus echinopus) …………..………. 203
GÜL FİLİZARISI (Syrista parreyssi) …………………………………………..…….. 205
GÜL FİLİZBURGUSU (Ardis brunniventris) …………………………………..…….. 207
GÜL HORTUMLUBÖCEĞİ (Rhynchites hungaricus) …………………………..…... 208
GÜL YAPRAKBİTİ (Macrosiphum rosae) ………………………………………..…. 210

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

III

CİLT II

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

GÜLDE KOŞNİL (Parthenolecanium spp.) ……………………………………..……. 212
KARANFİLDE ÇİÇEKTRİPSİ (Frankliniella occidentalis) ……………………..…... 214
KARANFİLDE PAMUK YAPRAKKURDU (Spodoptera littoralis) ……………..…. 217
KRİZANTEM, KARANFİL VE GERBERADA YAPRAK GALERİSİNEĞİ
(Liriomyza trifolii) …………………………………………………………………..… 220
NERGİS SOĞAN SİNEKLERİ ……………………………………………………….. 223
Nergis küçük soğansineği (Eumerus narcissi)
Nergis büyük soğansineği (Merodon eques)
PALMİYE KIRMIZIBÖCEĞİ (Rhynchophorus ferrugineus) ………………………… 227
SÜS BİTKİLERİNDE İKİNOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK (Tetranychus urticae) … 233

EM

YAĞ GÜLÜNDE MAKAS BÖCEĞİ (Aurigena chlorana) ………………………….. 235
6. YEM BİTKİLERİ ZARARLILARI …………………………………..…………… 241
KORUNGA ÇADIR TIRTILI (Cymbalophora rivularis) …………………………...... 243
KORUNGA KÖK KURDU (Bembecia scopigera) …………………………………… 245
YONCA HORTUMLU BÖCEĞİ (Hypera variabilis) ………………………………... 248

TA

G

7. İNDEKS …………………………………………………………………………….... 251

IV

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT II

1. GİRİŞ
Ülkemizde uygulanmakta olan Zirai Mücadele Teknik Talimatları, 1984 yılına
kadar, 7 ayrı bölgede yer alan ve Mülga Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olan Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinin (Adana, Ankara,
Bornova/İzmir, Diyarbakır, Erenköy/İstanbul, Erzincan, Samsun Zirai Mücadele
Araştırma Enstitüleri) konu uzmanları tarafından, bölgesel olarak hazırlanmıştır.
Hazırlanan her talimat, enstitünün kendi bölgesinin bitki sağlığı sorunlarını
çözmeyi amaçlamıştır.

EM

Daha sonra, 1984 yılında, aşağıda belirtilen konulardaki Zirai Mücadele Teknik
Talimatları, Mülga Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinin laboratuar sistemi esas
alınarak, araştırma enstitüleri konu uzmanları tarafından hazırlanmış ve 14 cilt
halinde ülkesel olarak yayınlanmıştır:
1- Hububat Zararlıları, 2- Hububat Hastalıkları, 3- Endüstri ve Süs Bitkileri Zararlıları, 4- Endüstri ve Süs Bitkileri Hastalıkları, 5- Sebze ve Yem Bitkileri Zararlıları, 6- Sebze Hastalıkları, 7- Meyve ve Bağ Zararlıları, 8- Subtropik Meyve Zararlıları, 9- Meyve ve Bağ Hastalıkları, 10- Bitki Paraziti Nematodlar, 11-Depolanmış
Ürün Zararlıları, 12- Genel Zararlılar, 13- Virüs Hastalıkları, 14-Yabancı Ot
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Bu ülkesel zirai mücadele teknik talimatlarının, yeni ilavelerle güncelleştirilerek
tekrar basılması amacı ile, 1989 yılında KKGM koordinasyonunda hazırlıklara
başlanılmış, 1991 yılında kurulan TAGEM’in desteği ile de son düzenlemeleri yapılan bütün talimatlar, 1995 yılında dört cilt halinde yayınlanmıştır. Dördüncü ciltte
sadece ilaç tavsiyeleri yer almıştır. Yeni ruhsat ve tavsiyelerden dolayı, güncelleştirilmesi amacı ile, dördüncü ciltteki ilaç tavsiyeleri, genellikle iki yılda bir olmak
üzere, Bakanlık veya özel sektör tarafından, ayrı bir kitap halinde yayınlanmıştır.
Ancak, bu ülkesel talimatların da kısa süre içinde mevcudu tükenmiştir.
Geçen zaman içinde, her yıl farklı kültür bitkilerinde, değişik hastalık, zararlı ve
yabancı otları kapsayan yeni teknik talimatlar yürürlüğe konulmuş ve yeni araştırma sonuçlarına göre, eski talimatlarda da değişiklikler veya ilaveler yapılmıştır.
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Hali hazırda, mevcut talimatlarda yapılan değişiklikler ile, ihtiyaca göre hazırlanan
yeni teknik talimatlar, TAGEM’in bitki sağlığı araştırmaları ile ilgili program
değerlendirme toplantılarında veya bu amaçla düzenlenen toplantılarda görüşülerek
uygulamaya verilmektedir.
Gerek mevcudunun kalmaması ve gerekse yeni hazırlanan talimatlar nedeni ile,
“Ülkesel Zirai Mücadele Teknik Talimatları”nın bir bütün halinde yeniden basılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu kitap içinde yer alan bütün Zirai Mücadele Teknik Talimatlarının redaksiyonu,
TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan komisyonlarda, araştırma enstitülerinden ve üniversitelerden gelen görüşler de
dikkate alınarak yapılmıştır.
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Hazırlanan bu ülkesel zirai mücadele teknik talimatları, zararlı etmenlere karşı
tavsiye edilen bitki koruma ürünleri dışında yer alan bölümlerini içerecek şekilde, 6
cilt olarak yayınlanmıştır.
Bu kitaplarda yer alan zirai mücadele teknik talimatları, entegre mücadele
prensipleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Teknik talimatlarda, kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmiştir. Ayrıca, bu kitapta yer alan kimyasal
mücadele dışındaki yöntemler, organik tarımda da tavsiye edilen yöntemlerdir.

EM

Zirai mücadele teknik talimatlarında yer alan zararlı etmenlerle mücadeleye
başlamadan önce, ekosistem bir bütün olarak ele alınmalı, bütün zirai mücadele
sorunları bir arada değerlendirilmelidir. Uygulanmakta olan yetiştirme tekniklerinin ve bir etmene karşı uygulanmasına karar verilen mücadele metotlarının, diğer
zararlı etmenleri teşvik edici ve zararını artırıcı yönde olmamasına dikkat
edilmelidir. Aksi takdirde, yeni zirai mücadele sorunlarının ortaya çıkması,
kaçınılmaz olacaktır.
Zirai mücadele teknik talimatlarının uygulanmasındaki en öncelikli husus, zararlı
etmenin teşhisidir. Yapılan teşhis sonucuna göre ve etmen gerçekten mücadeleyi
gerektirecek durumda ise, zararlı etmenin özellikleri de dikkate alınarak mücadele
yöntemleri uygulanmalıdır. Mücadele yöntemlerinden, kimyasal mücadeleye
alternatif yöntemlere öncelik verilmeli ve gereksiz yere kimyasal mücadele
uygulanmamalıdır.

G

Kimyasal mücadeleden önce, diğer tedbirlerin uygulanması sonucunda; pestisit
kalıntısı olmayan ürünler elde edilmiş, doğal denge korunmuş ve çevre kirliliği
yaratılmamış olacaktır. Kimyasal mücadelenin uygulanmasının zorunluluğu ortaya
çıktığında ise, teknik talimat esasları doğrultusunda yapılan ilaçlamalardan azami
fayda elde edilerek, bitki koruma ürünlerinin çevreye ve doğal dengeye etkileri
asgari seviyede tutulacak, pestisit kalıntısı olmayan veya tolerans limitleri altında
sağlıklı ürün elde edilmesi mümkün olacaktır.

TA

Bazı zararlı etmenlerin mücadelesinde, kimyasal mücadele etkili olmadığından, bu
yöntem önerilmemektedir. Bu gibi durumlarda kimyasal mücadele kesinlikle
uygulanmamalıdır. Ayrıca, zararlı etmenlere karşı, Bakanlık tarafından ruhsat
verilmemiş ve tavsiye edilmeyen bitki koruma ürünleri de kullanılmamalıdır. Aksi
takdirde, bu şekilde kullanılan bitki koruma ürünleri etkili olamayacağı gibi,
çevrenin gereksiz yere kirletilmesine, atılan bu zehirlerin besin zinciri içinde bize
geri dönmesine, doğal dengenin bozulmasına ve ileride tamiri mümkün olmayan
zararlara yol açacaktır.
Kimyasal mücadelenin sakıncaları nedeni ile, kimyasal mücadeleden önce
diğer tedbirlerin uygulanmasına özellikle önem verilmelidir.
Kimyasal mücadele uygulanması mutlaka gerekiyorsa, mutlaka Bakanlık tarafından tavsiye edilen, çevreye yan etkisi ve kalıntı riski en az olan bitki koruma
ürünleri tercih edilmeli, teknik talimatlarda belirtilen zamanlarda, önerilen zirai
mücadele aletleri kullanılarak ve tekniğine göre kimyasal mücadele yapılmalıdır.
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ANASON YAPRAK LEKESİ
Cercospora malkoffii Bub.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Etmen, anasonun yaprak ve diğer yeşil kısımlarında açık kahverenginde stroma
oluşturur. Buradan çıkan konidioforlar tek hücrelidir, konidiosporlar 1-4 bölmeli
(ekseriya 3 hücreli) ve uzundur. İlk enfeksiyonlar askosporlar tarafından, sekonder
enfeksiyonlar ise konidiosporlar ile olur ve esas önemli olan bu enfeksiyonlardır.
İnkübasyon süresi rutubete göre değişmekle birlikte, 21-22 C’deki sıcaklıklarda
oldukça kısadır. İlk enfeksiyonlar genellikle sıcaklığın düşük olduğu mayıs ve
haziran aylarında olur. Etmen, tohum ve hastalıklı bitki artıklarında kışı geçirir.

EM

ο

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalık genellikle bitkiler 15-20 cm boyunda iken yaprak lekesi şeklinde görülür.
Anason bitkisinin yapraklarında yuvarlak kül renginde esmer lekeler oluşur ve bu
lekeler zamanla tüm yaprağı kaplar. Hastalığın daha ileri durumunda yapraklarda
dökülme, çiçeklerde kuruma ve meyvelerde siyahlaşma görülür. Rutubetli geçen
yıllarda hastalık, verim ve kalitede önemli azalmalara yol açmaktadır.
Ülkemizde anasonun yaygın olarak ekildiği Ege Bölgesinde görülmektedir.
3. KONUKÇULARI
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

G

Bu hastalık yalnız anasonda görülmektedir.

– Sağlıklı tohumluk kullanılmalıdır.

– Hastalıklı bitki artıkları toplanıp yok edilmelidir.
– Erken ekim yapılmalıdır.

TA

– Ekim nöbeti yapılmalıdır.

– Sulama gece yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

Hastalık bölgede görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalıdır. İlaçlamalara çiçeklenme başlangıcına kadar 14 günlük aralıklarla devam edilmelidir. İlaçlar çiçeklerde yakma yapabileceğinden çiçeklenme devresinde bitkilere ilaç uygulaması yapılmaması gerekmektedir.
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4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Hastalığa karşı ruhsatlı bir ilaç bulunmamaktadır. Ancak öteden beri birçok
hastalığa karşı kullanılan Bordro Bulamacı bu hastalığa karşı da kullanılmaktadır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) ve ilaç hazırlama
bidonu kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlama sabah serinliğinde, rüzgârsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin
tüm yüzeyi ilaçlanmalıdır.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tarlanın alanı;
– 5

dekara kadar ise

– 6-10 dekar ise
– 10

dekardan fazla ise

5 farklı yerden,

10 farklı yerden,

15 farklı yerden,

tesadüfen 100 bitki alınır, hasta ve sağlam bitkilerin sayısı belirlenir. Ortalama
hastalık oranı bulunur. Bu oranın uygulama başlangıcındaki hastalık oranını
geçmemesi gerekir.

G

ASPİR YAPRAK LEKESİ
Alternaria carthami Chow.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

Fungusun konidiosporları tek tek veya kısa zincirler halinde düz veya bükük şekildedir. Dip tarafı geniş, dar ucu gagalı olan konidiosporlar açık ve orta derecede
kahverengidir. Düzgün bir şekilde 7-11 enine ve 7’ye kadar boyuna bölmelidir.
Hastalık etmeni bitki artıkları ve tohumla ertesi yıla taşınır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Aspir yaprak lekesi hastalığının en karakteristik belirtileri yapraklardaki lekelerdir.
Kahverengi iç içe geçmiş halkalar şeklinde olan bu lekeler 1 cm büyüklüğe
ulaşabilir. Lekeler daha sonra birleşerek genellikle büyük nekrotik şekilsiz ölü
alanları, yanıklıkları oluşturur (Şekil 1a). Hastalık; çiçek sapları ve ince dallarda da
görülebilir. Enfekteli çiçek tomurcukları açılmaksızın solar-pörsür ve kururlar.
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Etmenin çiçek tablasını etkilemesi sonucu, enfekteli tohumun bir tarafında
kahverengileşme meydana gelir (Şekil 1b). Enfekteli tohumlar fide yanıklığı ve
çökertene neden olabilir. Şiddetli enfeksiyona uğrayan çiçeklerde tohum buruşur ve
içi boşalır. Şiddetli enfeksiyonlar çiçek tablasının oluşmasını engeller.
Hastalık bazen bitkilerde çok şiddetli seyreder. Enfekteli yapraklar lekeli
alanlardan delinerek yırtılır ve tahrip olur. Hastalığın ilerlemiş enfeksiyonlarında,
hasada yakın dönemdeki bitkiler çok zarar görür ve verim oldukça düşer.
Ülkemizin aspir ekilişi yapılan hemen her bölgesinde hastalığı görmek mümkündür.
Sağlıklı

EM

Hastalıklı

b

a

Şekil 1. Aspir yaprak lekesinin yapraktaki (a) ve tohumdaki (b) belirtileri.

3. KONUKÇULARI
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

G

Bu hastalık sadece aspir (Carthemus tinctorius L.) bitkisinde görülmektedir.

― Hastalıklı bitki artıkları toplanıp yok edilmelidir.
― Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.

― 2-3 yıllık münavebe uygulanmalıdır.

TA

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman ilaçlamalara başlanır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır. Büyük alanlarda hidrolik tarla pülverizatörü
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4.2.4. İlaçlama tekniği
Hastalığın ilk belirtilerinin görülmesinden sonra hastalığın seyrine göre 2-3
ilaçlama yapılmalıdır. Bu ilaçlamalarda yaprakların alt ve üst yüzeyleri ilaçla
tamamen kaplanmalıdır.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme birim alanı 15-20 m²’dir. Tarla içerisinde seçilecek bu birim alanda
(yaklaşık 100 bitki) sağlam ve hasta bitkiler sayılır. Bu sayım;
dekara kadar tarlalarda

5 kez,

─ 6-10

dekar tarlalarda

10 kez,

─ 10

dekardan fazla alanlarda

EM

─ 5

15 kez tekrarlanır.

Ortalama hastalık oranı bulunur. Bu oranın ilaçlama başlangıcındaki hastalık
oranını geçmemesi gerekir.

AYÇİÇEĞİ MİLDİYÖSÜ

Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. &De Toni
(= Plasmopara helianthi Novot.)

G

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Fungusun sporangioforları yaprakta ve kökte bulunma durumlarına göre farklı
morfolojik özellikler göstermektedir. Sporangioforların uç kısımlarında sporangiyumlar bulunur. Fungusun bitki dokuları içinde oluşturduğu oosporların büyüklükleri 24-37 µm’dir.

TA

Primer enfeksiyon: Etmen, tohumda misel ve oospor formunda, tarlada ise bitki
artıklarında oluşturduğu oosporlarla kışlar. Fungus toprakta oospor formunda 5-10
yıl canlılığını sürdürebilir. Oosporlar ilkbaharda uygun koşullarda zoosporangium
vererek çimlenirler. Zoosporangium oluştuktan birkaç saat sonra çok değişik sayıda
zoosporu serbest bırakır. Toprak suyunda yüzen zoosporlar birkaç saat sonra
kamçılarını atarak çimlenirler. Oluşan çim borucuğu o sırada yeni çimlenmiş olan
fidecikleri köklerden veya hipokotilden direkt olarak penetre eder.
Sekonder enfeksiyon: Fungus miselleri, bitki içerisinde intersellüler olarak emeçleriyle beslenip yukarıya doğru ilerler. Belirli bir zaman sonra ve uygun koşullarda
bitkinin yaprakları altında zoosporangiumlar oluşur. Bu zoosporangiumlar yağmur
ve rüzgârın etkisiyle dağılırlar ve çevredeki genç bitkilere ulaşırlar. Zoosporangiumlardan çıkan zoosporlar 8 yapraklı devreye kadar bitkileri enfekte edebilir.
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Etmen bulaşık bitki dokusunda, enfeksiyondan birkaç gün sonra kışlık spor formu
olan oosporları oluşturur. Dokudaki bu oospor oluşumu ile fungus yaşamını garantilemiş olur.
Hastalığın bir sonraki yıla geçişinde en önemli faktör, kışlık sporlarla bulaşmış
olan tohum ve topraklardır. Hastalığın bir tarladan diğerine geçişinde ise, bulaşık
tohum ve tohuma karışmış bitki artıkları, rüzgâr ve rüzgârla karışık yağmurlar,
taşkın sular rol oynar.

EM

Bitkilerde görülen en yaygın belirti tipi sistemik enfeksiyonlardır. Bitki sistemik
enfeksiyonlara çok kısa süre için, toprak nemi ve sıcaklığına bağlı olarak en çok 23 hafta duyarlıdır. Bu dönemdeki soğuk ve su ile doygun toprak koşulları
enfeksiyonu kaçınılmaz kılar. Toprakta yeterli serbest su varlığı epidemiler için
çok önemlidir. Tohum ekiminden 15 gün sonrasına kadar yağışlı giden havalarda
sistemik enfeksiyon şansı büyüktür. Bu dönemi atlatan bitkilerde daha çok lokal
yaprak lezyonları görülür. Enfeksiyon için optimal sıcaklık 15-20°C; minimum
12°C; maksimum 28°C’dir. Yaprak altında fungal örtünün görülebilmesi için
yüksek neme gereksinim vardır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalık belirtileri, etmenin bitkiyi yakaladığı döneme göre değişmektedir. Etmen
tohumla taşındığından, ayrıca bitki artıkları üzerinde kışlayabildiğinden, henüz
toprak yüzeyine çıkmış fidelerde çökerten belirtilerine neden olabilmektedir. Bu tür
bitkiler toprak yüzeyine devrilirler. Bu dönemi atlatan bitkilerde ise kök ve
kökboğazı enfeksiyonları, sistemik enfeksiyonlar veya lokal yaprak lezyonları
görülür.

G

Fide döneminde enfekteli bitkiler büyürken, patojen de bu bitkilerin dokuları
içerisinde gelişir. Diğer bitkilere göre bodur kalan bu bitkilerin yaprakları birbirine
yaklaşmış ve dolayısı ile rozetleşmiştir. Bunun yanında enfekteli bitkilerde
yaprakların damarları boyunca açık sarı bir renk değişimi (kloroz) de dikkati çeker.
Nemli havalarda bu belirti tablosunun gözlendiği bitkilerin yapraklarının alt
yüzeyinde etmenin beyaz renkli fungal örtüsünü görmek mümkündür (Şekil 2).

TA

Etmen, bitki içinde tablaya kadar çıkabilir ve enine kesit yapıldığında dokudaki
fungal gelişme kahverengi çizgi şeklinde izlenebilir. Hasta bitkilerde tablaların içi
tam dolmaz, sapları kıvrılmaz ve dik durur (Şekil 2). Tohumların çimlenme
güçleri, bin dane ağırlıkları ve yağ içerikleri azalır.
Bitki, bazen orta şiddetteki enfeksiyonlarda normal gelişim gösterebilir. Bu durumda yapraklarda sadece klorotik lekeler görülür. Bazen dış belirtiler de görülmeyebilir. Bu durumda bitki boyu normal, tabla eğiktir. Buna karşın bu bitkilerin kök
ve kökboğazında etmenin varlığı beyaz fungal örtü sayesinde anlaşılır.
Ağır enfeksiyona uğramış bitkilerde ürün kaybı %100’lere yakındır. Ülkemizin
ayçiçeği tarımı yapılan hemen her yerinde hastalığa az veya çok rastlanır.
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Şekil 2. Ayçiçeği mildiyösünün ayçiçeğindeki belirtileri: Sporangioforları ile kaplı
kotiledonlar (a), yapraklarda renk açılmalarının olduğu fideler (b, c), hastalıklı
yaprakların alt yüzü(d), ileri dönemde bitkide görülen rozetleşme başlangıcı (e)
ve yapraklarda görülen renk açılması (f), rozetleşmiş ve bodur kalan bitkiler (g,h).

3. KONUKÇULARI

Etmen, yalnızca Compositae familyası bitkilerde hastalık oluşturur.
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4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
– Sık ekimden kaçınılmalıdır. Dekara ortalama 800-900 g tohum yeterli olmaktadır.
– Ekim nöbeti uygulanmalıdır. Ağır bulaşık alanlarda buğday ve pancar gibi
bitkilerle 7 yıllık bir ekim nöbetine gidilmelidir.
– Düzenli bir yabancı ot savaşımı yapılmalıdır.
– Dayanıklı çeşit ekilmelidir.

EM

– Zayıf drenaja sahip topraklarda ayçiçeği üretiminden kaçınılmalıdır.
– Tarlada görülen hastalıklı bitkiler ve hasat sonrası bitki artıkları sökülüp
imha edilmelidir.
– İki yapraklı dönemde, tarladaki hastalık oranı %50’nin üzerine çıkarsa, böyle
tarlaların sahipleri uyarılarak tarlaları sürdürülmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlama, ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

G

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Tohum ilaçlamasında, düz beton zemin, plastik leğen, beton havuz, metal bidon
gibi ilaçlama kapları kullanılabilir. İlaç karıştırma işlemi kürek ve plastik
eldivenlerle veya mekanik sarsıcılarla yapılabilir.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

Gerek toz gerekse sıvı formülasyonlu preparatların 100 kg tohum için önerilen ilaç
miktarı 1-1.5 litre su içerisinde çözündürülür ve sonrasında karıştırmayla bu ilaçlı
su bütün tohuma homojen olarak dağıtılır.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulamanın başarı durumunun saptanması ile ilgili çalışmalara bitkiler 6 yapraklı
dönemde iken başlanabilir.
Tarlanın alanı;

─ 100

dekara kadar ise

5 farklı yerden,

─ 101–1000 dekar ise

10 farklı yerden,

─ 1000

15 farklı yerden,

dekardan fazla ise

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
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tesadüfen alınacak 20 metre uzunluğundaki sıralarda hasta ve sağlam bitkiler
sayılır. Ortalama hastalık oranı bulunur. Bu oranın %5’i geçmemesi gerekir.

HAŞHAŞ KÖKBOĞAZI YANIKLIĞI
Dendryphion papaveris (Saw.) Sawada
[= Dendryphium penicillatum (Corda) Fr.,

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Helminthosporium papaveris Sawada]

Etmenin, hastalıklı doku parçaları üzerinde sporulasyonu koyu yeşil renktedir.
Konidioforları değişken, ipliksi ve kalın, uçta sık olarak dallanırlar. Konidiosporlar
tek tek zincir şeklinde, silindirik, bir uçları sivri diğer uçları yuvarlak, açık yeşil
renkte, 3-4 bölmeli olup, 8 bölmeye kadar çıkabilirler.
Hastalık etmeni fungus, bitki artıklarında ve tohumlarda canlılığını bir yıl sürdürür.
Bu nedenle hastalığın bulaşmasında tohum önemlidir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Fungus, bitkinin değişik organlarında ve vejetasyonun herhangi bir döneminde hastalık oluşturmakla
birlikte daha çok kök boğazı yanıklığına sebep olur.
Bitkilerin kök boğazına yakın bir bölgesinde oluşan
ve onu çepeçevre saran enfeksiyon sonrasında, enfekteli alan çürümekte ve bitki devrilerek ölmektedir. Bitkinin ileri fenolojik dönemlerinde de kök
boğazı yanıklığı belirtisi sergileyebilen etmen, kök
boğazı yanıklığı dışında, yaprak ve gövde lekelenmelerine ve kapsüllerde çürümelere de neden olabilmektedir. Yaprak lekelerinin boyutu küçük ve ortaları koyu yeşildir. Enfeksiyonun ilerleyen dönemlerinde lekeli yapraklar ve kapsüller pörsümektedir.
Etmenin gövdedeki lekeleri ise yapraklara göre daha
şekilsiz ve uzuncadır (Şekil 3).

©Erhan GÖRE

Şekil 3. Haşhaş kökboğazı
yanıklığının haşhaş
bitkisindeki belirtisi.

12

Erken devrede hastalık kök çürüklüğü nedeniyle
ölüme sebep olur. Kapsüllerde de çürümelere neden
olduğundan verim kayıplarına yol açar. Bazı yerler-
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de ürün kayıpları %50’ye kadar çıkabilmektedir.
Haşhaş üretim alanlarının tümünde hastalık görülebilmektedir.
3. KONUKÇULARI
Etmenin tek konukçusu haşhaş bitkisidir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
― Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.

EM

― Tohumluğa ayrılan ürün iyi kurutulmalı ve nem almayacak kaplarda ve
depolarda muhafaza edilmelidir.
― Fungus hastalıklı bitki artıklarında da kışladığından, hasattan sonra hastalıklı
bitki artıkları toplanarak tarla temizliği yapılmalıdır.
― En az iki yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
4.2.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlama bidonu veya plastik torbalar tohum ilaçlamasında kullanılır.
İlaç karışımı döner bidon veya büyük boy plastik torbalar içerisinde yapılmalıdır.
İlacın tohum yüzeyini iyice kaplamalıdır.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

Tarlanın alanı;

5 dekara kadar ise 5 farklı yerde,
6–10 dekar ise 10 farklı yerde,

10 dekardan fazla ise 15 farklı yerde,

tesadüfen 100 bitki kontrol edilerek sağlam ve hasta bitkiler sayılır, ortalama
hastalık oranı bulunur. Hastalık oranının düşük düzeyde çıkması uygulamadan
yeterli başarı elde edildiğini gösterir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
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HAŞHAŞ MİLDİYÖSÜ
Peronospora arborescens (Berk.) de Bary
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fungusun konidiosporları limon şeklindedir. Konidiospor taşıyıcıları çengellidir.
Patojen topraktaki bitki parçaları üzerinde oospor halinde kışlar. Bunun yanında
tohumda veya tohumluğa karışmış bitki artıkları üzerinde de bulunabilir. İlk
enfeksiyonlardan oosporlar sorumludur. Primer enfeksiyon noktalarında oluşan
konidiosporlar nemli ve rüzgarlı havalarda sekonder enfeksiyonlara yol açar.
Etmen daha sonra konukçu dokusunda tekrar oospor oluşturarak ekosistemdeki
yerini sağlamlaştırır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

©Erhan GÖRE

b

TA

a

G

Mildiyö belirtileri bitkiler henüz fide döneminde iken başlar. Yapraklarda
sarımtrak lekeler belirir. Nemli havalarda bu lekelerin altında etmen gri renkli bir
fungal örtü oluşturur. Sıcak ve kurak havalarda sarı lekeler kuruyarak nekrotik
lekelere dönüşür. Bu lekelerin alt yüzeylerinde fungal örtü görülmez (Şekil 4a-d).

c

©Erhan GÖRE

d

©Erhan GÖRE

©Erhan GÖRE

Şekil 4. Haşhaş mildiyösünün
yapraktaki belirtileri (a-d)
ve bitkideki zararı (e).

e
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Patojen, bitkileri büyüme noktasından enfekte ederse, bitkiler bodur kalır ve bu
tipte belirti sergileyen bitkiler kapsül de oluşturamazlar (Şekil 4e). Hastalıklı
yapraklar kıvrılır ve kıvırcıklaşır. Belirtiler çiçek saplarında da görülür. Bu
durumda çiçek sapları kıvrılır ve bükülür.
Hastalık, ekim nöbeti yapılmadığında ve iklim koşulları patojen için uygun
gittiğinde, haşhaş tarımını engelleyici boyutlara ulaşabilir.
Hastalık, ülkemizin haşhaş tarımı yapılan tüm alanlarında zaman zaman görülür.
3. KONUKÇULARI
Patojen, sadece haşhaş bitkisini hastalandırır.

EM

4. MÜCADELESİ:
4.1. Kültürel Önlemler

― Sık tohum ekiminden kaçınılmalıdır.

― Bulaşık alanlarda, hububatla ekim nöbetine gidilmelidir. Böylece etmenin
inokulum potansiyeli azaltılmış olur.
― Erken dönemde enfeksiyona uğramış genç bitkiler sökülerek tarladan
uzaklaştırılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

G

Haşhaş mildiyösüne karşı ülkemizde ruhsatlı bir preparat bulunmamaktadır.

PAMUKTA FİDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ
Rhizoctonia solani J.G. Kühn., Fusarium spp., Alternaria spp.,

TA

Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus niger Van Tieghen
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Hastalığa Rhizoctonia solani J.G. Kühn., Fusarium spp., Alternaria spp.,
Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus niger Van Tieghen neden
olmaktadır.
R.solani: Miselleri dik açı oluşturacak şekilde yan dallar meydana getirir. Yan
dallar üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme bulunur. Miseller seyrek
bölmelidir. Gençken renksiz olan miseller yaşlandıkça koyu kahverengiye dönüşür.
Hastalık etmeni, toprakta veya topraktaki bitki artıklarında misel veya siyah renkli
sklerot şeklinde kışlar (Şekil 5a).

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
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a

b

d

G

c

EM

Fusarium spp.: Miselleri bölmeli ve genellikle düzensiz dallanmıştır. Konidi
taşıyıcıları üzerinde makro ve mikrokonidiler oluşur. Makrokonidiler 3-5 bölmeli,
orak şeklinde; mikrokonidiler tek hücreli ve renksizdir. Bazı ortamlarda mavi veya
ten renginde sklerot oluşturabilen etmen, toprakta ve topraktaki bitki artıklarında
misel, konidi veya klamidospor şeklinde kışlayabilir(Şekil 5b,c).

TA

e

Sklerot

g

16

f

Şekil 5. Rhizoctonia solani miseli (a); Fusarium
sp.’nin miselleri, konidi taşıyıcıları, makro
ve mikrokonidileri (b, c); Alternaria sp.
konidiosporları (d); Pythium sp. oosporları
ve sporangiumları (e, f); Sclerotinia
sclerotiorum sklerotları (g).
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Alternaria spp.: Konidiosporları etmen için oldukça karakteristiktir. Konidiosporlar uzun, koyu kahverenginde, el bombasına benzer, enine ve boyuna
bölmelidir ve belirli şekilde dikenlidirler. Bazen çatallı olan bir uzantıları vardır.
Genellikle düzgün konidi zinciri oluşturan etmenin bu yapıları, olumsuz koşullarda
fungusun yaşamını sürdürmesinde rol oynar(Şekil 5d).

EM

Macrophomina spp.: Fungusun genç lifleri kültürde renksiz ve 8 µm kalınlıkta
olup, fazlaca dallanırlar ve her bir dal ana dala paraleldir. Yaşlanmış hiflerin
görünüşü biraz daha değişiktir. Bunların ince bölmeleri ve dik dalları vardır. Bu
hifler üstünde 27°C’de 2-3 gün içinde sklerotlar oluşur. Sklerotların şekilleri belirli
değildir, oval veya düzensizdirler. Hastalık etmeni, toprakta veya topraktaki bitki
artıklarında siyah renkli sklerot şeklinde kışlar.
Verticillium spp.: Fungusun konidioforları dik, bölmeli uzun ve renksizdir.
Vertisillat olarak dallanmıştır. Lamba şişesi şeklindeki yan dallar, daire şeklinde
aynı yerden çıkarlar. Konidiosporlar, yan dalların uçlarında meydana gelirler.
Eliptik şekilde; tek hücreli renksiz veya çok hafif renklidirler. Hastalık etmeni,
toprakta veya topraktaki bitki artıklarında misel veya siyah renkli sklerot şeklinde
kışlar.
A.niger: Miselyumları dallı bölmeli, kuvvetli, renksiz ve çok çekirdeklidir.
Konidiospor uzunca bir konidiofor üzerinde meydana gelir. Görünüşleri tıpkı bir
soğan çiçeği biçiminde ve siyah renklidir.
Yukarıda adı geçen etmenler, bulaşık toprağa ekim yapıldıktan sonra, uygun
koşullarla birlikle yeni çimlenmekte olan tohumları enfekte eder. Böylece yeni
çimlenen tohum, fide oluşumu aşamasında veya sonrasında ölür.

G

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalığın ilk belirtileri yeni oluşmuş kökte görülür. 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 6).

TA

Nemin daha az, sıcaklığın daha yüksek olduğu dönemlerde hastalık daha ağır
seyredebildiğinden, fideleri daha yaşlı devrede de yakalayabilmektedir. Bu
aşamada hastalanan fidelerdeki belirti, toprak seviyesinin hemen biraz altında
kırmızımsı koyu kahverengi renkte, bitkinin kök boğazı ve onun hemen biraz
üzerinde ortaya çıkan çökük lekeler şeklinde izlenir. Böyle zarar görmüş fidelerin
bir kısmı sonraları kurur. Havaların ısınması ve nemin azalmasından sonra bazı
fideler yüzeysel kökler meydana getirerek canlılıklarını sürdürebilirler.
Hastalık bilhassa bulaşık ve nem tutan topraklarda, yağışlı ve serin giden yıllarda
çok büyük tahribat yaparak, pamuk tarlasındaki fidelerin tümünün kök ve kök
boğazlarının çürüyüp ölmesine neden olduğundan, tarlanın yeniden ekilmesini
gerektirmektedir. Hastalık yeniden ekimi gerektirecek seviyede olmadığı
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17

CİLT II

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ HASTALIKLARI

zamanlarda ise, fide eksilişi nedeniyle tarlada bazı boş alanların kalmasına sebep
olmakta ve buralara yeniden tohum ekilmektedir.

EM

Hastalık, ülkemizde pamuk ekimi yapılan bütün alanlarda yaygındır.

3. KONUKÇULARI

G

Şekil 6. Kök çürüklüğü nedeni ile kökleri ve
kökboğazları kahverengileşen ve
kuruyan pamuk bitkileri.

Biber, patlıcan, domates vs. gibi sebzelerde, çeşitli çiçek fidelerinde, meyve
çöğürlerinde, tütün, pancar, anason, susam gibi endüstri bitkilerinde zarara neden
olmaktadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

TA

– Pamuk ekimi erken yapılmamalı, toprak sıcaklığı 18°C’ye ulaştıktan sonra
yapılmalıdır.
– Serin iklim tahılları ile münavebe yapılmalıdır.
– Toprağın kaymak bağlamasına engel olunmalı, bunun için de toprağın
kaymağı zamanında kırılmalı ve çok ağır topraklarda pamuk ekiminden
kaçınılmalıdır.
– Pamuk tohumları derin ve sık ekilmemelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

Kimyasal mücadelesi tohum ilaçlaması şeklindedir.

18
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4.2.1. İlaçlama zamanı
Tohum tarlaya ekilmeden önce ilaçlanır. İlaçlama zamanı ekim zamanıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlama bidonu veya ilaçlama tertibatlı selektör ve kürek tohum ilaçlamasında
kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

EM

Islatılmış pamuk tohumları önerilen doz ve miktarda ilaçla ilaçlama bidonuna veya
selektöre konulur. İlaçlama bidonu yeknesak bir ilaçlama yapıncaya kadar 40-50
defa çevrilir. Selektörde ise ilaçlama tertibatının ayarlanması ile yapılır.
İyi bir ilaçlama için tohum kabuğunun tamamının ilaç ile kaplanması
gerekmektedir.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fideler 5-6 cm olunca birinci ve bundan 10 gün sonra ikinci sayım yapılır. Tarlanın
alanı,
─ 50

dekara kadar

ise 5

farklı yerden,

─ 51-100

dekar

ise 10 farklı yerden,

─ 101-1000

dekar

─ 1000

dekardan fazla ise 20 farklı yerden,

G

ise 15 farklı yerden,

TA

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.
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PAMUKTA SOLGUNLUK
Verticillium dahliae Kleb.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Etmenin konidioforları vertisillat dallanmıştır. Lamba şişesi şeklindeki yan dallar,
eliptik şekildeki tek hücreli, renksiz veya çok az renkli konidiosporları oluşturur.

EM

Fungus toprakta mikrosklerot halinde kışı geçirir. Uygun koşullarda toprakta
vejetatif hale geçen sklerotlar, konukçu bitkilerin kök ucundan, kılcal köklerden ve
hipokotilden giriş yaparlar. Kök meristem dokusuna giren fungus hücreler arası ve
içinde ilerleyerek merkezi silindire ulaşır. Buradan da ksilem iletim demetlerine
yerleşerek, iletim demeti boyunca konidiospor ve miselleriyle taşınır. Yapılan
çalışmalarda hastalık etmeninin tohuma kadar ilerleyebildiği fakat tohumun
hastalığın taşınmasında önemli rol oynamadığı belirtilmektedir. Etmenin yaprak
döken ve dökmeyen patotipleri bulunmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

b

©Erhan GÖRE

TA

a

G

Hastalığın ilk belirtileri, alt yapraklardan başlayarak üst yapraklara doğru ilerleyen
solma ve pörsümelerle başlar, daha sonra yaprakların damar araları sararır ve sonrada sararan yerler kuruyup esmerleşir. Bu tip yapraklar zamanla dökülür(Şekil 7ac). Hastalık erken başlamış veya ekim geç yapılmışsa hastalanan bitkilerin boyları

c

©Erhan GÖRE

d

©Erhan GÖRE
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Şekil 7. Pamuk solgunluğunun pamuk yapraklarındaki (a-c) ve gövde kesitindeki
(d) belirtileri.
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kısa kalır, koza sayısı ve büyüklüğü azalır. Bu tip bitkilerin gövdeleri boyuna
kesilirse, çizgi halinde, iletim demetleri boyunca patojenin ilerlediği görülür.
Bitkilerin gövdesi enine kesilirse, odun borularının esmerleştiği, kahverengileştiği
dikkati çeker (Şekil 7d).
Hastalık, ülkemizin pamuk ekimi yapılan her yerinde görülmektedir.
3. KONUKÇULARI

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

EM

Ülkemizde pamuk, susam, bamya, domates, biber, patlıcan, börülce, fasulye,
patates, yerfıstığı, kavun, maydanoz, bağ, şeftali, zeytin, karanfil, şeytan elması,
domuz pıtrağı, horozibiği ve pire otu konukçuları arasındadır.

– Hastalığa dayanıklı çeşitler yetiştirilmelidir.
– İyi bir ekim nöbeti uygulanmalıdır.

– Tarladaki bitki artıkları toplanıp yakılmalıdır.

– Dekara verilecek su miktarı 90 ton’dan fazla olmamalıdır.

– Toprak analizi sonucuna göre gübreleme yapılmalıdır. Azotlu gübre
verilecek ise üre tercih edilmelidir.

4.2. Kimyasal Mücadele

G

– Bazı yabancı otlar hastalık etmeni fungusun konukçuları arasında
bulunduğundan pamuk tarlaları içinde veya çevresinde bulunan yabancı otlar
yok edilmelidir.

TA

Bu hastalığın kimyasal mücadelesi yoktur.
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SUSAM VE ANASONDA ÇÖKERTEN
Rhizoctonia solani Kühn., Fusarium oxysporum Schlect,
F.equiseti (Corda) Sacc, Alternaria tenuis Nees
1. TANIMI ve YAŞAYIŞI

EM

Çökerten hastalığına toprak kaynaklı olarak bilinen Rhizoctonia solani Kühn.,
Fusarium oxysporum Schlect, F.equiseti (Corda) Sacc, Alternaria tenuis Nees
neden olmaktadır.
R.solani: Miselleri dik açı oluşturacak şekilde yan dallar meydana getirir. Yan
dallar üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme bulunur. Miseller seyrek
bölmelidir. Gençken renksiz olan miseller yaşlandıkça koyu kahverengiye dönüşür.
Hastalık etmeni, toprakta veya topraktaki bitki artıklarında misel veya siyah renkli
sklerot şeklinde kışlar (Şekil 5a).
Fusarium spp.: Miselleri bölmeli ve genellikle düzensiz dallanmıştır. Konidi taşıyıcıları üzerinde makro ve mikrokonidiler oluşur. Makrokonidiler 3-5 bölmeli, orak
şeklinde; mikrokonidiler tek hücreli ve renksizdir (Şekil 5b,c). Etmen, toprakta ve
topraktaki bitki artıklarında misel, konidiospor veya klamidospor şeklinde
kışlayabilir. Etmen bazı ortamlarda mavi veya ten renginde sklerot oluşturabilir.

G

A.tenuis: Konidiosporları etmen için oldukça karakteristiktir. Konidiosporlar uzun,
koyu kahverenginde, el bombasına benzer, enine ve boyuna bölmelidir ve belirli
şekilde dikenlidirler (Şekil 5d). Bazen çatallı olan bir uzantıları vardır. Genellikle
düzgün konidi zinciri oluşturan etmenin bu yapıları, olumsuz koşullarda fungusun
yaşamını sürdürmesinde rol oynar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık, daha çok nemli havalarda ve tarlanın su tutan kısımlarında genç fidelerin
yer yer sararması ile kendini gösterir. Hastalığın ilerlemesi ile bitkiler toprak
yüzeyine devrilerek kurur ve ölür. Tarlada yer yer boşalmış alanlar oluşur.
Hastalanmış ancak kurumamış bir bitki topraktan çekildiğinde kök boğazından
aşağı kısmının iplik gibi incelmiş ve esmerleşmiş olduğu görülür.
Toprak kaynaklı olan bu hastalık etmenleri ülkemizde çok yaygındır.
3. KONUKÇULARI

Susam ve anason dışında hastalık, biber, patlıcan, domates, v.s. gibi sebzelerde,
çiçek fidelerinde, meyve çöğürlerinde, pamuk, tütün ve şeker pancarı gibi endüstri
bitkilerinde zarara neden olur.
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4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Serin iklim tahılları ile ekim nöbeti yapılmalıdır.
– Toprağın rutubetini gideren ve havalandıran iyi bir toprak işlemesi
yapılmalıdır.
– Sık ve derin ekimden kaçınılmalıdır.
– Üretim alanından hastalıklı bitkiler sökülüp uzaklaştırılmalıdır.
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

4.2. Kimyasal Mücadele
İlaçlar, tohum ekimi yapılırken tohum yatağına verilmelidir.
4.2.2. Kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Tohum ekim aletleri kullanılır.
4.2.4 İlaçlama tekniği

Serpme usulü ekimde ilaç, toprak yüzeyine serpilir. Tohumla birlikte tohumun
gömüleceği derinliğe karıştırılır.

G

Karık usulü ekimde ilaç mibzerle tohum yatağına verilir.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fideler, 5-6 cm olunca birinci ve ekimden 30-40 gün sonra ikinci sayım yapılır.
Tarlanın alanı;
dekara kadar

ise 5 farklı yerden,

─ 51-100

dekar

ise 10 farklı yerden,

─ 100

dekardan fazla ise 15 farklı yerden,

TA

─ 50

tesadüfen alınacak 20 metre uzunluğundaki sıralarda hasta (ölü veya iyice solmuş)
ve sağlam fideler sayılır. Her iki sayımdaki hasta fidelerin toplamı hasta bitkileri,
ikinci sayımdaki sağlamlar ise sağlam bitkileri oluşturacak şekilde o tarlaya ait
ortalama hastalık oranı bulunur. Bu oranlar değerlendirilerek sonuca varılır.
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ŞERBETÇİOTU MİLDİYÖSÜ
Pseudoperonospora humuli (Miyabe & Takah.) G.W. Wilson
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Etmenin sporangiyoforları ince, çatallı, menekşe renginde bölmesiz ve uç
kısımlarında gri renkte, elips şeklinde, tek hücreli, ince çeperli sporangiumlar
bulunur. Sporangiumların boyutları 15-18x22-26 µm’dir. Fungusun sonbaharda
oluşan oosporları, açık kahve renkli, çift çeperli, düzgün küresel şekilde ve
büyüklükleri 33-34 µm’dir.

EM

Patojen, topraktaki bitki parçaları üzerinde oospor halinde veya hasta bitkilerin çok
yıllık rizomlarında ve sürgün uçlarında misel formunda kışlar. Oosporlar,
ilkbaharda hava sıcaklığı yaklaşık 20°C olduğunda çimlenerek çim borucuğu
oluştururlar. Sporangiumlar olgunlaştıklarında zoosporları serbest bırakırlar.
Zoosporlar nemli koşullarda ve uygun sıcaklıkta ilk bitki sürgünlerinde ve özellikle
toprağa yakın olan yapraklarda primer enfeksiyonlara neden olurlar. Hastalığın ilk
belirtileri de buralarda görülür.
Belirtiler üzerinde oluşan sporangiumlar, rüzgâr, böcek, insan ve sulama suları ile
taşınarak sekonder bulaşmalara yol açarlar. İnkübasyon süresi 6-10 gündür. Etmen
vejetasyon bitiminde, sonbahara doğru bitkinin yaprak, sap ve sürgünlerinde
oosporlarını oluşturur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalığın belirtileri, sürgünlerde, yapraklarda, koza ve çiçeklerde görülür.
İlkbaharda, toprak yüzeyine çıkan sürgünlerden hastalıklı olanları bodur kalır. Bu
sürgünlerde yaprak gelişmesi zayıftır ve başlangıçta açık renktedir (Şekil 8a).
Yapraklarda hastalık belirtileri, genellikle alt yüzeyde gri-menekşe renkli lekeler
şeklinde ortaya çıkar. Bu lekeler zamanla büyüyerek kahverengine dönüşürler.
Yaprakta yer yer kuruma ve parçalanmalara neden olurlar (Şekil 8b,c) .
Hastalığa yakalanmış genç kozaların çanak yaprakları ise önce kahverengi, sonra
esmer bir renk alır (Şekil 8d,e). Çiçekler de önce esmerleşirler sonra kururlar.

TA

Ekolojik koşullar, fungus için uygun olduğunda hastalık kısa zamanda yayılma
gösterebilmektedir. Özellikle sürgünlerde oluşan sistemik enfeksiyonlar sürgünleri
kuruttuğundan ürün kaybına neden olmaktadır. İlaçlama yapılmadığında, hastalık
için uygun yıllarda %95’e varan kayıplar meydana gelebilmektedir.
Yurdumuzda şerbetçiotu üretiminin yapıldığı Bilecik ilinin tüm üretim alanlarında
hastalık görülmektedir.
3. KONUKÇULARI

Yabani ve kültür şerbetçiotu (Humulus lupulus), kenevir (Cannabis sativa) ve
ısırgan otu (Urtica spp.)
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Sağlıklı

Hastalıklı

Sağlıklı

c
Sağlıklı

b

d
Hastalıklı

EM

a

e
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

G

Şekil 8. Şerbetçiotu mildiyösünün şerbetçiotu
sürgününde (a), yaprağında (b,c) ve
kozalarındaki (d,e) belirtileri.

TA

– Şerbetçiotu bahçe tesislerinde kullanılacak kök rizomları (pençeler)
hastalıksız sağlam ve sağlıklı bitkilerden alınmalıdır.
– Şerbetçiotu bahçeleri, geçirgen ve derin topraklarda, iyi güneş gören yerlerde
tesis edilmelidir.
– Toprak analiz sonuçlarına göre önerilen gübreleme yapılmalıdır.
– İlkbaharda şerbetçiotu bahçelerinde derin krizma yaptırılarak toprağın
havalandırılması sağlanmalıdır.
– Şerbetçiotlarının iyice havalandırılması ve güneşlendirilmesi için kurulacak
sabit tesisler yeterince yüksek yapılmalıdır.
– İlkbaharda topraktan çıkan ilk sürgünler toprak yüzeyine temas ettirilmeden
hemen ipe alınarak, yukarıdaki tellere bağlanmalıdır.
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– Şerbetçiotu bahçelerinde hiçbir şekilde ara kültür bitkisi olarak sebze ve yem
bitkisi yetiştirilmemelidir.
– Şerbetçiotu Mildiyösünün gelişme durumu göz önüne alınarak fazla sulama
yapılmamalı, sulama yapılacaksa gündüz erken saatler tercih edilmelidir.
Koza bağlandıktan sonra sulama işine son verilmelidir.
– Bahçede kalan şerbetçiotu kalıntıları toplanarak imha edilmelidir.
– Şerbetçiotu bahçeleri vejetasyon boyunca sık sık gezilerek hastalığa
yakalanmış sistemik enfekteli sürgünler koparılıp imha edilmelidir.
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

4.2. Kimyasal Mücadele
İlaçlamalara ilkbaharda sürgün boyları ortalama 75-100 cm olduğunda başlanır,
çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile yinelenir. Bu dönemden koza tutma
dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir.
4.2.2. Kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada sırt atomizörü veya hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamalar, rüzgârsız havalarda yapılmalıdır. Şerbetçiotlarının uç sürgünlerine
gelecek şekilde tüm aksamının iyice ilaçlanmasına çalışılmalıdır. İlaçlamalardan
sonra yağış olduğunda ilaçlama hemen tekrarlanmalıdır.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uygulama alanını temsil edecek şekilde bitkilerin dip, orta ve üst kısımlarında
tesadüfen en az 100 yaprak toplanır. Toplanan yapraklar 0-5 skalasına göre sayılır.
Hastalık Şiddeti
Yapraklarda leke yok.

TA

Skala
Değeri
0
1

Yaprak yüzünün 1/10’u

2

Yaprak yüzünün 2/10’u

3

Yaprak yüzünün 3/10’u

4

Yaprak yüzünün 4/10’u

5

Yaprak yüzünün 5/10’u veya daha fazlası lekeli

Yukarıdaki skala değerlerinden faydalanarak indeks değeri bulunur. Bu indeks
değerinin uygulama başlangıcındaki indeks değerini geçmemesi gerekir.
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TÜTÜN FİDELERİNDE ÇÖKERTEN
Rhizoctonia solani J.G.Kühn., Fusarium spp., Pythium spp.,
Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Çökerten hastalığına toprak kaynaklı Rhizoctonia solani J.G.Kühn., Fusarium spp.,
Pythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. neden
olmaktadır.

EM

R. solani: Miselleri dik açı oluşturacak şekilde yan dallar meydana getirir. Yan dallar üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme bulunur. Miseller seyrek
bölmelidir. Gençken renksiz olan miseller yaşlandıkça koyu kahverengiye dönüşür.
Hastalık etmeni, toprakta veya topraktaki bitki artıklarında misel veya siyah renkli
sklerot şeklinde kışlar (Şekil 5a).
Fusarium spp.: Miselleri bölmeli ve genellikle düzensiz dallanmıştır. Konidi
taşıyıcıları üzerinde makro ve mikrokonidiler oluşur. Makrokonidiler 3-5 bölmeli,
orak şeklinde; mikrokonidiler tek hücreli ve renksizdir. Etmen, toprakta ve
topraktaki bitki artıklarında misel, konidi veya klamidospor şeklinde kışlayabilir.
Etmen bazı ortamlarda mavi veya ten renginde sklerot oluşturabilir (Şekil 5b,c)

G

Alternaria spp.: Konidiosporları etmen için oldukça karakteristiktir. Konidiosporlar uzun, koyu kahverenginde, el bombasına benzer, enine ve boyuna bölmelidir ve
belirli şekilde dikenlidirler. Bazen çatallı olan bir uzantıları vardır. Genellikle
düzgün konidi zinciri oluşturan etmenin bu yapıları, olumsuz koşullarda fungusun
yaşamını sürdürmesinde rol oynar (Şekil 5d).
Pythium spp.: Hifleri kuvvetli ve dallıdır. Genç hifler pamuk gibi beyaz, sonraları
kirli beyazdır. Sporangiumlar hiflerin üstünde veya ucunda oluşur. Hastalık etmeni,
kışı oospor formunda geçirir (Şekil 5e,f).

TA

S. sclerotiorum: Havai miselyuma sahiptir, değişik büyüklüklerde sklerotlar oluşturur ve kışı bu formda geçirir (Şekil 5g).
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Fidelikte tohumun çimlenmesi ve toprak üzerine çıkması öncesinde meydana gelen
enfeksiyonlarla, çıkış öncesi çökerten olarak adlandırılan, fidelikte bitki gelişiminin
görülmediği boş alanlar oluşur. Bunlar yamalar şeklinde fideliğe dağılmıştır (Şekil
9). Fide oluşumundan sonra ise fide yastıklarında hastalığın ilk belirtisi, yeni
çıkmış fidelerde gözlenen sararmalardır. Bu tür fidelerin kökleri iyi gelişmemiş
olup enfeksiyonun başlangıcında suda haşlanmış görünümlü, açık sarı veya
kahverengi bir görünüm sergiler. Enfeksiyonun ilerleyen dönemlerinde ise
enfekteli alanda çürümeyle birlikte renk koyulaşır ve çoğunlukla kahverengi veya
onun tonlarına dönüşür. Hasta fideler kök boğazına yakın kısımdaki çürüme
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nedeniyle toprak yüzeyine devrilir. Devrilen fideler kurur. Fide yastıklarında
“ayna” denilen yer yer boşalmış alanlar oluşur.

b

EM

a

d

c

Şekil 9. Tütün çökerten etmenlerinin tütün fideliklerinde (a-c) ve
fidesindeki belirtileri (d).

G

Çökerten hastalığının tipik belirtileri, fideler geliştikten sonra daha iyi görülür. Fide
saplarının toprak yüzeyine yakın olan kısımları pörsür ve incelir. Bu nedenle fide
yatar. Bazen hastalık belirtileri yapraklarda da görülür. Yaprakların rengi koyulaşır,
uzun zaman suda bırakılmış gibi saydam bir hal alır ve solar. Hastalığın ileri
devresinde fideler kurur veya nem fazla ise küf tabakasıyla örtülerek çürürler.
Tütün fideliklerinde görülen bu hastalık, hemen her yıl önemli zarara neden olur.
Daha fazla fide elde edilmesi amacıyla yapılan sık ekim, hastalık şiddetini ve
tohum maliyetini arttırmaktadır.

TA

Tütünde çökerten hastalığını oluşturan etmenlerin bir çoğu, ülkemizin hemen her
bölgesindeki topraklarda yaygın olarak bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI

Çökertene neden olan toprak kaynaklı bu etmenler, tütün dışında biber, patlıcan,
domates, marul ve diğer sebze fidelerinde, meyve çöğürlerinde, pamuk ve diğer
endüstri bitkilerinde ve çeşitli süs bitkilerinin fide ve soğanlarında zararlara neden
olabilmektedir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

– Fidelik yeri, su tutmayan ve bol güneş alan bir yerde kurulmalıdır. Kapalı
yastıklar sık sık havalandırılmalıdır.

28

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT II

– Olanakların elverdiği ölçüde, fidelik yeri veya fidelik toprağı her yıl
değiştirilmelidir. Eğer toprak değiştirilmeyecek ise fidelik toprağının bir
bölümü atılmalı ve yerine üzerinde bitki yetiştirilmemiş olan fundalık
bölgelerden sağlanan temiz toprak konulmalıdır.
– Tohum ekim zamanı iyi ayarlanmalıdır. Her ekim bölgesinde tütün
fidelerinin tarlaya dikildiği tarihten yaklaşık olarak 1-1.5 ay önce, fideliğe
tohum ekilmelidir.
– Sık ekimden kaçınılmalıdır. Kapalı yastıklarda 1 g/m2, açık yastıklarda 1.5
g/m2 tohum atılmalıdır (Pratik olarak bir dikiş yüksüğü 1g tohum
almaktadır.).

EM

– Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Özellikle hastalık belirtisi görüldüğünde
sulama en aza indirilmelidir. Hatta böyle durumlarda fidelerin yapraklarında
susuzluktan dolayı solmalar görülmedikçe sulama yapılmamalıdır.
– Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır. Tek yönlü ve aşırı
ölçüde azotlu gübre vermekten kaçınılmalıdır.
– Fidelik sürekli olarak kontrol edilmeli ve hastalıklı fideler sökülerek imha
edilmelidir.
– Tütün dikimi tamamlandıktan sonra, fidelikte kalan artıklar toplanarak imha
edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

G

İlaçlama, kullanılacak ilaca bağlı olarak tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

TA

Hazırlanan ilaçlar, ince süzgeçli kovalarla uygulanmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

Tohumlar ekilip, kapak gübresiyle örtüldükten sonra Balkır sülfat süspansiyonu ile
yapılacak ilaçlamalarda m2’ye 2-5 litre ilaçlı su uygulanır, 10-15 dakika sonra
m2’ye aynı miktar temiz su verilir.
Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılacak ilaçlamalar
8-10 gün aralıklarla yinelenir.
Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada
bir uygulanır.
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5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hastalık nedeniyle, fidelikte yer yer boş alanlar meydana geldiyse, her 1 m2 fidelik
alanda boşalan kısımlar ölçülerek, sağlam kalan kısımlarla karşılaştırılır.
Hastalık, fideler arasında tek tek çürümeler biçiminde ortaya çıkarsa, hasta ve
sağlam fidelerin sayımı yapılır. Sayımlar her 1 m2 fidelik alanı içinde tesadüfen
seçilen 10x10=100 cm2 boyutlarındaki 2 çerçeve alanı içerisine giren bitkiler
üzerinde gerçekleştirilir. Bu alanda tüm fidelerin kök ve kökboğazı gözle kontrol
edilir. Hasta ve sağlam fideler sayılarak hasta bitki oranı bulunur.

EM

Hastalık oranının, her iki yöntemde de uygulama başlangıcındaki hastalık oranını
geçmemesi gerekir.

TÜTÜN KÜLLEMESİ

Erysiphe cichoracearum D.C.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Fungusun konidiosporları, elipsoidal şekilde bir konidiofor ucunda tek sıra halinde
uç uca dizilmiş zincir şeklindedir (Şekil 10). En uçta yer alan konidiosporlar
olgunlaşarak zincirden kopar ve çevreye yayılır. Yaprak yüzeyinde çimlenerek
sekonder enfeksiyonlara neden olurlar. Hastalık tohuma geçmez.

TA

G

Fungus, kışı kleistotesyum halinde geçirir. Fungusun kleistotesyumları koyu
kahverengi, yüzeyleri pürüzlü ve küresel olup, baharda olgunlaştıklarında, su ile
temas edince çatlarlar; ortaya çıkan askosporlar çevreye yayılır. Bu dönemde
tütünler fide devresinde olduğu için, yaprak yüzeyleri sürekli nemlidir. Askosporlar
kuru yüzeylerde çimlenebildiklerinden fide döneminde enfeksiyon gerçekleşmez.
Askosporlar bu aşamada başka konukçuları enfekte ederek hastalık oluştururlar. Bu
hasta bitkilerde oluşan konidiosporlar, ancak tarla döneminde tütünlere ulaşarak
enfeksiyonlara neden olur.
Ilıman bölgelerde ise etmen miselyum halinde kışı aktif olarak geçirir. Baharda
konidi oluşturarak enfeksiyonlara neden olur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık, yalnızca tarla döneminde görülür. Genellikle normal büyüklüğünü almış
tütünlerin dip yapraklarında ortaya çıkar. Belirtiler, yaprakların daima üst
yüzündedir. Başlangıçta 3-5 mm çapında, yuvarlak beyaz lekeler halinde görünür,
daha sonra genişleyerek tüm yaprak yüzeyini kaplayabilir. Yaprağın üst yüzü kül
serpilmiş gibi bir görünüm alır. Hastalık için uygun koşullarda, belirtiler yaprak
sapı, gövde ve çiçek kapsülünde de görülür (Şekil 11).
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Şekil 10. Tütün küllemesi’nin konidioforu (a) ve konidiospor zinciri (b).

Hastalık zaman zaman ekonomik boyutlarda zarar yapabilmektedir. Üreticiler
arasında “San” “Beyaz Küf” gibi isimlerle tanınır. Tütün bitkisinin ürün olarak
yararlanılan kısmı yaprakları olduğu için, küllemeden zarar gören bir yaprakta ürün
kaybı, hastalığın kapladığı alanla eş değer ölçüdedir. Hastalıklı yaprakların
kimyasal yapısını büyük ölçüde değiştirmesi nedeniyle kalitesini yok etmektedir.

G

Ülkemizde tütün tarımı yapılan her yerde, uygun çevre koşulları altında külleme
hastalığı ortaya çıkmaktadır.

Şekil 11. Tütün küllemesinin tütün yapraklarındaki belirtileri.

TA

3. KONUKÇULARI

Patojenin çok geniş bir konukçu dizisi vardır. Bu konukçu dizisi içerisinde en
önemli olanları hıyar, kabak, kavun, karpuz, bamya ve ayçiçeğidir. Patojen bazı
yabancı otlarda da hastalık oluşturabilmektedir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

― Gölgelik yerlere ve su tutan araziye tütün dikilmemelidir.
― Dikim normal aralık ve mesafe ile yapılmalı ve sık dikimden sakınılmalıdır.
― Son ellerin kırımında geç kalınmamalıdır.
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― Bamya, hıyar, kabak, kavun gibi sebze yetiştiriciliği yapılan yerlerin
yakınında tütün yetiştirilmemelidir. Bu mümkün değilse, bulaşmaları
önlemek için sebze küllemelerine karşı mücadele yöntemleri mutlaka
uygulanmalıdır.
― Tarladaki yabancı otlar temizlenmelidir.
― Dip yapraklar erken sıyrılmalıdır.
― Küllemeli yapraklar koparılıp gömülmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

İlk külleme lekeleri görülür görülmez ilaçlamalara başlanır. Tek uygulama yeterli
olabilir. Epidemi devam ederse, kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak
ilaçlamalara devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlama yaprağın alt ve üst yüzünde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde
yapılmalıdır.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kırım yapılan her el için 0-5 skalası uygulanır. Her el için en az 100 yaprak
gereklidir.
Hastalık Şiddeti
Lekesiz yaprak
1/5 oranında küllemeli yaprak
2/5 oranında küllemeli yaprak
3/5 oranında küllemeli yaprak
4/5 oranında küllemeli yaprak
4/5’ten fazla küllemeli yaprak

TA

Skala
Değeri
0
1
2
3
4
5

Yukarıdaki skaladan faydalanarak indeks değeri bulunur. Bu indeks değerinin
uygulama başlangıcındaki indeks değerini geçmemesi gerekir.

32

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT II

TÜTÜN MİLDİYÖSÜ (MAVİ KÜF)
Peronospora tabacina D.B. Adam
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Fungusun sporangioforları dikotom dallanma gösterir. Görünümü 6-8 dallı bir ağaç
şeklindedir. Konidiosporları ise limon biçiminde 13-19 x 16-29 µ boyutlarında, çok
açık menekşe rengindedir.

EM

Patojen, hasattan sonra tarlada bırakılan tütün saplarında misel formunda kışlar.
Ülkemiz koşullarında bitki artıklarında oospor oluşturması çok enderdir.
İlkbahar’da rüzgârlar yardımıyla konidiospor ve misel parçaları yeni gelişen tütün
fideleri üzerine ulaştıklarında enfeksiyonları gerçekleştirirler.
Hastalığın gelişmesi için en uygun sıcaklık 18-24°C olup, 2°C’nin altında ve
27°C’nin üzerinde gelişme hemen hemen yok gibidir. Çeşitli yollarla tütün yaprağı
üzerine gelen bir konidiospor, küçük bir su damlacığı bulursa hemen çimlenerek
yaprak dokusuna çim tüplerini salar.
Bir süre hücreler arası alanda ve yaprak parankima dokusunda gelişen fungus daha
sonra stomalardan yaprak yüzeyine çıkar ve yeniden konidiosporlarını oluşturur.
Etmenin “kuluçka” veya “inkübasyon süresi” bitkinin duyarlılığına ve çevre
koşullarına göre 4-11 gündür. Fungus, her kuluçka süresi sonunda yeni
konidiosporlar oluşturarak çevreye yayılır ve salgınlar yapar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Fidelerin toprak yüzeyine çıkışından hasat sonuna kadar geçen süre içersinde
tütünler bu hastalığa yakalanabilirler. Hastalık için en uygun koşullar fidelik
döneminde oluşur. Hastalığa yakalanmış fideler sağlamlara oranla daha sarıdır
(Şekil 12a,b). Bu sarılık, enfeksiyon başlangıç yerinden çevreye doğru genişler.
Hasta fidelerin yaprakları bombeli bir görünüm alarak, uç kısımları hafifçe aşağıya
kıvrılır (Şekil 12d,e). Üstten sarımsı görülen yaprakların alt yüzlerine bakılacak
olursa, grimsi veya kirli beyaz-açık eflatun renkli bir küf tabakası ile örtüldüğü
görülür (Şekil 12c). Hava koşulları hastalığın gelişmesine uygun giderse, duyarlı
tütün çeşitlerinde söz konusu lekeler kısa zamanda tüm yaprakları sarar ve böyle
bitkiler gelişemeyerek kururlar.
Patojen, bitkiyi büyüme konisinden enfekte ederse, duyarlı tütün çeşitlerinde
sistemik enfeksiyonlara da neden olabilir. Böyle durumlarda patojenin yerleştiği
doku gelişemez, yaprağın simetrisi bozulur, yer yer kıvrılmalar göze çarpar ve
bitkiler bodur kalır (Şekil 12f).
Tarla evresindeki belirtiler, fideliktekilere çok benzer. Ancak, iklim koşulları fidelik ve fide devresi kadar uygun olmadığından, hastalık daha çok alt yapraklarda görülür. Yağışlı ve bulutlu günlerin çokluğu, optimum sıcaklığın uzun süre devam et-
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mesi, hastalığın salgın yapmasına neden olabilir. Yapraklar üzerindeki ilk belirtiler,
başlangıçta açık yeşil, daha sonra sarıya dönen lekeler biçimindedir. Kısa zamanda
büyüyen bu lekeler nekrozlaşır, kurur ve daha sonra delinir veya yırtılırlar.

d

c

EM

b

a

e

f

Şekil 12. Tütün mildiyösünün tütün yaprağındaki belirtileri (a-e) ve bitkideki
sistemik enfeksiyonu (f).

G

Hastalığın ekonomik önemi, iklim koşullarına bağlı olarak yıldan yıla değişir. Fide
döneminde yaptığı zarar, salgın yıllarında ekiliş alanını azaltıcı ve rekolteyi
düşürücüdür. Tarla döneminde ise hastalık etmeninin yaprak yüzeyinde
oluşturduğu ölü dokular, yaprağın ticari değerini büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu
da daha çok yaprağın kimyasal içeriğindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
Sistemik enfeksiyona uğramış bitkilerden hemen hemen hiç ürün alınamamaktadır.

TA

Ülkemizde, hastalık için uygun koşulların hüküm sürdüğü yıl ve yerlerde Tütün
mildiyösünün zararına rastlamak mümkündür.
3. KONUKÇULARI

Patojenin asıl konukçusu yabani ve kültürü yapılan tütün bitkileridir. Bazı ırkları
Solanaceae familyası bitkilerini de enfekte edebilmektedir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

– Hastalığa dayanıklı tütün çeşitleri yetiştirilmelidir.
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– Fidelikler, hafif süzek topraklar üzerinde ve güneye bakan bol güneşli
yerlerde, toprak yüzeyinden 15-20 cm yükseklikte kurulmalıdır.
– Fidelikler belirli bir alanda toplu olarak kurulmalıdır.
– Tohumlar sık ekilmemelidir. Açık yastıklarda 1,5 g/m2, kapalı yastıklarda 1
g/m2 tohum yeterlidir.
– Fidelere gerektiğinde ve yeteri kadar su verilmelidir. Sulama sabahları erken
yapılmalı, zorunlu olmadıkça akşamları kesinlikle sulama yapılmamalıdır.
– Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır. Tek yönlü ve aşırı
ölçüde azotlu gübre vermekten kaçınılmalıdır.

EM

– Yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.

– Fidelikte tütünden başka bir bitki yetiştirilmemelidir.

– Hastalık belirtisi taşıyan fideler ayıklanıp yok edilmelidir.

– Fidelerin tarlaya şaşırtılmasından sonra, geriye kalan tüm fideler yok
edilmelidir.
– Kapalı yastıklarda fidelik örtüleri zamanında açılıp, fidelerin havalanmaları
sağlanmalıdır.
– Tütün fideleri tarlaya dikilirken sıra üzeri ve sıra araları normal mesafede
bırakılmalı, sıraların hakim rüzgârlar yönünde olmasına özen gösterilmelidir.

4.2. Kimyasal Mücadele

G

– Dikimden sonra tarla sürekli olarak gözetim altında bulundurulmalı,
bitkilerde hastalık belirtisi gösteren lekeli dip yapraklar hemen sıyrılmalı,
sistemik enfeksiyonlu bitkilerle birlikte tarladan uzaklaştırılıp derin bir
çukura gömülmelidir.
Dayanıklı çeşitlerin dikili olduğu tarlalarda ilaçlamaya gerek yoktur. Zorunlu
kalmadıkça tarla döneminde ilaçlama yapılmamalıdır.

TA

4.2.1. İlaçlama zamanı
Fidelikte, tohumlar çimlenip fidelerin toprak yüzeyini örtmesinden sonra, tarlada
ise dikim işi bittikten sonra ilaçlamalara başlanmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Fideliklerde 1.5 mm meme çapındaki sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) kullanılmalıdır. Toplu fideliklerde ve tarla dönemi ilaçlamalarında 2 nolu
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meme ayarı ile sırt atomizörü kullanmak iş yoğunluğunu azaltmak bakımından
daha uygun olur.
4.2.4. İlaçlama tekniği
– Fidelik ve tarlada ilaçlamalar iki yönlü yapılarak bitkilerdeki yaprakların her
iki yüzünün ilaçlanması sağlanmalıdır.
– İlaçlama için en uygun zaman sabah saatleri ve durgun havadır. Fideliklerin
ilaçlanması, sabah yapılan sulamadan 1-1.5 saat sonra, yani yaprakların
üzerinde su damlacıklarının kurumasından sonra yapılmalıdır.

EM

– Hastalığa duyarlı tütün fideleri tarlaya şaşırtılıncaya kadar aralıksız olarak
her 4 günde bir ilaçlanmalıdır.
– 24 saat içinde 5 mm’den fazla yağış alan yerlerde ilaçlama mutlaka tekrarlanmalıdır. Tarlada yağışın bol, orantılı nemin yüksek ve sıcaklığın da
27°C’nin üzerine çıkmadığı iklim koşullarında 4 günde bir olan ilaçlama
aralığına devam edilir. Orantılı nemin %70’in altına düştüğü ve sıcaklığın da
artma gösterdiği durumlarda, ilaçlama periyotlarının arasını açarak 5-8 ve
hatta daha da ileriye götürmek mümkündür.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

G

Fidelikte: Her 4 metre uzunluğundaki bir yastık için 20x20 cm boyutlarındaki
çerçeve içerisine giren hasta ve sağlam fideler sayılır. Bir fidenin bir tek
yaprağında mavi küf lekesi görülürse, o fide bulaşık kabul edilir. Sayım sonucu
hastalık oranı bulunur. Başarılı bir uygulamada bu oranın %10’u geçmemesi
gerekir.
Tarlada: Hastalığın yaprak yüzeyinde oluşturduğu lekelerin boyutlarına ve
sayısına göre hazırlanan aşağıdaki 0-5 skalası kullanılır. Bu skala kırım yapılan her
el için uygulanır. Her el için en az 100 yaprak gereklidir.
Skala
Değeri

Yaprakta Hastalık Şiddeti
Hiç leke yok

1

Çapı 5 mm’ ye kadar 3 leke

veya

çapı 1.5 cm’ye kadar 1 leke

Çapı 5 mm’ ye kadar 4 leke

veya

çapı 1.5 cm’ye kadar 2 leke

Çapı 5 mm’ ye kadar 5-6 leke veya

çapı 1.5 cm’ye kadar 3 leke

2
3
4
5

TA
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Çapı 5 mm’ye kadar 7’den çok leke veya çapı 1.5 cm’ye kadar 4 leke
veya yaprak yüzü ¼’üne kadar hasta,
Yaprak yüzünün ¼’den çoğu hasta

Tawsend-Heuberger formülü ile hastalık şiddetli bulunur. Hastalık şiddetinin %5’i
geçmemesi gerekir.
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YERFISTIĞINDA KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
Aspergillus niger Tiegh.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Fungusun konidiosporları siyah, miselyumları dallı, bölmeli, kuvvetli, renksiz ve
çok çekirdeklidir. Konidiosporlar, soğan çiçeğini andıran konidioforlar üzerinde
oluşur. Etmen, 25-35°C aralığındaki sıcaklıklarda ve özellikle hafif topraklarda
oldukça iyi gelişir. Hastalıklı bitki kalıntılarında kışlayan etmen, aynı zamanda
tohumla da taşınır.

EM

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalığın ilk belirtileri, bitkinin tümünde yada bir bölümünde görülen ani
solmalardır. Bu tip bitkilerin kotiledon nodu ve buna bitişik hipokotil dokusunun
çürümesi hastalığın en karakteristik belirtisidir.
Enfekteli doku önce kahverengileşir. Zamanla açık bir renk alır. Nekrotik doku
belirgin biçimde lifli bir görünüş kazanır. En çok görülen doğal enfeksiyon yerleri
kotiledonlardır. Konidiofor demetleri ve siyah spor kümeleri toprak yüzeyinin
üstünde ve altındaki enfekteli bitki kısımları üzerinde kolayca görülebilir (Şekil
13). Konidiosporların gelişimi genellikle bitkinin çöktüğü zamanda olur. Bu
belirtiler en çok fide döneminde görülür. Enfekte olmuş bitkiler genellikle ekimden
sonra 50 gün içinde ölürler.

G

Patojen, fide döneminde çıkış öncesi çürüklüklere neden olabileceği gibi, vejetasyonun herhangi bir döneminde de kök boğazı çevresindeki enfeksiyonların
ilerlemesi ve sapı çepeçevre sarmasıyla bitkiyi ölüme götürebilir (Şekil 13). Bu
nedenle enfekteli tarlalarda ocaklar şeklinde boşluklar oluşur.
Hastalık, ülkemizin yerfıstığı ekimi yapılan her yerinde görülmektedir.

TA
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Şekil 13. Yerfıstığı kökboğazı çürüklüğünün kökboğazında gövdede
meydana getirdiği konidiosporlar ve zarar şekli.
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3. KONUKÇULARI
Yerfıstığında tarla ve depo döneminde oldukça yıkıcı zararlara neden olabilen
etmen bunun yanında soğan, sarımsak, incir ve turunçgil meyveleri ile pamuk fide
ve kozalarında da çürümelere neden olabilmektedir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Herhangi bir nedenle zarar görmüş tohum ekilmemelidir.
– Çimlenme gücü yüksek olan tohum kullanılmalıdır.

EM

– Hafif topraklarda 3.5-7.0 cm, ağır topraklarda 2.5-5.0 cm’den daha derine
ekim yapılmamalıdır.

YERFISTIĞINDA SERKOSPORA YAPRAK LEKESİ

Erken yaprak lekesi (Mycosphaerella arachidis Deighton)

Geç yaprak lekesi (Mycosphaerella berkeleyi W.A. Jenkins)

G

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Erken yaprak lekesi (Mycosphaerella arachidis Deighton)’nin anamorf dönemi
Cercospora arachidicola Hori, Geç yaprak lekesi (Mycosphaerella berkeleyi W.A.
Jenkins)’nin anamorf dönemi ise Cercosporidium personatum (Berk.&M.A.
Curtis) Deighton olarak isimlendirilir.

TA

Yerfıstığında yaprak lekesine erken dönemde Mycosphaerella arachidis, daha
geç dönemde de M.berkeleyi sebep olmaktadır. Her iki etmen her ne kadar tohumla
taşınmakta ise de esas yayılmaları rüzgarla olmaktadır. İlk enfeksiyonlara ilkbaharda askosporlar sebep olmaktadır. Sekonder enfeksiyonlardan konidiosporlar
sorumludur ve esas önemli olan enfeksiyonlar bunlardır.
M.arachidis’in konidiosporları, 3-12 bölmeli, genellikle eğri, renksiz veya çok açık
zeytin yeşili rengindedir. M.berkeleyi’nin konidiosporları ise çok daha kısa ve
dikkat çekecek derecede kalın ve 1-8 bölmelidir. Genellikle silindirik, nadiren de
eğri görünüm sergiler.
Askosporlar ve konidiosporlar birkaç saat içerisinde doğrudan doğruya epidermis
hücrelerinden veya stomalardan girerek çimlenir. Her ikisinde de miseller
başlangıçta intersellülerdir. M.berkeleyi’de emeçler kısa sürede dallanarak misele
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dönüşür ve konukçu hücresi uzun sürede canlılığını yitirir. M.arachidis’de ise
konukçu hücresi kısa sürede ölür ve çim tüpü ölü hücrelere girer. Yapraklar
üzerinde enfeksiyona ait ilk belirtiler inokulasyondan 8-23 gün sonra görülür.
Hastalığa ait ilk lezyonlar çoğu kez toprağa yakın alt yapraklar üzerinde görülse de
genç yapraklar da hastalığa karşı duyarlıdır. Hastalık için optimum koşullar, 2030°C sıcaklık ve uzun süreli yüksek nemli dönemlerdir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Yerfıstığı ekildikten 3-4 hafta sonra M.arachidis, 6-8 hafta sonra ise M.berkeleyi
yapraklarda oluşturdukları tipik lekelerle kendilerini belli ederler. Ayrıca dalcık,
petiyol ve gimnophora (yere giren sürgünleri) üzerinde de görülebilirler.

b

TA

a

G

M.arachidis sebep olduğu lekeler dış hatları ile düzensiz dairemsi olup 1-10 mm
çapındadır. Daha sonraları bu lekeler birleşerek bir bütün olmaya yönelir. Lekelerin
etrafında sarı bir hale mevcuttur (Şekil 14a,b). Yaprak yüzeyinin üzerinde nekrotik
alanlar kırmızımsı kahverengiden siyaha kadar değişir, yaprak alt yüzeyinde ise
lekeler daha az belirgin ve açık kahverengidir. Konidiosporlar çoğu kez yaprağın
üst yüzeyinde de bulunabilir. Enfekteli alanda konidiosporlar, kümeler halinde
olmayıp seyrek haldedir.

c

d

Şekil 14. Yerfıstığında Erken yaprak lekesi (a,b) ve Geç yaprak lekesi (c,d)
belirtileri.
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M.berkeleyi yaprağın her iki yüzünde koyu kahverengiden siyaha kadar değişen
renkte, 1-6 mm büyüklükte dairemsi lekeler oluşturur. Lekelerin çevresinde
genellikle hale yoktur, ancak üst yüzeyde çok olgun lekelerde sarı haleler
görülür(Şekil 14c). Konidiosporlar yaprağın alt yüzünden çıkarlar ve konidiospor
taşıyıcılarının yatakları toplu yığınlar halinde açıkça görülebilir.
Cercospora yaprak lekesi, yerfıstığının en önemli fungal hastalıklarından biridir.
Uygun koşullar altında epidemik karakter kazanan hastalık, yaprakların kuruyup
dökülmesine ve üründe ciddi eksilişlere neden olur. Etmen dünyada yerfıstığı
tarımı yapılan hemen her ülkede mevcuttur.
3. KONUKÇULARI

EM

M.arachidis ve M.berkeleyi, yerfıstığına (Arachis hypogaea L.) özgü olan hastalık
etmenleridir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

– Hasattan sonra, bitki artıkları yok edilmelidir.

– Kendi gelen bitkiler birinci inokulum kaynağı olduğu için görülür görülmez
yok edilmelidir.
– Hastalığa dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır. Erken olgunlaşan (dik) çeşitler,
hastalığa duyarlı oldukları halde, geç olgunlaşan (yatık) çeşitler, değişik
dayanıklılık düzeyine sahiptirler.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

G

– Ekim nöbeti yapılmalıdır.

İlaçlama, hastalığın her yıl şiddetli şekilde görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta
sonra başlanarak hasada kadar sürdürülmelidir.
4.2.2. Kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) ve bordo
bulamacı hazırlamak için gerekli bidonlar kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

Bitki yüzeyinde ilaçlanmamış alan bırakılmamalıdır.
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5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tarlanın alanı,
– 30 dekara kadar ise

5 farklı yerde,

– 31-70 dekar ise

10 farklı yerde,

– 70 dekardan fazla ise 15 farklı yerde

Skala
Değeri
0
1
2
3
4
5

EM

tesadüfen belirlenen 20 metre uzunluğundaki sıralarda bitkiler gözden geçirilir. Her
bitkiden orta ve üst yaprakları temsil edebilecek şekilde 5 yaprak alınır ve
aşağıdaki 0-5 skalasına göre sayılır.

Yaprakta Hastalık Şiddeti
Hastalık yok,
Yaprak alanının %5’i,
Yaprak alanının %10’u,
Yaprak alanının %25’i,
Yaprak alanının %50’si,
Yaprak alanının %50’den fazlası enfekteli.

TA

G

Yukarıdaki skaladan faydalanarak indeks değeri bulunur. Bu indeks değerinin
uygulama başlangıcındaki indeks değerini geçmemesi gerekir.
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PAMUK KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ
Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (Smith) Vauterin et al.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalık etmeni 0.2–0.6x0.8–2.9 µm büyüklüğünde, aerobik ve Gram negatif özellikte bir bakteridir. Optimum gelişme sıcaklığı 25-30°C’dir. Bakterinin dünyanın
değişik ülkelerinde şu ana kadar bilinen 19 ırkı vardır. Bakteri, kuraklık ve
sıcaklığa oldukça dayanıklı olup düşük sıcaklıklara da dayanıklılık göstermektedir.
İklim şartlarının bakterinin gelişmesi için uygun olduğu yıllarda, hastalık etmeni
kozaya ve oradan da pamuk tohumlarına geçer. Etmen kışı enfekteli pamuk
tohumlarında ve topraktaki bulaşık bitki artıklarında geçirir. Primer enfeksiyon,
bulaşık tohumlarla olabildiği gibi, topraktaki hastalıklı bitki artıklarından sağlıklı
fideye bulaşmayla da başlayabilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Köşeli yaprak lekesi, pamuk bitkisinin yaprak, yaprak sapı, koza ve taraklarında
koyu yeşil ve kahverengi lekeler şeklinde ortaya çıkar. 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 esas yapraklara, sapa ve kozalara geçer. Lekeler esas
yapraklarda, küçük damarlar ile sınırlanmış, köşeli ve koyu kahverengidir (Şekil
15). Bu lekeler, hastalığın ilerlediği devrelerde birbirleriyle birleşerek daha çok
büyür, kurur ve parçalanır. Kuraklık başlayınca hastalık şiddetinin fazla olduğu
bitkilerde yapraklar dökülür. Genç
sürgünlerde ve dallarda ise uzunlamasına dar lekeler şeklinde belirti verir. Sürgünlerde solgunluk
yapar, dallarda lekeler zamanla siyaha döner ve siyah kol adını alır
ve bu lekeler dalı çepeçevre kuşatır ve kırılmalara neden olur. Hastalıktan dolayı açılmayan küçük
kozalar dökülür. Hastalık etmeni
ile enfekteli büyük kozalar ise
normal gelişimine devam edemez.

Şekil 15. Pamuk köşeli yaprak lekesinin pamuk
yaprağındaki belirtisi.

Hastalık pamuğun miktar ve kalitesinin düşmesine neden olur, enfekteli bitkiden elde edilen çiğit, tohumluk olarak kullanılamaz. Hastalık, özellikle
mayıs-haziran ayları yağışlı giden üretim sezonlarında önemli zararlara neden olur.
Pamuk köşeli yaprak lekesi Ege ve Akdeniz Bölgesinde görülmektedir.
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3. KONUKÇULARI
Hastalığın konukçusu pamuk bitkisi çeşitleridir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Hastalık tohumla taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından
tohum alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohumlar kullanılmalıdır.
– Hasattan sonra tarladaki hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir.

EM

– Hastalık genel olarak su tutan topraklarda görüldüğünden, fazla suyun
drenajı yapılmalıdır.
– Pamuk bitkisinin fazla sulanmasından kaçınılmalıdır.

– Pamuk fide devresinde iken yoğun yağmurlardan sonra meydana gelen
kaymak tabakası çapa ile kırılmalı, toprağın havalandırılması sağlanmalıdır.
– Hastalığa neden olan bakteri topraktaki bitki artıklarında uzun zaman
yaşadığından, böyle tarlalarda 3-4 yıllık bir münavebe uygulanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

Pamuklarda köşeli yaprak lekesi ile kimyasal mücadele, ekim öncesi tohum
ilaçlamaları şeklinde yürütülür ve koruyucu niteliktedir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Tohum ilaçlama bidonu ile ilaçlama yapılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

Koruyucu nitelikteki tohum ilaçlamasını yapmak için ilaçlama bidonu 2/3’sine
kadar havı alınmış çiğit ile doldurulur ve içerisine tavsiye edilen miktarda ilaç ilave
edilerek, 5-10 dakika müddetle yavaş yavaş döndürülür. Tohumun boşaltılması
sırasında ilacın tozumaması için ilaçlama bidonun üzeri nemli bir çuvalla
örtülmelidir.
Bu ilaçlama esnasında toprak altı zararlılarına karşı kullanılacak bitki koruma
ürünleri da birlikte konarak karıştırılabilir.
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TÜTÜNDE VAHŞİ ATEŞ
Pseudomonas syringae pv. tabaci (Wolf and Foster) Young et al.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Pseudomonas syringae pv. tabaci 0.5-0.75x1.4-8.0 µm büyüklüğünde, kapsülsüz,
1-6 polar kamçılı, aerobik ve Gram negatif özellikte bir bakteridir. Etmen tabtoksin
olarak isimlendirilen bir toksin üretir. Tabtoksin, bakteri olmaksızın tütün
yapraklarında sarı renkli lezyonlar oluşturmaktadır. Etmenin optimum gelişme
sıcaklığı 22-25°C, minimum sıcaklığı 0°C ve maksimum sıcaklığı ise 35°C’dir.

EM

Etmen topraktaki bitki artıklarında, kurutulmuş veya kurumuş hastalıklı tütün
yapraklarında, enfekteli tohum kapsüllerindeki tohumlarda, tohum yatağı
örtülerinde ve bazı yabani otların veya kültür bitkilerinin köklerinde kışlayabilir.
Bu inokulum kaynaklarından yağmur damlaları ve rüzgârla yapraklara taşınan
bakteriler, büyük stomalar, hidatotlar veya böcek ve diğer etkenler nedeniyle açılan
yaralardan girerek primer enfeksiyonları başlatır. Bakteriler hücreler arasında
yayılmaya devam eder ve yapraklarda ilk belirtileri oluşturur. Aynı zamanda
enfeksiyon noktalarında tabtoksin üretirler.
Özellikle nemli iklim koşulları, hastalığın gelişimini teşvik etmektedir. Nemli
havalarda bakteri hücreler arasında daha kolay yayılarak, salgıladığı toksin ve
enzimler vasıtasıyla parankima hücrelerinde ölümlere neden olur. Bu koşullarda
ölü kısımlar sağlıklı dokulardan kolaylıkla ayrılarak yere düşer veya hava akımıyla
diğer bitkilere ulaştığında sekonder enfeksiyonlar meydana gelir.

G

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık etmeni, genellikle ilk belirtilerini fidelikteki genç bitkilerin yapraklarında oluşturmakla birlikte, her
yaştaki bitkiyi etkileyebilir. Özellikle
iyi gelişmemiş tütün fidelerinin yapraklarının kenar ve uç kısımlarında
ıslak bir çürüme veya suda haşlanmış
gibi görünen bölgeler şeklinde kendini
gösterir. Tüm yaprak veya bir parçası
çürüyüp, düşebilir. Enfekteli fidelerin
bir kısmı fidelikte ölürken, bazıları
tarlaya şaşırtıldıktan sonra ölebilirler.

Şekil 16. Vahşi ateş hastalığının tütün
bitkisindeki belirtisi.

Hastalığın tipik belirtileri, tarladaki
bitkilerin yapraklarında yuvarlak, sarımsı yeşil 0.5-1.0 cm çapında lekelerdir. 1-2
gün içinde lekelerin merkezi kahverengileşir ve sarımsı yeşil bir haleyle çevrilir.
Hastalık ilerledikçe leke merkezleri ve çevresindeki hale genişler ve birkaç gün

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

47

CİLT II

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ HASTALIKLARI

içinde kahverengi leke merkezleri 2-3 cm çapa ulaşır. Birbirine yakın lekeler
birleşerek düzensiz, büyük ölü alanlar oluşturabilir (Şekil 16). Kuru havalarda bu
hastalıklı alanlar kurur ve yerinde kalırlar, nemli havalarda ise düşerler. Lekeler
seyrek olarak çiçeklerde, tohum kapsüllerinde, yaprak sapı ve gövdede de
görülebilir.
Vahşi ateş, nemli iklim koşullarında fideliklerde önemli kayıplara sebep
olmaktadır. Tarla dönemindeki enfeksiyonlar ise kantite yanında önemli oranda
yaprak kalitesini de düşürmektedir.

3. KONUKÇULARI

EM

Hastalık dünyada tütün ve soya fasulyesi üretimi yapılan çoğu ülkede yaygındır.
Ülkemizde ise tütünde Karadeniz ve Marmara Bölgesinde, nadiren Ege Bölgesinde
görülmektedir.
P. syringae pv. tabaci’nin en önemli konukçuları tütün (Nicotiana spp.) ve soya
fasulyesi (Glycine max)’dir. Ancak etmenin oldukça geniş bitki türünü enfekte
edebilmekte ve çok sayıda bitki türünün de kök yüzeyinde bulunabilmektedir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

– Hastalık tohumla taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından
tohum alınmamalı, hastalıktan ari tohum ve fideler üretimde kullanılmalıdır.
– Fidelik toprağı ve örtüler ekim öncesi dezenfektanlarla veya buharla sterilize
edilmelidir.

G

– Fidelikte veya tarlada hızlı büyümeyi sağlayan, özellikle gereğinden fazla
azotlu gübre kullanılmamalıdır.
– Fidelikte hastalık görüldüğü taktirde, hastalıklı fideler hemen uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Hastalıklı ve sağlıklı fideler arasında bir emniyet
şeridi oluşturmak amacı ile 25 cm mesafedeki tüm bitkiler sökülmeli ve
ortaya çıkan boş alan formaldehit ile dezenfekte edilmelidir.

TA

– Yalnızca sağlıklı fideler tarlaya şaşırtılmalı, tarlada hastalık görüldüğü
taktirde enfekteli bitkiler derhal üretim alanından uzaklaştırılarak imha
edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

Tütünde vahşi ateş hastalığı ile ilaçlı mücadele, tohum ve fide ilaçlamaları şeklinde
yürütülür. Tohum ilaçlamaları ekimden önce, fide ilaçlamaları ise tohumlar
çimlenip toprak yüzeyini örttükten sonra 8-10 gün aralıklarla 2-3 uygulama
şeklinde yapılmalıdır.
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4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Fide ilaçlamalarında sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

EM

Koruyucu nitelikte olan tohum ilaçlamaları ekimden önce bez bir torba içine konan
tohumların 15 dakika süreyle %40’lık formalin çözeltisine bandırılması şeklinde
yapılır. Bu şekilde ilaçlanan tohumlar su ile iyice çalkalanarak, kurutulur ve sonra
ekilir. Fide ilaçlamaları ise kaplama şeklinde, sabahın erken saatlerinde
yapılmalıdır.
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TÜTÜN MOZAİK VİRÜSÜ
Tobacco mosaic tobamovirus (TMV)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Tütün mozaik virüsü (TMV), Tobamovirus grubuna dahil, linear tek sarmal RNA
genomu içeren, 300x15 nm boyutlarında ve çubuk şeklinde virionlara sahip bir
hastalık etmenidir. Virüs bitki özsuyunun mekanik inokulasyonuyla, aşılamayla ve
kültürel işlemler esnasında bitkiler arasında temasla, tohumla ve bazı ısırıcıçiğneyici ağız yapısına sahip böcek türleriyle taşınmaktadır. Etmenin çok sayıda
ırkı bulunmaktadır.
TMV sistemik olarak konukçunun kök, gövde ve yapraklarında bulunmaktadır.
Ayrıca tohumun dış yüzeyinde, tohum kabuğunda ve ender olarak tohum
endosperminde de bulunabilmektedir. TMV stabil bir virüs olup hastalıklı bitki
artıklarında, sigara ve tütünde, yabancı otlarda, bulaşık topraklarda, uzun süre
hastalık yapma yeteneğini sürdürebilmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalık belirtileri etmenin ırkına bağlı olarak farklılık gösterse de, genel belirti
yapraklar üzerindeki renk değişikliğidir. Bu renk değişikliği açık yeşil, sarı ve koyu
yeşil mozaik şeklindedir. Yaprak üzerindeki koyu yeşil bölgeler açık yeşil bölgelere göre daha hızlı gelişmekte ve bu bölgeler daha kalın ve kabarık bir görünüm
almaktadır. Bunun sonucunda ise yapraklarda kıvrılma ve deformasyonlar
meydana gelmektedir (Şekil 17).
Virüsün bazı ırkları tarafından meydana gelen enfeksiyonlarda yaprak üzerinde
nekrotik lekeler oluşmaktadır. Bu lekeler ileriki dönemlerde yaprağın kurumasına
neden olmaktadır. Erken dönemde enfekte olan bitkilerde gelişme geriliği ve
bodurlaşma gözlenmektedir. Tepe yapraklarda küçülme ve deformasyon
oluşmaktadır.

TA

Hastalığın ekonomik önemi enfeksiyon zamanına göre değişkenlik göstermektedir.
Genç bitkilerin enfeksiyonu sonucunda ürün kaybının %50 oranına ulaştığı
saptanmıştır. Geç enfeksiyonlarda ise ürün kaybı %8 dolayındadır.
TMV ülkemizde tüm sebze alanlarında yaygın olarak rastlanan bir hastalık
etmenidir.
3. KONUKÇULARI

TMV’nin önemli konukçuları arasında tütün, domates, biber, patlıcan, fasulye,
soya, sarımsak, börülce, kereviz, patates, bazı süs bitkileri ve yabancı otlar yer
almaktadır.
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Şekil 17. TMV’nin Tütün yapraklarındaki belirtileri.

4.1. Kültürel Önlemler

G

4. MÜCADELESİ
Hastalığın kimyasal mücadelesi yoktur.

– Başlangıç enfeksiyonlarını önlemek açısından hastalıktan ari temiz tohum
veya dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.
– Bu virüsün konukçusu olan bitkiler yan yana yetiştirilmemelidir.

TA

– Fidelikte şüpheli görülen bitkiler, hemen çevresinde bulunan bitkilerle
birlikte sökülüp yakılmalıdır.
– Tarlaya şaşırtılacak fideler dikkatle incelenip hasta olanlar dikimden önce
sökülüp yakılmalıdır.
– Bütün kültürel işlemlerden önce eller sabun ve suyla yıkanıp, kâğıt havlu ile
kurulanmalıdır ve çalışma süresince sigara ve tütün içilmemelidir.
– Bakım işlemleri sırasında kullanılan aletler sık sık %5’lik sodyum hipoklorit
çözeltisine batırılarak dezenfekte edilmelidir. Bitkileri bağlamak için tekrar
kullanılacak herek, ip, tel vb. malzemeler bol sabun veya deterjan ile
yıkanmalıdır.
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– Azotlu gübreler hastalığa karşı duyarlılığı arttırdığından, dengeli ve ihtiyaca
uygun gübreleme yapılmalıdır.
– Hasat sonunda üretim alanı tüm bitki artıklarından temizlenmeli ve bu
artıklar yakılmalıdır.

TA

G

EM

– En az 2 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
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TÜTÜNDE ÇIFIT ALACASI
1. SEBEPLERİ
Tütünde çıfıt alacası, fizyolojik bir hastalık olup, tütün yapraklarının yavaş sararma
ve kurumaları esnasında rutubetini daha geç kaybeden yaprak damarları etrafında
biriken klorogenik asitin okside olmasından kaynaklanmaktadır. Lekelerin renkleri
arasındaki farklılıklar ise, klorogenik asitin oksidasyon derecesine göre değişmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK, ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Hastalığın tarladaki belirtisi, bitkiler üzerinde önceleri küçük koyu noktalar
halindedir. Zamanla noktalar birleşerek küçük çizgilerin oluşmasına neden olur.
Kurutma yerinde ise, yapraklar üzerinde lekelerin renkleri, koyulaşarak yeşilimtıraktan kahverenginin çeşitli tonlarına kadar değişik renklerde görünür. İdeal
olmayan kurutma şartları sonucunda, kurutma yerlerinde, tütün dizinlerinin
asılmasından 4 gün sonra yaprakların alt uçlarında, damarlar arasında, normal
sararan yapraklara nazaran daha koyu renkli ve birbirlerine zikzaklar çizen ince
çizgiler oluşur. Aynı zamanda muntazam olmayan benekler de kendini gösterir.
Bazen çizgiler kalınlaşmış ve noktalar da irileşerek birbirlerine geçmiş bir görünüm
sergiler.

G

Lekeler tarlada yaprağı tamamen öldürmemekle beraber büyük ölçüde kaliteyi
etkilemektedir. Kurutma sırasında ise direkt kaliteyi etkileyerek büyük ekonomik
zararlar vermektedir.
Tütün üretimi yapılan tüm alanlarda bu belirtiler görülebilmektedir.
3. MÜCADELESİ
3.1. Kültürel Önlemler

TA

Çıfıt alacasının meydana gelişini azaltacak en önemli tedbir, bitki bünyesindeki
normal durumun bozulmadan yaprakların kırılması ve kırılan yaprakların düzenli
bir şekilde su kaybettirilerek kurutulmasıdır.
Bu duruma göre:

– Kırım sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır.
– Yapraklar iplere sık dizilmemelidir.

– İri tütün yaprakları, ideal havalandırma sağlanacak şekilde güneşte kurutulmalıdır.
3.2. Kimyasal Mücadele

Bu hastalığın kimyasal mücadelesi yoktur.
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ANASON GÜVESİ
Depressaria daucivorella Rag.
(Lepidoptera: Oecophoridae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Anason güvesi (Depressaria daucivorella Rag.) ergini grimsi renkte, 22-23 mm
kanat açıklığına sahip bir kelebektir. Ön kanatlar grimsi kahverengiden hafif parlak
kırmızıya kadar değişir. Üzerinde uzunluğuna yerleşmiş, koyu renkte pulların
oluşturduğu çizgi şeklinde lekeler bulunur. Bu pullar kanatlara kumlu bir görünüş
vermektedir. Ön kanatların uç kısımlarında bulunan saçak şeklindeki kıllar iyice
gelişmiştir. Arka kanatlar açık gri ve hafifçe kırmızımsı renkli olup, kenarları uzun
saçaklarla çevrilidir. Yumurtaları yassı, soluk limon sarısı veya soluk yeşil renkli
olup uzunluğu 0.50-0.55 mm, genişliği 0.30-0.40 mm’dir. Yeşilimsi gri renkli olan
larvalar siyah nokta ve ince kıllarla kaplıdır. Larvanın baş ve protoraksı siyah
renkli, vücudun yan kenarları tamamen sarımsıdır. Olgun larvanın boyu 18-20
mm’dir. Pupa 10 -12 mm uzunlukta olup, bir kokon içinde bulunur.
Kışı döllenmiş dişi olarak toprakta geçirir. Mart sonuna doğru kelebekler kışlama
yerlerinden çıkıp, yumurtalarını iki veya üçlü sıralar halinde bitkilerin yaprak ve
çiçek demetlerine koyarlar. Bir dişi bir ay içerisinde ortalama 200 yumurta
bırakabilir.

G

Yumurtalar iklim koşullarına bağlı olarak 9-10 gün ile 3-4 haftada açılır.
Yumurtadan çıkan larvalar ilk iki dönemini yaprak parankimasında oluşturduğu
galerilerde beslenerek geçirir. Üçüncü dönemden itibaren galeriden çıkar, yaprak
ucuna doğru giderek beslenmesine dışarıda devam eder. Bu tür beslenmelerini
yaprak ucunda yaprağı damar boyunca kıvırıp ipek iplikçiklerle bağlayarak
oluşturduğu barınak içinde sürdürür.

TA

Larva gelişmesini 35-40 günde tamamlar. Olgun hale gelen larva tahminen haziran
veya temmuz ayı içinde, toprağın 2-3 cm derinliğinde veya yere düşmüş yapraklar
arasında pupa olur. Pupa dönemi 18-25 gün sürer. Bu pupalardan temmuz sonlarına
doğru erginler çıkar ve birkaç gün beslendikten sonra tamamen hareketsiz duruma
geçer. Yılda bir döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Anasondaki zarar, larvalar tarafından meydana getirilir. Larvalar; yaprak, çiçek ve
tomurcukları yer, yapraklarda küçük delikler açar, buradan iki epidermis arasına
girerek parankima dokusunu yemek suretiyle çok sayıda galeri meydana getirirler.
Yaprak damarlarına rastlayan bazı galeriler, bu damarların uzayıp genişlemesine
neden olur.
Ayrıca yaprakları damarlar boyunca kıvırarak ipeğimsi ağlarla birleştirir. Larvalar
buralarda ağ örerek, bu ağlar içinde henüz oluşmak üzere olan çiçekleri yer. Bu
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nedenle bitkinin tohum bağlamasını engellemiş olur. Ayrıca olgunlaşmak üzere
olan tohumları da yiyerek zararlı olur. Çiçeklerde ve tohumlarda meydana getirilen
zarar nedeniyle önemli oranda verim kaybına yol açarlar.
Anason güvesi, en çok mayıs ve haziran aylarında zararlı olur. Çünkü bu aylarda
larva çiçek demetleri üzerinde ağ örerek henüz olgunlaşmamış tohumları yiyerek
beslenir. Bir ağ veya kıvrılmış yaprak içinde çok sayıda larva bulunabilir.
Anason güvesinin Akdeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri’nde, özellikle Antalya,
Burdur, İzmir, Muğla ve Denizli illerinde bulunduğu saptanmıştır.
3. KONUKÇULARI

EM

Anason güvesinin konukçuları, kereviz, havuç, anason, frenk maydanozu ve
kimyon gibi şemsiyegiller (Umbelliferae) familyasına bağlı bazı bitkilerdir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri:
Chrysoperla carnea (Steph.)
Nabis punctata Costa.

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Dip.: Tachinidae)
(Dip.: Tachinidae)

G

Parazitoitleri:
Copidosoma phalaenarum Thomson
Copidosoma cervius Wlk.
Bracon hebetor Say.
Agathis umbellatarum Nees
Sinophorus geniculatus Grav.
Pseudoperichaeta palesoidea (R.-D.)
Nemorilla floralis (Fall.)

(Neur.: Chrysopidae)
(Hem.: Nabidae)

TA

– Tarla temizliğine önem verilmeli, ilkbahar başlangıcında tarla otlu
bırakılmamalıdır.
– Tarladaki bitki artıkları yok edilmelidir.

– Meydana gelebilecek zararı en aza indirmek için mümkün olduğu kadar
erken ekim yapılmasına dikkat edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Sürvey sonuçlarına göre zararlı ile bulaşma oranı %20 olduğunda kimyasal
mücadele yapılmalıdır. İlaçlamaların arılara zararlı olmaması için çiçeklenme
döneminden önce yapılmasında yarar vardır.
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlamalar sabah erken veya akşam geç saatlerde, rüzgarsız bir havada ve
yaprakların alt yüzlerini de ıslatabilecek şekilde yapılmalıdır.

ANASONDA YAPRAKBİTLERİ

Anason yaprakbiti [Hyadaphis foeniculi (Pass.)]
Bakla yaprakbiti (Aphis fabae Scop.)
(Hemiptera: Aphididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Anason yaprakbiti (Hyadaphis foeniculi): Kanatsız bireyler soluk sarı veya yeşil
renkte ve tozlu görünümlü; Kanatlı bireylerin başları ve toraksı koyu renkli,
abdomeni sarı-kahverenklidir. Kornikıllar kısadır. Anten, bacak kornikıl ve kauda
koyu renidir. 1.3–2.3 mm boyundadırlar (Şekil 18a).
Bakla yaprakbiti (Aphis fabae): Kanatlı ve kanatsız formları koyu kahverengi ile
siyah arasında değişen, 2.0–2.5 mm büyüklüğünde dolgun vücutlu bir türdür (Şekil
18b,c).

TA

Her iki tür de kışı ilk konukçusunda yumurta halinde geçirir. Havalar ısınmaya
başlayınca yeni sürgün ve taze yapraklarda özsuyu emerek beslenirler. Genel
olarak anason alanlarında çiçek tomurcuğu oluşmaya başladığı dönemde
görülürler. Yaz boyunca döllenme olmaksızın yavru vermeye devam ederler. Yaz
dişileri kanatlı veya kanatsız olabilir. Yaz sonuna doğru dişi ve erkek yaprakbitleri
görülmeye başlar. Bunlar çiftleşerek kışlık yumurtaları bırakırlar. İklim koşullarına
bağlı olarak yılda 10–16 döl verirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Yaprakbitleri bitkinin özsuyunu emerek, sürgün ve yaprakların kıvrılmasına,
sararmasına, çiçek ve tohumlarda şekil bozukluğuna neden olurlar. Anason ekim
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alanlarında çiçeklenme devresinde önemli zarar yaparlar. Danelerin cılız kalmasına
dolayısıyla verim düşüklüğüne neden olurlar.

EM

Zararlı, anason ekimi yapılan hemen her yerde bulunabilir.

a

b

c

Şekil 18. Anasonda zararlı olan yaprakbitleri: Anason yaprakbiti (a), Bakla yaprakbiti (b,c).

3. KONUKÇULARI

Polifagdırlar. Anasondan başka diğer kültür ve yabani bitkilerde de bulunurlar.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

G

Predatörleri:
Coccinella septempunctata (L.) (Col.: Coccinellidae)
Syrphus spp.
(Dip.: Syrphidae)
Chrysopa spp.
(Neur.: Chrysopidae)
Parazitoitleri:
Aphidius picipes (Nees)
Aphidius avenae Haliday
Lysiphlebus fabarum (Marsh.)

(Hym.: Aphidiidae)
(Hym.: Aphidiidae)
(Hym.: Aphidiidae)

Bu doğal düşmanların etkinlik durumları bilinmemektedir.

TA

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
– Sonbaharda tarlada bulunan bitki artıkları yok edilmelidir.
– Tarla içinde yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele

5.2.1. İlaçlama zamanı
Çiçeklerde veya yaprakların alt yüzünde yaprakbiti kolonileri oluştuğunda ve %15
bulaşma saptandığında, hava koşulları da zararlının çoğalması için uygunsa ilaçlı
mücadele yapılmalıdır.
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlamalar sabah erken veya akşam geç saatlerde, rüzgarsız bir havada ve
yaprakların alt yüzlerini de ıslatabilecek şekilde yapılmalıdır.

AYÇİÇEĞİNDE BOZKURT

Agrotis ipsilon (Hufn.), A. segetum (Schiff.)
(Lepidoptera: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Agrotis ipsilon erginleri 40-47 mm, A.segetum erginleri ise 35-40 mm kanat
açıklığına sahip siyahımsı vücutlu kelebeklerdir. En belirgin özelliği, ön kanatlarda
genellikle kahverengimsi biri böbrek, diğeri yuvarlak şekilde iki lekenin olmasıdır.
Ayrıca A.ipsilon’da böbrek şeklindeki lekeye bitişik siyahımsı üçgen şeklinde bir
leke (Şekil 19a); A.segetum’da ise kanat dip kısmında bulunan çizgiye bitişik,
siyahımsı, kısa çubuk şeklinde bir leke (Şekil 19b) vardır. Bu iki özellik pratikte
her iki türü birbirinden ayıran önemli bir özelliktir. Antenler erkeklerde çift taraflı
tarak şeklinde, dişilerde iplik gibi düzdür.

TA

Yumurtalar ortalama 0.65 mm çapında, üstten hafifçe basık küre şeklindedir. İlk
bırakıldıklarında sarımsı beyaz, açılmaya yakın siyahımsı kahverengi olurlar (Şekil
20a). Genç larvalar, parlak, tüysüz, esmer renklidir. Larva olgun hale gelinceye
kadar 6 dönem geçirir. Her dönemde farklı desenlere sahiptirler. Olgun bir larvanın
boyu 35-40 mm’dir. Renkleri griden siyaha kadar değişebilir (Şekil 20b,c). Pupa
kırmızımsı kahve renkli ve 16-20 mm boydadır (Şekil 20d).
Kışı pupa veya larva halinde toprakta veya bitki artıkları arasında geçirir. Nisan
sonu veya mayıs başından itibaren kelebek çıkışları başlar ve kısa bir süre sonra
çiftleşirler. Dişiler yumurtalarını bitki saplarına, yaprak üzerine veya toprağa teker,
teker yada gruplar halinde bırakırlar. Bir dişi 1000-1800 yumurta bırakır. Yumurtalar sıcaklığa ve neme göre 8-10 gün içinde açılır. Genç larvalar bitkilerin
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a

EM

yaprakları ve çiçek sürgünleri ile beslenirler. Işıktan hoşlanmadıkları için
gündüzleri toprakta bitki köküne yakın bir yerde kıvrılmış bir durumda bulunurlar.
Güneş battıktan sonra sabaha kadar toprak yüzünde gezerek beslenirler.
Gelişmesini tamamlayan larvalar pupa olmak için toprağın 8-10 cm derinliğinde,
topraktan hazırladıkları bir odacık içinde pupa olurlar. Pupa süresi 10-15 gün
kadardır. Yılda 2 döl verirler.

b

Şekil 19. Agrotis ipsilon (a) ve A.segetum (b) ergini.

b

G

a

c

d

TA

Şekil 20. Bozkurt yumurtası (a), Agrotis segetum larvası (b),
A.ipsilon larvası (c) ve Bozkurt pupası (d).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bozkurt larvaları birinci ve ikinci dönemlerinde bitkilerin taze sürgün ve yapraklarını kemirip yiyerek zarar yaparlar. Sonraki dönemlerde, sadece geceleri
toprak yüzüne çıkarak genç körpe bitkileri kök boğazından kesmek veya kemirmek
suretiyle bitkinin kırılıp, kurumasına neden olurlar. Popülâsyonun yüksek olduğu
yıllarda ekimin yenilenmesini gerektirecek kadar zararlı olabilirler.
Zararlıyı ülkemizin hemen hemen tüm ayçiçeği ekim alanlarında görmek
mümkündür.
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3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlıdır. Mısır, ayçiçeği, tütün, şekerpancarı, yabancı otlar, pamuk,
yem bitkileri, süs bitkileri, meyve çöğürleri ve sebzeler konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri:
Macroceutrus collaris (Spinola) (Hym.: Braconidae)
Meteorus rubens (Neess.)

(Hym.: Braconidae)

EM

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
– Sonbaharda ayçiçeği tarlalarının sürülmesi kışlayan bozkurtların ölümüne
neden olacağı için oldukça yararlıdır.
– İlkbaharın başından itibaren tarlalarda yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
Böylece bozkurtların yabancı otları konukçu olarak seçmeleri ve dolayısıyla
tarlaya yumurta bırakmaları önlenmiş olacaktır.
5.2. Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadelede zehirli yem kullanılır.

5.2.1. İlaçlama zamanı
Bir metrekarede 1-3 adet larva bulunduğunda, ilaçlamaya geçilmelidir.

G

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. İlaçlama tekniği
Zehirli yemin hazırlanması: 10 kg kepeğe önerilen dozdaki ilaç iyice karıştırılır.
Daha sonra bu karışıma 500 g şeker veya pekmez ilave edilerek suyla hamur halini
almayacak şekilde nemlendirilir.

TA

Zehirli yemin uygulanması: Uygulama sırasında en önemli etkenlerden biri
toprağın tavında olmasıdır. Çünkü larvalar genellikle kuru toprak üzerinde
gezinmezler. Bu gibi durumlarda mücadeleden iyi sonuç alabilmek için hazırlanan
zehirli yem, olanaklar ölçüsünde yağmur veya sulamadan sonra, akşamüzeri
uygulanmalıdır. Hazırlanan zehirli yem bitki köklerine yakın yerlere dekara 5-6 kg
gelecek şekilde eldiven giyilerek serpilmelidir.
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AYÇİÇEĞİNDE ÇAYIR TIRTILI
Loxostege sticticalis (L.)
(Lepidoptera: Pyralidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Çayır tırtılı [Loxostege sticticalis (L.)] ergini, kanatları üzerinde beyaz sarı renkli
çizgi ve lekeler olan, açık kahverenginde bir kelebektir. Vücut uzunluğu 10-12
mm, kanat açıklığı 19-26 mm’dir. Dinlenme anında abdomen ucu dişilerde kanatlar
altında kalmakta, erkekler de ise açıkça görülmektedir(Şekil 21).

a

b

Şekil 21. Çayır tırtılının ergini: Dişi (a) ve erkek (b).

G

Oval şekilli ve parlak olan yumurta önce şeffaf ve renksiz olup, daha sonra portakal
sarısına, larvanın çıkışına yakın griye döner. Yumurtalar 0.8–1.0 mm boyunda
olup, 2–20 tanesi bir arada bırakılır.
Zararlının 5 larva dönemi vardır. Birinci
dönem larva boyu 1.5–2.5 mm, son dönemde ise 18–25 mm’dir. Olgun larva
siyaha yakın yeşil renkli olup, sırt ve
yanlarında boydan boya uzanan açık ve
koyu renkli çizgiler vardır (Şekil 22).

TA

Pupa 8-13 mm uzunluğunda ve 3-4 mm
genişliğindedir. Toprakta silindirik ve içi
ağ ile örülü bir kokon içinde bulunur.

Kışı pupa kokonu içinde olgun larva
olarak toprağın 5-7 cm derinliğinde geçirir.
İlkbahara girerken pupa olur. Pupa süresi 14-18 gün olup bunun ilk 4-5 günü
prepupa süresidir. İlk erginler nisan ortalarında uçmaya başlar. Gece aktif olup,
gündüz hareketsizdirler. Polen tozu ve nektar ile beslenen dişiler iki hafta kadar
yaşar ve bir dişi 60-400 yumurta bırakır. Yumurtalar özellikle sirken (Chenopodium spp.) ve diğer yabancı ot yapraklarının alt yüzüne bırakılır. Yumurtalar 2-10
günde (genellikle 4-6 gün sonra) açılır. Yumurtadan çıkan larva bitkiler üzerinde
Şekil 22. Çayır tırtılının larvası.
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beslenmeye başlar. Larva 1-2 gömlek değiştirdikten sonra kültür bitkisine geçer,
burada oburca beslenerek yaprakların sadece damarlarını bırakır. Popülâsyonun
yüksek olduğu yerlerde tüm yeşil aksam zarar görür.
Olgunlaşan larva pupa dönemini geçirmek üzere toprağa iner. Besin ve iklim
şartlarına göre larva dönemi 14-22 gün sürmektedir. Bir yılda 2–5 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyen larvalar, salgın yıllarında
bitkileri tamamen yapraksız bırakabilirler.
3. KONUKÇULARI

EM

Zararlı Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde saptanmıştır.
Polifag bir zararlı olup, 40 familyaya ait 150 den fazla bitki türü konukçusudur.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Doğal düşmanları bilinmemektedir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

G

Bu zararlı ile mücadelede kültürel önlemler çok önemlidir. Bu önlemlerle
çayırtırtılı daha sık ve büyük sorunlara neden olduğu ülkelerde bile önemli bir
problem olmaktan çıkmıştır. Bu önlemler;
– Sonbaharda tarlalar derin sürülmelidir. Böylece pupa kokonlarının bir kısmı
derine düşmekte ve kelebek toprak yüzüne çıkamamaktadır. Bir kısım
kokonlar ise toprak yüzünde kalarak kuşlara yem olmakta veya kış
soğuklarından etkilenmektedir.
– İlkbaharda yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Böylece yabancı otlara
bırakılmış yumurtalar ve larvalar yok edilmiş olur. Kültür bitkilerinde de
yabancı ot mücadelesinin sürdürülmesi aynı faydayı sağlayacaktır.

TA

– Yonca, tırfıl, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi de popülâsyonun
kırılması bakımından önemli bir yöntemdir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Bir bitkide 3-5 adet larva veya metrekarede 20 adet larva saptandığında mücadeleye başlanmalıdır. Mücadele en geç üçüncü dönem larvalara karşı yapılmalıdır.
Dördüncü ve beşinci dönemlerde başarı zordur.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
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5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama sabah veya akşam saatlerinde, rüzgârsız bir havada yapılmalıdır. İlaçların
yaprakların alt yüzlerini de kaplayacak şekilde atılmasına özen gösterilmelidir.

EM

AYÇİÇEĞİNDE MAKASLIBÖCEK
Lethrus brachiicollis Fairm.
(Coleoptera: Scarabaeidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

Makaslıböcek (Lethrus brachiicollis Fairm.) ergini mat siyah renklidir. İri ve
uzunca olan baş, geniş ve kabarık olan protoraks içine girmiş gibidir. Ağız
parçaları güçlü bir yapıya sahiptir. Protoraksı köşeli ve dikdörtgen biçiminde,
abdomeni vücut uzunluğunun yarısı kadar uzunluğa sahip olup ucu kıvrık ve oval
şekillidir. Protoraks ve abdomende çizgi, oyuk ve leke bulunmamaktadır. Vücuda
göre narin yapılı olan bacaklar siyah ve kahve renkli tüylüdür. Vücut uzunluğu 1520 mm’dir (Şekil 23).

©Yasemin ÖZDEMİR

Şekil 23. Makaslıböcek ergini.

Larva iri, tombul ve sarımsı beyaz renklidir. Yumurta ise beyaz renkli ve 4-7 mm
uzunluğundadır.
Erginler 50–60 cm derinlikte ve 2–2.5 cm çapında dik bir galeriyle toprak yüzeyine
açılan yuvalarında kışı geçirirler. Genellikle mart ortalarında bu derinlikteki toprak
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sıcaklığının 10°C olması ile birlikte toprak yüzüne çıkarlar. Ergin 15-20 cm
uzunluğunda ve meyilli bir tünel açarak yeni yuvasını oluşturur. Yuvayı yaparken
çıkan toprağı galeri ağzına çıkarıp yaydığı için yuvalar kolayca fark edilir. Bu
yuvalarda 1–1.5 ay süre ile tek başlarına yaşayan erginler, akşam üzerleri yuvadan
çıkarak beslenirler.

EM

Erginler nisan sonuna doğru çiftleşmeye başlarlar ve yuvalarda dişi ile erkek çiftler
birlikte bulunurlar. Bu arada toprağın yapısına göre 50-60 cm derinliğe inerek yeni
yuvalarını yapmaya başlarlar. Ana galeriye dik olacak şekilde kısa ve yatay galeri
oluştururlar. Bu galerilerin ucuna ceviz şeklinde ve büyüklüğünde birer larva odası
yaparlar. Bu odalara çeşitli bitkilerden kestikleri bitki parçalarını depo ederler.
Dişi, her larva odasının ağzına birer yumurta bırakır. Yumurtlama periyodu mayıs
başında başlar ve 1.5 ay kadar devam eder.
Yumurta 9-11 günde açılır, çıkan larva 1-2 gün çamurla beslendikten sonra larva
odasına girerek depo edilen besinlerle 25-30 gün beslendikten sonra çamurdan
yapılmış bir kılıf içinde pupa olur. Pupa süresi 20-25 gündür. Yeni nesil erginler
ertesi yılın mart ayına kadar bu odalarda hareketsiz kalırlar. Yılda bir döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Kışlama yerinden çıkan erginler önceleri yabancı otlarla beslenirler. Tarlalar
ayçiçeği ekimi için hazırlanırken mevcut yabancı otlar ortadan kaldırıldığı için yeni
çimlenen ayçiçeklerinde zararlı olmaya başlar. Zararlı toprak yüzüne yakın bir
yerden kestiği ayçiçeklerini yuvasına taşır. Bu nedenle bazı yıl ve yerlerde ekimin
2–3 defa tekrarlanması gerekebilir.
3. KONUKÇULARI

G

Zararlının Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde bulunduğu saptanmıştır.

Ayçiçeği, mısır, buğday, arpa, fasulye, bezelye, soğan başlıca konukçularıdır.
Ayrıca meşe ağaçları ve asma sürgünlerinde de beslendikleri bilinmektedir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizdeki doğal düşmanları bilinmemektedir.

TA

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

– Erginlere besin kaynağı olacağından mart ortalarında tarlalardaki yabancı
otlar temizlenmelidir.
– Tarla mümkün olduğu kadar derin sürülmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Ayçiçeği çıkışından hemen sonra, sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşamüzeri
yapılan sayımda 1m2’de bulunan ergin sayısı 2–4 ise ilaçlı mücadeleye başlamak
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gerekir. Mart ortasında yüzey ilaçlaması yapılabileceği gibi mayıs ayından önce
yuva ağzı ilaçlaması yapılır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

EM

Yüzey ilaçlaması için hidrolik tarla pülverizatörü veya sırt pülverizatörü
(mekanik, otomatik, motorlu), yuva ağzı ilaçlaması için ise kaşık kullanılır.

AYÇİÇEĞİNDE YEŞİLKURT
Helicoverpa armigera (Hbn.)
(Lepidoptera: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Ergin 35-40 mm kanat açıklığında bir kelebektir. Ön kanatlar erkeklerde grimsi
yeşil, yeşilimsi devetüyü veya zeytin yeşili, dişilerde ise kızılımsı kahverengine
yakın sarımsıdır. Ön kanatlar üzerinde biri böbrek diğeri daire şeklinde iki leke
vardır. Arka kanatlar bej veya sarımsı renkli olup, kanat uçlarına doğru geniş ve
siyah renkli birer bant bulunur. Antenler kıl şeklinde ve az tüylüdür. Baş ve toraks,
ön kanatların renginde tüylerle örtülüdür. Abdomende bulunan kıllar, baş ve
toraksdakilerden daha açık renkli ve kısadır (Şekil 24a,b).

TA

Yumurtalar 0.5–0.7 mm çapında, krem renkli ve üstten hafifçe bastırılmış küre
şeklindedir. Üzerinde uzunlamasına yerleşmiş çıkıntılar vardır (Şekil 24c). Yumurtadan yeni çıkmış larvaların boyları 1.5–2.0 mm, kirli beyaz renkli ve çok kıllıdır.
Bu kıllardan baş ve protoraksta bulunanların rengi siyahtır. Olgun hale gelmiş bir
larvanın boyu 30-45 mm olup, rengi siyahımsı kahverengiden yeşil veya soluk
sarıya kadar değişiklik gösterir. Larvanın üst kısmında yeşil, kahverengi ve sarı
renkte bantlar yer alır. Yanlarda da sarı renkli birer bant daha bulunur (Şekil
24d,e). Pupa 20-23 mm boyunda, önceleri yeşil, daha sonra kızıl kahverengine
döner (Şekil 24f).
Kışı toprakta pupa döneminde geçirir. Kelebekler nisan sonu veya mayıs başından
itibaren görünmeye başlar. Ergin uçuşları genellikle akşam saatlerinde olur. Dişi,
yumurtalarını genellikle yaprakların alt yüzüne teker teker bırakır, bazen de çiçek
tablasına koyar. Bir dişi iklim koşullarına bağlı olarak 400-2200 adet yumurta

74

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT II

bırakabilir. Yumurtalar 5-10 gün içinde açılır. Larvalar gelişmesini 13-26 günde
tamamlar ve 6 dönem geçirerek olgun hale gelir. Olgunlaşan larva toprağın 5-10
cm derinliğinde bir yuva hazırlar ve bu yuva içinde pupa olur. Pupa dönemi 12-25
gündür. Ege Bölgesi’nde yılda 3–5, Akdeniz Bölgesi’nde ise 5 döl vermektedir.

EM

b

a

c

G

d

e

f

Şekil 24. Yeşilkurt’un ergini (a♀,b♂), yumurtası (c), larvası (d,e), pupası (f).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Yeşilkurt larvaları yumurtalarını genellikle yapraklara bıraktığı için, zarar önce
yapraklarda başlar. Larvalar yaprakların sadece damarlarını bırakacak şekilde hatta
damarların bir kısmını da yiyerek zarara neden olurlar. Ayçiçeğinin erken
döneminde, popülâsyonun yüksek olduğu yerlerde yeniden ayçiçeği ekimi
gerektirecek kadar önemli zarar meydana getirebilirler. Ayrıca ayçiçeği
tablalarında da zararlı olmaktadır.
Ayçiçeği ekimi yapılan bütün alanlarda görülmektedir.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlıdır. Ayçiçeğinden başka, pamuk, tütün, bamya, patlıcan, domates,
biber, fasulye, soya fasulyesi, nohut, mısır, yerfıstığı, kabak, kenevir, yonca, üçgül
ve çeşitli süs bitkileri konukçuları olarak bilinmektedir.
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Parazitoitleri:
Apanteles spp.
Microplitis rufiventris Kok.
Bracon hebetor Say.
Diedegma spp.

(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym: Ichneumonidae)

G

Hastalık etmenleri:
Fusarium sp.
Aspergillus flavus Link.
Bacillus cereus Frank.
B. thuringiensis (Berliner)

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri:
Scymnus interpunctatus Goeze (Col.: Cocinellidae)
S. apetzoides Muls.
(Col.: Cocinellidae)
S. apetzi Muls.
(Col.: Cocinellidae
Piocoris erythrocephalus (P.S.) (Hem.: Lygaeidae)
P. luridus Fieb.
(Hem.: Lygaeidae)
Geocoris magacephalus (R.) (Hem.: Lygaeidae)
Nabis pseudoferus Rm.
(Hem.: Nabidae)
Orius niger Wolf.
(Hem.: Anhocoridae)
O. horvathii (Reut.)
(Hem.: Anhocoridae)
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae)

Apanteles sp. Çukurova’da Yeşilkurt’un en önemli parazitoiti olarak bulunmuştur.
Bu faydalı, yeşilkurt larvalarında mevsim sonuna doğru %60’a varan bir etkinlik
sağlayabilmektedir.

TA

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

Baharda toprak iyi bir şekilde işlenerek kışlayan pupalar yok edilmeye
çalışılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

100 bitkiden 5’inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri
görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlamalar sabah erken veya akşam geç saatlerde, rüzgârsız bir havada ve
yaprakların alt yüzlerini de ıslatabilecek şekilde yapılmalıdır.

HAŞHAŞ KÖKKURDU

Ceuthorrhynchus denticulatus (Schrk.)
(Coleoptera: Curculionidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Haşhaş kökkurdu [Ceuthorrhynchus denticulatus (Schrk.)] erginleri 3.0–3.5 mm
boyunda ve grimsi kahverengindedir. Skutellumda ve elitranın uç kısmında beyaz
leke vardır. Çok hareketlidirler. Dokunulduğunda hortum ve bacaklarını toplayarak
ölü taklidi yaparlar (Şekil 25).

TA

G

Yumurtaları oval şekilde şeffaf beyazımsı sarıdır. Olgun larvanın uzunluğu 6 mm
olup, bacaksızdır. Başı koyu sarı, vücudun diğer kısımları beyaz ve tombulcadır.
Toprakta bir kokon şeklinde pupa olur.

a

©Yasemin GÜLER

b

©Yasemin GÜLER

Şekil 25. Haşhaş kök kurdu ergini (a: Lateral; b: Dorsal).

Kışı ergin halde 3-21 cm derinliklerde geçiren zararlı, ilkbahar başında genellikle
mart ortasında çıkarak haşhaş yapraklarında beslenir. Dişiler genellikle mart ortasından mayıs sonuna kadar, yaprakların damarı boyunca epidermis altına ve kök
boğazına 1-4’lük gruplar halinde yumurta bırakır. Nisanın birinci haftasının sonundan itibaren yumurtadan larvalar çıkmaya başlar ve temmuzun ikinci haftasına
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kadar larvaya rastlanır. Çıkan larvalar, yumurtanın bırakıldığı yaprak epidermisi
altında yada kökboğazı kısmında bir süre beslendikten sonra kökün alt kısımlarına
doğru ilerler ve pupa olana kadar köklerde beslenirler. Olgun larvalar köklerde
oluşturdukları oyuntularda topraktan meydana getirdiği kokon içerisinde pupa olur.
İlk pupalar temmuzun başında, yeni dölün erginleri temmuzun ikinci haftasında
görülür ve sonbahar başında kışlamak için toprağa girer. Yılda bir döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Erginler yaprakların alt kısmında beslenerek delikler oluşturur. Haşhaş yaprakları
delik deşik olmuş gibi bir görünüm alır. Zarar, bitki 8 cm boyda ve 10-12 adet
yapraklı iken özellikle alt yapraklarda görülür. Bitki, hızlı gelişimi sonucunda ergin
zararından fazla etkilenmez. Yazlık ekim yapılan yerlerde bitkilerin henüz
gelişmekte olmalarından dolayı daha dayanıksız oldukları saptanmıştır.
Esas zararı yapan larvalardır. Larvalar toprak yüzeyinden 5-10 cm aşağıda
köklerde yüzeysel galeriler açarak zarara neden olur. Zarar görmüş haşhaş bitkileri
çiçek açar, kapsül bağlar hatta kapsüller olgunlaşabilir; fakat hafif bir rüzgâr
etkisiyle bu bitkiler kırılır; kök siyahlaşır, yapraklar sararır, çok yoğun
bulaşmalarda bitki zayıflar ve ölür. Bir bitki kökünde 10-25 adet larva, 1m2’lik
alanda 4-30 adet ergin bulunabilir. Kumlu ve hafif topraklarda, zararlının ergin ve
larva sayısı ağır topraklara oranla daha fazladır.
Zararlı haşhaş ekimi yapılan Afyon, Burdur, Denizli, Kütahya ve Uşak illerinde
yaygın olarak bulunur.
3. KONUKÇULARI

G

Kültür haşhaşı, gelincik ve karanfil zararlının konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI

Tespit edilen doğal düşmanı bulunmamaktadır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

TA

– Erken kışlık ekimi yapılmalıdır.

– Münavebe zararlı yoğunluğunun düşmesinde etkilidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Mart ile nisan ortası arasında, erginlerin topraktan çıkışları en yüksek yoğunluğa
ulaştığı ve m2’de en az 10 adet ergin görüldüğünde, yumurta bırakmadan önce
ilaçlama yapılmalıdır. Bu dönemde haşhaş bitkisi, 4-6 çift yapraklıdır. Ergin
yoğunluğu devam ediyorsa, ilacın etki süresine bağlı olarak ikinci bir ilaçlama
yapılabilir.
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlamalar sabah erken veya akşam geç saatlerde, rüzgârsız bir havada yapılmalı
ve yaprakların alt yüzeylerinin de ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.

EM

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlaçlamadan 7 gün sonra ilaçlı alanlara köşegenler doğrultusunda girilerek 10
noktada 1m2’lik alan içine giren bitkilerin üzerinde toprak kesekleri arasında
bulunan zararlı ergin adedi saptanır. Elde edilen sonuçlar, ilaçlamaya başlama
zamanının tayini için gerekli ergin zararlı adedi ile karşılaştırılarak ilaçlamanın
başarılı olup olmadığına karar verilir.

KETEN VE KENEVİRDE TOPRAK PİRELERİ
Phyllotreta spp.

G

(Coleoptera: Chrysomelidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

Toprak piresi erginleri, türlere göre değişmekle birlikte, genellikle 1.5–3.5 mm
boyunda ve metalik yeşil veya parlak siyah renktedirler. Üst kanatlar üzerinde
uzunlamasına çizgiler ve noktalar bulunur. Arka bacakları sıçrayıcı tipte olup,
femur oldukça gelişmiştir (Şekil 26).

a

b

c

d

Şekil 26. Phyllotreta sp. (a), P. undulata (b), P. striolata (c), P. cruciferae (d).
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Yumurtalar çok küçük ve oval şekillidir. Olgun larvanın uzunluğu 4-5 mm, başı
kahverengi, vücudu ise beyaz renklidir.

EM

Çeşitli bitki artıkları altında ve toprak çatlaklarında kışlayan erginler, ilkbaharda
yabancı otlarda beslenmeye başlar, sonra kültür bitkilerine geçerler. Dişiler
yumurtalarını tek tek veya ufak gruplar halinde bitkilerin kök boğazı çevresinde
toprağa bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar, bir kaç hafta kılcal köklerde
beslenerek gelişmelerini tamamlar. Toprak içinde açtıkları hücrelerde pupa olur.
Kısa bir süre sonra erginler çıkar. Yeni erginlerin çıktığı dönemlerde, kışlayan
erginler hâlâ yaşamlarını sürdürür. Böylelikle popülâsyon en yüksek düzeyine
ulaşmış olur. Yaz ilerledikçe kışlayan erginler ölür. Yeni bireyler ise
beslenmelerine sonbahar aylarına kadar devam eder. Daha sonra soğukların
başlamasıyla kışlamaya çekilir.
Genellikle yılda 1 döl verir. Uygun koşullarda ikinci bir döl de görülebilir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Esas zararı erginler yapar. Larvalar bitkilerin kılcal köklerinde beslenirse de zararı
önemsenmez. Erginler yapraklar üzerinde kemirme yoluyla 1-2 mm çapında
delikler açar. Bu deliklerin kenarındaki doku kurur ve beyaz bir renk alır. Bazen
sadece yaprağın üst dokusunu yiyerek, şeffaf görünümlü lekecikler oluştururlar.
Tüm yaprak delik veya lekeciklerle kaplanabilir. Günün erken ve geç saatlerinde
pek beslenemezler, sıcak saatlerinde ise oldukça aktiftir.
Bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde daha önemli zararlara yol açarlar. Bu zarar
sonucu bitki gelişmesinde durgunluk görülür, hattâ bitkiler tamamen yok olabilir.
3. KONUKÇULARI

G

Ülkemizin hemen her yerinde yaygın olarak bulunurlar.

Keten, kenevir, pancar, lahana, turp, karnabahar, şalgam, havuç, ıspanak, marul,
patlıcan, fasulye ve mercimek önemli konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

TA

Tespit edilen doğal düşmanı bulunmamaktadır.
5. MÜCADELESİ

Birçok kültür bitkisinde bazı zararlılara karşı yapılan mücadeleler bu böcek
popülâsyonunun yükselmesini büyük ölçüde engeller. Ancak kültür bitkilerinde
meydana getirdikleri epidemiler ile ana zararlısı görünümünde olduğu keten ve
kenevir üretim alanlarında bu zararlıya yönelik mücadele gerekli olmaktadır.
5.1. Kültürel Önlemler

─ Toprak işleme ve yabancı ot temizliğine önem verilmelidir.
─ Gübreleme ve sulama gibi işlemler tavsiyelere uygun yapılarak bitkilerin
sağlıklı gelişmesi sağlanmalıdır.
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5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Ürünü etkileyecek düzeyde zarar belirtileri görüldüğünde ilaç uygulamasına
geçilmelidir. Genellikle bir ilaçlama yeterli olmaktadır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

EM

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

Uygulamalar sakin bir havada ve günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde
yapılmalıdır. Bitkinin her tarafının ve ayrıca toprak yüzeyinin ilaçlanmasına dikkat
edilmelidir.

PAMUKTA BİTKİ TAHTAKURULARI

Exolygus gemellatus (H.-S.), E.pratensis (L.),

G

Creontiades pallidus (Rumb.)
(Hemiptera: Miridae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

Pamuk çiçeksokanı (Exolygus gemellatus): Ergininin boyu 5 mm kadardır.
Elipsoit bir görünüşü vardır. Genellikle yeşil renkte görünür. Vücut ve bacaklar
üzerinde koyu lekeler bulunur. Antenler 4 segmentli ve oldukça uzun olup
zararlının boyuna yakındır. Gözler siyahtır. Pronotumda iki siyah leke vardır.
Skutellum yeşilimsi sarıdır (Şekil 27a).
Çiçek sapsokanı (Exolygus pratensis): Erginin boyu 5-7 mm’dir. Parlak renkte
ve çoğunlukla kırmızımsı lekelere sahiptir. Skutellumun dibindeki siyah leke
dörtgen şeklindedir. Bazen bu lekenin ucunda küçük bir çentik bulunabilir.
Erkekler dişilerden biraz daha büyüktür (Şekil 27b).
Bitki tahtakurusu (Creontiades pallidus): Erginin boyu 7 mm kadardır. Uzun bir
görünüşü vardır. Genelde kızıl kahve veya yeşil kızıl renkte görünür. Vücut ve
bacakların üzerinde kızıl kahve lekeler vardır. Anten 4 segmentli olup, hemen
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a

EM

hemen zararlının boyu kadar uzundur. Skutellum ve pronotum aynı renktedir.
Skutellumun üzerinde önden arkaya doğru açık renkte bir bant bulunur. Başta
gözler arasında önden arkaya doğru bir çizgi vardır (Şekil 28).

b

Şekil 27. Pamuk çiçeksokanı (a) ve Çiçek sapsokanı (b).

Yumurtaları 1.0–1.5 mm boyunda ve 0.4 mm eninde, şişe biçiminde beyaz krem
renkte, ucu düz ve kenarları dudak gibi kıvrıktır. Bitki dokusuna gömüldüğünden
yumurtanın tamamı görülmez. Bütün türlerin yumurtaları birbirine benzer. Nimfleri
birbirinden gözle ayırmak zordur. Yumurtadan yeni çıktıklarında yaklaşık 1 mm
boyundadır. Renkleri genelde açık yeşildir. Bu dönemde bacak ve antenleri vücuda
oranla daha uzundur. Üçüncü dönemden sonra kanatları gelişmeye başlar. Antenler
4 segmentlidir.

TA

G

Kışı genellikle ergin olarak geçirirler. Kışın yabani bitkilerde, ilkbaharda ise hem yabani hem de
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 açı©Levent EFİL
lır. Yumurtadan çıkan nimfler 5
dönem geçirip ergin olurlar. Nimf
Şekil 28. Bitki tahtakurusu’nun nimf dönemleri
dönemi 15-20 gün sürer. Erginler
ve erginleri.
en çok 5 hafta kadar yaşar ve 70150 kadar yumurta bırakır. Yumurtalar bitkinin taze olan her yerine bırakılabilmekte ise de daha çok filizlerin uçlarına ve yaprak saplarına tek tek veya
gruplar halinde doku içine bırakılır. Bırakılan yumurtanın ucu dıştan görülebilir.
Yüksek orantılı nemi ve sıcak koşulları severler. Nimf ve erginleri çok hareketlidir.
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Bitkinin yaprak ve taze filizlerinde bulunmakla birlikte generatif organlarda daha
çok bulunurlar. Dokunulduğunda kendilerini yere atar veya uçarlar.
Yaz aylarında bir dölünü 30–35 günde tamamlar. Yılda 3–4 döl verebilirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hem nimfleri hem de erginleri zararlıdır. Zarar şekilleri birbirine benzer. Pamuk
bitkisinin tüm organlarında sokup emerek beslenirlerse de, özellikle generatif
organlarında ki zararı önemlidir. Emilen yer, salgılanan toksik madde nedeniyle
ölür ve daha sonra siyahlaşır. Bu emilme yapraklarda olursa, emilen yerde zamanla
yaprak dokusu canlılığını kaybeder. Yapraklar delikli veya parçalı bir hal alır.

EM

Zararlılar, esas zararını bitkilerin generatif organlarında beslenerek yapar. Bu
organlarda emilen yerlerde siyah lekeler oluşur. Zarar görmüş, tarak, çiçek ve
küçük kozaların çoğu dökülür. Döküm sonucu üründe azalma meydana geldiği
gibi, olgunlaşmanın gecikmesine de sebep olur. Emilen kozalarda çiğitin ağırlığı da
düşer. Bu ise kütlü verimini düşürür.
C.pallidus, genç generatif organlarda %31.6 dökülme ve toplam %54.3 oranında
ürün kaybına neden olabilmektedir. Generatif organ dökümü yanında bitki de
anormal tarak oluşumu, bitki boyunun aşırı uzaması ve dallarda boğum sayısının
artması gibi şekil bozukluklarına neden olabilirler.
Bu zararlıların bazı hastalıkların vektörü oldukları da bilinmektedir.

Türleri ve yoğunlukları değişmekle birlikte bütün pamuk alanlarında görülebilir.
3. KONUKÇULARI

G

Polifagtırlar. Zararlının konukçuları olarak, pamuk, yonca, fasulye, patates,
ayçiçeği, yerfıstığı, mısır, darı, havuç, pancar ve diğer sebzeler gibi kültür bitkileri
ile ak kazayağı, köpeküzümü, horozibiği, semizotu ve diğer bazı yabancı ot ve çalı
formundaki bitkiler olduğu belirlenmiştir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Etkili olabilecek doğal düşmanı saptanmamıştır.

TA

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

─ Aşırı azotlu gübre kullanılmamalıdır.
─ Fazla sulama yapılmamalıdır.
─ Bitkiler sık bırakılmamalıdır.

─ Mümkün olduğu kadar erken ekim yapılmalı, geç ekimden kaçınılmalıdır.
─ Nektarsız, tüysüz ve glandlı çeşitler bitkinin toleransını arttırdığı için tercih
edilmelidir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

83

CİLT II

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ZARARLILARI

─ Zararlılar pamuğa yabani konukçularından geçtiği için yabancı ot
kontrolünün yapılması popülâsyonun gelişmesini önlemek açısından önem
taşımaktadır.
─ Tuzak bitki olarak, yonca bitkisinin şerit şeklinde pamuk arasına ekilmesi
popülâsyonu düşürmektedir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlama zamanının belirlenmesinde doğrudan ve atrap ile sayım olmak üzere 2
yöntem kullanılmaktadır.

EM

Doğrudan sayım yöntemi: Taraklanma başlangıcından sonra 100 generatif organda 4 zararlı bulunduğunda, kozaların %80’den fazlasının olgunlaştığı dönemde ise
C. pallidus’un bu dönemdeki zararının önemli olmaması nedeniyle diğer iki tür için
100 generatif organda 20 zararlı olduğunda ilaçlama yapılmalıdır.
Atrap ile sayım yöntemi: Taraklanma başlangıcında 7 zararlı/50 atrap, kozaların
%80’den fazlasının olgunlaştığı dönemde ise C.pallidus’un bu dönemdeki zararının
önemli olmaması nedeniyle diğer iki tür için 30 zararlı/50 atrap bulunduğunda
ilaçlama yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

5.2.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.

TA

İlaçlamaların çiğ kalktıktan sonra, rüzgârsız ve günün serin saatlerinde yapılmasına
özen gösterilmelidir. Tarla pülverizatörleriyle ilaçlama yaparken sıra üstü
memesinin bitkinin üst seviyesinden 30 cm kadar yükseklikte bulundurulmasına
dikkat edilmelidir.
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PAMUKTA BOZKURTLAR
Agrotis ipsilon (Hufn.), A. segetum (Schiff.)
(Lepidoptera: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Agrotis ipsilon (Hufn.) erginleri 40-47 mm, A. segetum (Schiff.) erginleri ise 35-40
mm kanat açıklığına sahip siyahımsı vücutlu kelebeklerdir. En belirgin özelliği, ön
kanatlarda genellikle kahverengimsi biri böbrek, diğeri yuvarlak şekilde iki lekenin
olmasıdır. Ayrıca A. ipsilon’da böbrek şeklindeki lekeye bitişik siyahımsı üçgen
şeklinde (Şekil 19a); A. segetum’da ise kanat dip kısmında bulunan çizgiye bitişik,
siyahımsı, kısa çubuk şeklinde (Şekil 19b) bir leke vardır. Bu iki özellik pratikte
her iki türü birbirinden ayıran önemli bir özelliktir. Antenler erkeklerde çift taraflı
tarak şeklinde, dişilerde iplik gibi düzdür.
Yumurtalar ortalama 0.65 mm çapında, üstten hafifçe basık küre şeklindedir. İlk
bırakıldıklarında sarımsı beyaz, açılmaya yakın siyahımsı kahverengi olurlar (Şekil
20a).
Genç larvalar, parlak, tüysüz, esmer renklidir. Larva olgun hale gelinceye kadar 6
dönem geçirir. Her dönemde farklı desenlere sahiptirler. Olgun bir larvanın boyu
35-40 mm’dir. Renkleri griden siyaha kadar değişebilir (Şekil 20b,c). Pupa, kırmızımsı kahve renkli ve 16-20 mm boydadır (Şekil 20d).

TA

G

Her iki türde ergin uçuşları genellikle mart ayında başlar. Sıcak geçen kış koşullarında şubatın 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 bırakabilir. Yumurtalar 414 günde açılır. 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
olur. Larvalar toprak rutubetine ve toprak tipine bağlı olarak toprak içinde 6-7 cm
kadar derinliğe inebilir. Larva süresi 20-60 gündür. Pupa süresi 10-15 gündür.
Erginler pupadan 10-25 günde çıkar. Larvalar gündüzleri zarar yaptıkları bitkilerin
diplerinde veya çok yakınında toprak altında bulunurlar. Kışı Akdeniz Bölgesi’nde
larva ve pupa, Ege Bölgesi’nde pupa halinde geçirir.
Yılda Ege Bölgesi’nde 1–2, Akdeniz Bölgesi’nde 2–3 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bozkurt larvaları pamuk fidelerini keserek zarar verirler. Pamuk bitkilerini iki
yapraklı dönemden 6-8 yapraklı oluncaya kadar kesebilir. Genç bitkileri genellikle
toprak yüzünden keser. Fakat toprağın yumuşak ve toprak neminin aşağıda olması
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koşullarında toprak altından da kesebilir. Özellikle büyük larvalar, kesilen bitkileri
toprak altına çekerek yapraklarını yer. Sıra boyunca zarar yapar. Geç ekim yapılan
yerlerde ve yağışlı geçen ilkbahar aylarında yeniden ekim gerektirecek kadar ağır
zarar yapabilir. Akdeniz Bölgesi’nde koşullara göre değişmekle birlikte, larva
popülâsyonu genellikle nisan, mayıs ve haziran aylarının ilk yarısında yoğunluk
kazanmaktadır. Haziran ortasından sonra genellikle larva popülâsyonu düşmektedir.
Ülkemizde hemen hemen tüm bölgelerde yaygındır.

EM

3. KONUKÇULARI
Polifag olup, pamuk, biber, domates, patlıcan, kabak, bamya, karpuz, susam, mısır,
ayçiçeği, fasulye, marul, pancar, patates, yerfıstığı, tütün ve pek çok yabancı ot
konukçusudur.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

G

Parazitoitleri:
Barylypa humeralis (Brauns) (Hym.: Ichneumonidae)
B. carinata (Brischte)
(Hym.: Ichneumonidae)
Meteorus rubens Nees.
(Hym.: Braconidae)
Echinomyıa magricornis Zett. (Hym.: Braconidae)
Apanteles sp.
(Hym.: Braconidae)
A. ruficrus Hal.
(Hym.: Braconidae)
Gonia bimaculata Wied.
(Dip.: Tachinidae)
G. cilipeda Rondani
(Dip.: Tachinidae)
Wagneria nigrans Meigen
(Dip.: Tachinidae)
Linnaemyia compta Fallen
(Dip.: Tachinidae)

TA

─ Tarlaların kışın sürülmesine ve ilkbaharda ergin uçuşlarının başladığı
dönemde otsuz bulundurulmasına özen gösterilmelidir.
─ Zararlının sorun olduğu tarlalarda erken seyreltme yapmaktan kaçınılmalıdır.
─ Geç ekimden kaçınılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Ekimden önce 1m²’de ortalama 2 larva veya küme halindeki yabancı otlarda
ortalama 1 larva varsa tohum ilaçlaması yapılır.
Çıkıştan sonra ise seyreltilmemiş pamukta 2 m sıra uzunluğunda ortalama 1 larva
olduğunda yüzey ilaçlaması yapılır.
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Tohum ilaçlaması için ilaçlama varili; yüzey ilaçlaması için hidrolik tarla
pülverizatörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

EM

Tohum ilaçlaması için, önerilen ilaç dozu göz önüne alınarak, çiğit miktarına göre
kullanılacak ilaç miktarı tartılır. Tartılan ilaç miktarı önceden ıslatılmış çiğite
tamamen emdirilebilecek kadar (100 kg çiğit için kullanılacak su miktarı 15 lt
kadardır) su içerisinde karıştırılır. Bu ilaçlı su ilaçlama varili içerisinde tamamen
homojen olacak şekilde tüm çiğite karıştırılır.

PAMUKTA ÇİÇEKTRİPSLERİ

Frankliniella intonsa Tryb., F. occidentalis Perg.
(Thysanoptera: Thripidae)

G

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Genç bitkilerde en yaygın olarak görülen çiçek tripsi türleri Frankliniella intonsa
Tryb. ve F. occidentalis Perg dir. Erginler ince yapılı, parlak renkli ve 2 mm’den
daha küçüktürler.

TA

F. intonsa: Dişiler, koyu kahverengiden siyahımsı kahverengiye kadar değişen
renklerde, gözler belirgin olarak çevrelenmiş, toraks çoğu kez kırmızı yada açık
kahverengidir. Erginlerin vücut uzunluğu 1.2–1.6 mm’dir. Erkekler, dişilerden
daha küçük ve incedir. Vücut uzunluğu 0.9–1.3 mm’dir. 1., 2., 6., 7. ve 8. anten
seg-mentleri siyah renkli; 3., 4. ve 5. anten segmentleri ise sarı renklidir. Bacaklar
sarı, orta ve arka tibialar donuk gri renktedir. Kanatlar açık, özellikle uçlarında açık
sarımsı gri renkte saçaklar bulunur. Baş kahverengi açık sarı, toraks koyu sarı
portakal sarısı renkte, abdomenin üst kısmı açık gri renkte yada her tarafı gri
noktalarla kaplıdır. İlk beş anten segmenti sarımsı renkte, 5. anten segmentinin son
kısmı açık gri renktedir. 6., 7. ve 8. anten segmentleri koyu gri renktedir. Kanatlar
donuk sarı renktedir. Bütün vücut kılları koyu siyahımsı renktedir. Vücut uzunluğu
0.9–1.3 mm’dir.
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Çiçektripsleri fasulye biçiminde yaklaşık 300 mikron boyundaki yumurtalarını
bitki dokusu içerisine bıraktığı için gözle görülmez. Larvanın her iki dönemi de
açık portakal sarısı renkte olup, 1.0–1.5 mm uzunluktadır. Prepupa açık sarı yada
beyazımsı sarı renkte olup, 1 mm, pupa ise açık sarı renkte olup 1 mm
uzunluktadır. Pupa rengi beyazdır
Laboratuar koşullarında yılda 22 döl verdiği bulunmuştur. Kışı ergin halde çeşitli
bitkilerde geçirir. Pamuğun taraklanmaya başlamasıyla 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.

TA

G

EM

F. 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. F. occidentalis’in nimfleri 0.4 mm uzunluğunda ve parlak kırmızı
gözlere sahiptir. Nimf ve erginler şekil olarak birbirine benzer. Nimfleri kanatsızdır
(Şekil 29a,b). İki nimf döneminden birincisi yarı saydam, ikincisi altın sarısı
renklidir. Zararlının birinci dönem nimfleri açık sarı renkli olup, ilk gömlek
değişikliğinden sonra ise altın sarısı renk alırlar. Yalancı pupanın (pseudopupa)
erken dönemde kısalmış anten yapısı ve kanat tomurcukları karakteristiktir. Geç
dönemi ise hareketsiz olup, erginin şeklini almaya başladığında kanatlar uzar ve
antenler geriye doğru döner. Pupa rengi beyazdır. Ön kanadın ana damarında
kaideden uca doğru düzenli aralıklı 14–19 adet sert kıla sahiptir. Dişiler koyu
kahverenginden siyahımsı kahverengiye kadar değişen renkte olup, gözler silindir
biçiminde ince, uzun ve çok küçük bir yapıya sahiptir. Erkekler dişilere göre daha
küçük ve daha ince yapıdadır.

a

b

Şekil 29. Çiçek tripsi (F.occidentalis) ergini (a) ve farklı dönemlerdeki
çiçek tripsleri (b).

F.occidentalis’in üremesi en fazla 30°C’de olur, 35°C’de gelişme olmaz. En uygun
sıcaklık olan 25°C’de dört gün içinde popülâsyon yoğunluğu ikiye katlanır. Üreme
şekli hem seksüel hem aseksüeldir. Çiftleşen dişilerden 1/3 oranında erkek birey
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meydana gelir. Çiftleşmeyen dişiler erkek birey oluştururlar. Sera koşullarında
yılda 12–15 döl verebilir.
Çiçek tripsi aktif olarak iki larva dönemi geçirir. Birinci dönem larva bitki
dokusundan çıkar çıkmaz beslenmeye başlar, ikinci dönem larva çok aktiftir ve
beslenmek için kapalı yerleri arar. Prepupa dönemlerinde hareketsizdir ve
beslenemez. Genellikle toprakta, bazen de çiçekte pupa olur. Ergin çıkışları
sıcaklığa bağlı olarak genellikle 2-9 gün sonradır. Yeni çıkan ergin dişi ilk 24 saat
hareketsizdir. Ergin olduktan 72 saat sonra yumurta bırakmaya başlar ve yaşamı
boyunca aralıklı olarak devam eder. Bir dişi yaşamı boyunca yaprak ve çiçeklerin
parankima hücrelerine 30-150 yumurta bırakabilir. Ergin dişi 40-90 gün
yaşayabilir, erkek birey daha kısa ömürlüdür. Döllemsiz yumurtadan erkekler
çıkar. Kışı genellikle ergin dönemde geçirir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Bu cinse ait türler pamuk bitkisinin özellikle çiçek, çiçek tomurcukları ve
kozalarda emgi yaparak dökülmelerine neden olur. Yoğun popülâsyonlarda verimi
azaltırlar. Ayrıca büyük ve olgun kozalarda, yoğun popülâsyonlarda oluşan emgi
zararı sonucunda tam açılmayan ve “çıtırık koza” olarak adlandırılan koza
oluşumuna neden olurlar. Zararlı ayrıca beslenirken salgıladığı salgı ile yada
stiletleriyle emgi yaptığı yerlerden bakteri yada fungusların girmesi ve beslenirken
virüs hastalıklarını bulaştırması ile de dolaylı olarak zarara neden olur.
Çiçektripsleri yapraklarda beslenerek zararlı olurlarsa da, larvaları kırmızıörümceğin yumurtalarını yiyerek de beslenirler. Bu özellikleriyle, çoğu zaman,
verdikleri zarar yanında, faydaları çok daha önemli olabilmektedir.

3. KONUKÇULARI

G

Çiçektripsleri ülkemizin pamuk alanlarında genellikle de Akdeniz sahil kuşağında
daha yaygın olarak görülmektedir.
Zararlı polifag olup, pamuk, soya, susam, üçgül, turunçgil, kaysı, şeftali, erik,
çilek, kuşkonmaz, taş yoncası, domates, bamya, karanfil ve krizantemin yanı sıra
birçok süs bitkisi konukçularıdır.

TA

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörler:
Orius sp.
(Hem.: Anthocoridae)
Chrysoperla carnae (Steph.) (Neur.: Chrysopidae)
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

– Bu zararlının mücadelesinde en etkili yöntemin kültürel önlemler olması
nedeniyle zararlı ile bulaşık alanlarda geç ekimden kaçınılmalıdır.
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– Sık ekilen pamuk tarlalarında daha fazla zarara neden olduğu için ekim
normlarına uyulmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
Etkili bir kimyasal mücadele yöntemi olmadığından kimyasal mücadele önerilmemektedir.

PAMUKTA DİKENLİKURT

EM

Earias insulana Boisd.

(Lepidoptera: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Dikenlikurt (Earias insulana Boisd.) ergininde ön kanatlar ve baş ilkbaharda parlak
yeşil, yaz sonu ve sonbaharda ise sarıdır. Arka kanatlar ise ipek beyazıdır.
Abdomen ve bacaklar beyazdır. Gözler mavi ve yeşildir. Anten iplik şeklinde ince
olup açık kahverengindedir. Dinlenme halinde kelebeğin kanatları vücuda doğru
çekilmiş ve çatı şeklindedir (Şekil 30b,c). Vücut uzunluğu 8-10 mm, kanat açıklığı
ise 20-28 mm’dir. Yumurta çapı 0.5 mm kadar, nar meyvesi şeklinde olup üzerinde
enine ve boyuna dilimler vardır. Yumurta ilk bırakıldığında mavimtırak renkli,
açılmaya yakın ise koyulaşır. Larvanın vücudu gri olup, olgunlaştıkça gri-mavi
renge döner. Üzeri sarı noktalı, sırtta kısa diken şeklinde kıllar vardır. Baş koyu ve
parlaktır. Olgun larva 15-18 mm uzunluğundadır(Şekil 30a). Açık kahverengi olan
pupa beyaz veya krem renkli kokon içindedir. Kokon pamuk çiğitine benzer ve 12
mm boyundadır.

TA

Zararlının belli bir kışlama dönemi yoktur. Koşullara bağlı olarak pupa, larva veya
her iki dönemde kışı geçirir. Larva olarak kışı geçiren Dikenlikurt ilkbaharda
bulunduğu yerde pupa olur. Bitkilerin büyümeye başladığı mayıs ayından itibaren
kelebek uçuşları başlar. Yumurtalarını genellikle tek tek tepe sürgünlerine,
taraklara, genç yapraklara ve saplarına, çiçeklere ve sezon sonuna doğru daha çok
genç kozalara koyarlar. Ancak bamya ve yabani bamya çiçeklerinde gruplar
halinde yumurtalar görülebilir. Bir dişi ömrü boyunca 80-200 yumurta bırakır.
Yumurtalardan 3-5 gün içinde genç larvalar çıkar. İlk döller genellikle genç tepe
sürgünlerini delerek içine girer ve beslenirler. Sonraki döllerde larvalar tarak, çiçek
ve genç kozaları delerek içine girer ve beslenir. Vücut dışarıda baş içerde olarak
görülür. Pisliklerini delik çevresine bırakırlar. Larva yazın 8, sonbaharda 12, kışın
40 günde olgun hale gelmektedir. Daha sonra olgun larva koza brakte yaprakları,
yaprak kıvrımları veya toprak içindeki döküntüler arasında pupa olur. Pupalardan
yazın 12 gün sonra kelebekler çıkar. Zararlı genellikle pamuk yetiştirme sezonunun
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son yarısında daha çok görülür. Bir dölünü 3-6 haftada tamamlar. Ülkemizde yılda
4-5 döl verir.

c

b
a

d

EM

a

Şekil 30. Dikenli kurt ergini (a), genç larvası (b), olgun larvası
(c) ve zarar şekli (d).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Dikenlikurt sürgün, tarak, çiçek ve kozada zarar yapmakla birlikte, sürgündeki
zararı önemli değildir. Pamuk bitkisi gelişme dönemindeyken yumurtadan çıkan
larva, tomurcuğu yiyerek beslenir. Sonra sürgünü delerek sapın içine girer ve sap
içerisinde beslenmeye devam eder (Şekil 30d). Larva olgunlaşınca pupa olmak
üzere kokon yapmak için en son beslendiği yerden delip dışarı çıkar. 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.
Dikenlikurtun zarar verdiği kozalar köşeli yaprak leke hastalığı (Xanthomonas
campestris pv. malvacearum) ve küf mantarları için uygun ortam oluşturur.
Dikenlikurt salgın yıllarında mücadele yapılmadığı takdirde %90’a kadar zarar
yapabilir.
Ülkemizde Ege Bölgesi’nin güneyi ile, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
ekim alanlarında bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Özellikle Malvaceae familyası bitkilerinden pamuk, bamya, ağaç hatmi, gül hatmi,
yabani bamya ve ebegümecidir.
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Parazitoiti:
Bracon hebetor (Say.)

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri:
Orius niger Wallf.,
(Hem.: Anthocoridae)
O. horwathi (Reut.),
(Hem.: Anthocoridae)
O. minutus (L.)
(Hem.: Anthocoridae),
Nabis pseudoferus Ratt.
(Hem.: Nabidae)
N. rugosus L.
(Hem.: Nabidae)
Geocoris megacephalus (R.)
(Hem.: Lygaeidae)
Piocoris erythrocephalus (P-S.) (Hem.: Lygaeidae)
Chrysoperla carnea (Steph.)
(Neur.: Chrysopidae)
(Hym.: Braconidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
– Pamuk hasadından sonra pamuk sapları tarladan kaldırılmalı ve sap
kesiminden sonra tarla derin sürülmelidir.
– Tarla içinde konukçu bitki bırakılmamalıdır.

– Ekim mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır.
– Geç sulamalardan kaçınılmalıdır.

G

5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Tarla sürveyinde 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 larva veya 4 açılmaya
yakın yumurta bulunduğunda, koza sürveyinde ise %10 bulaşık koza varsa
ilaçlama yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlamanın çiğ kalktıktan sonra ve günün rüzgârsız ve sıcak olmayan saatlerinde
yapılmasına özen gösterilmelidir. Aletin memesinden çıkan sıvının iyi bir dağılım
yaparak, iyi bir kaplama yapması sağlanmalıdır.
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PAMUKTA KIRMIZIÖRÜMCEKLER
Pamuk kırmızıörümceği [Tetranychus cinnabarinus (Boisd)]
İkinoktalı kırmızıörümcek (T. urticae Koch.)
(Acarina: Tetranychidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus): Dişilerin vücut uzunluğu
0.4 mm, genişliği 0.3 mm, abdomeni kırmızı, sefalotoraksı sarı renklidir. Dişiler bir
süre beslendikten sonra parlak ve koyu kırmızıya dönüşmektedir. Kırmızı uçlu olan
bacakları ve vücutları kıllıdır. Vücutlarının sırt kısmında 4 parçalı siyah leke
vardır. Erkeğin vücut uzunluğu 0.3 mm, genişliği 0.2 mm, bacaklarının uçları ise
sarı renklidir. Sefalotoraksın üzerindeki iki kırmızı benek çok belirgindir. Dişiler
erkeklerden daha iri olup abdomenleri ovaldir (Şekil 31b). Erkeklerin abdomenleri
ise geriye doğru daha incedir. Erkekler dişilerden daha hareketlidir.

G

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae): Esas rengi yeşilimsi olup,
sarımtırak koyu yeşil veya kahverengimsi yeşil de olabilir. Dişinin vücut uzunluğu
0.3-0.5 mm, genişliği 0.2-0.3 mm’dir (Şekil 31a). Sırtta diken gibi kıllar vardır.
Erkekler dişilerden küçük olup, abdomen arkaya doğru daha incedir (Şekil 31c).
Vücut ortasına yakın mesafede iki tarafta bir çift siyah leke bulunur.

TA

a

c

b

d

Şekil 31. T.urticae’nin ergin dişileri (a), T.cinnabarinus’un ergin dişileri
(b), T.urticae’nin erkeği ve kırmızı örümcek yumurtaları (c),
T.urticae’nin farklı dönemleri (d).
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Her iki türün yumurtası küre şeklinde olup, çapı 0.1 mm kadardır. Yumurtanın
rengi önceleri şeffaf ve beyaz, açılmaya yakın hafif kırmızı ve sarı renk almaktadır
(Şekil 31c,d).
Bir larva ve iki nimf dönemi geçirdikten sonra ergin olurlar. Yumurtadan yeni
çıkmış larvanın rengi her iki türde açık sarı ile uçuk kırmızı rengindedir. Oval
biçiminde olan yeni larvalar beslendikten sonra rengi koyulaşır ve ergine benzerler.
Üç çift bacaklı olan larva döneminde vücut kıllıdır. Nimfler 4 çift bacaklıdırlar.

EM

Protonimf dönemi şekil bakımından ergine benzer, yeşilimsi sarı ve hafif kırmızı
rengindedir. Bu dönemde beslenme ve hareket daha fazla olup, erkek ve dişileri
birbirinden ayırmak zordur. Sefalotoraks üzerinde T. cinnabarinus’da iki kırmızı
ve T. urticae’de ise iki siyah benek ile vücut üzerindeki kıllar belirgin olarak
görülür.
Deutonimf döneminde her iki türde erkek ve dişi birbirinden ayırt edilebilir.
Erkekler dişilerden daha narin ve daha küçük olup abdomen uçları sivridir.
Sefalotoraks üzerinde benekler dişilere göre daha belirgin görülür. Bu dönemin
sonunda ergin kırmızıörümcekler meydana gelir.
Tarla kenarlarında, bahçe ve çalılıklardaki yabancı otlarda üremesine devam ederek
kışı geçiren kırmızıörümcekler ergin olur olmaz çiftleşir ve yazın yaklaşık bir gün
beslendikten sonra yumurta koymaya başlar. Yumurtalarını yaprağın alt yüzüne tek
tek bırakır. Yaprak sapına yakın ana damarın çevresinde ve yaprağın kenarlarına
doğru daha yoğun yumurta bırakır. Bir dişi ömrü boyunca 100-150 yumurta
bırakır.

G

Zararlının popülâsyonu, gelişme döneminde, eylül başına kadar her zaman
artabilmekte ise de Akdeniz Bölgesi’nde popülâsyonun en çok artış gösterdiği aylar
temmuz ve ağustostur. Ağustostan sonra havaların biraz serinlemesi ve çiğin
artmasıyla popülâsyon genellikle düşer. İklim koşullarına ve bölgelere göre bir
dölünü 10–20 günde tamamlar. Yılda 10–20 döl verebilir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Kırmızıörümcek yaprakta varlığını, yaprağın önce sararıp sonra kızarması ile belli
eder. İlk sararmalar yaprağa üstten bakıldığında, serpiştirilmiş sarı noktalar şeklinde görülür (Şekil 32a). Daha sonra yaprağın bir bölümü veya tamamı homojen
olarak kızarır (Şekil 32b). Zararlı tarafından emilerek rengi değişen yapraklar
kolayca fark edilir.
Bitkide taraklanmadan önce yoğunluk kazanırsa, yaprakların kurumasına veya
kızarmasına neden olarak bitkinin beslenmesini yavaşlatır veya durdurur. Bunun
sonucunda bitki boyu kısa kalır. Bitkide gelişmenin yavaşlaması taraklanmayı
geciktirir.
Taraklanma döneminden sonra popülâsyonu yükselirse, yukarıda açıklandığı gibi
yapraklarda zarar yapması yanında tarak, çiçek ve küçük kozalarda da beslenerek
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EM

bunların daha çabuk dökülmelerine neden olur. Bu dönemde de yapraklardaki
zararı bitkinin yeterli beslenmesine engel olduğundan gelişmeyi yavaşlatıp,
kozaların küçük kalmasına ve generatif organların dökülmesine neden olur.

a

b

Şekil 32. Kırmızıörümceğin pamuk yapraklarındaki emgi zararı.

Oluşan zararın miktarı zararlının yoğunluğuna, zararlının yoğunluk kazandığı anda
bitkinin fenolojik dönemine bağlıdır. Ağların çokluğu kırmızıörümcek popülasyonunun yoğun olduğunu gösterir.
Koşullara göre zarar oranı değişmekle birlikte, yoğun popülâsyonlarda %40’a
kadar çıkabilir.
3. KONUKÇULARI

G

Ülkemizin pamuk tarımı yapılan tüm bölgelerinde bulunmaktadır.
Polifag bir zararlıdır. Pamuk, soya fasulyesi, kavun, karpuz, hıyar, kabak, bamya,
biber, patlıcan, fasulye, yerfıstığı, menekşe, çilek, lif kabağı, böğürtlen, yerfesleğeni, dönbaba, tarla sarmaşığı, ısırgan otu, ebegümeci, köpek üzümü ve mine
çiçeği konukçuları arasındadır.

TA

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri:
Scolothrips longicornis Priesner
Scymnus spp.
Stethorus spp.
Chrysoperla carnea (Steph.)
Orius spp.
Nabis spp.
Deraeocoris sp

(Thys.:Thripidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Neur.: Chrysopidae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Nabidae)
(Hem.: Miridae)
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Campylomma diversicornis Reut. (Hem.: Miridae)
Geocoris spp.
(Hem.: Lygaeidae)
Doğal düşmanlar
etkinliktedirler.

kırmızıörümcek popülâsyonunu baskı

altına alabilecek

5. Mücadelesi
5.2. Kimyasal Mücadele

EM

5.2.1. İlaçlama zamanı
Kırmızıörümcekte ilk bulaşmalar hem tarla kenarında hem de tarla içinde lokal
olup homojen bir dağılım göstermemektedir. Mücadele zamanının belirlenmesi
için, bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla
kenarlarında veya içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik
ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Tarla kenarından tarlanın içine yayılmış ve yapılan
sürveyde de yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesi’nde 5, Ege ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde 10 adet kırmızıörümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama
yapılır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.

G

Hidrolik tarla pülverizatörü kullanılırken sıra arası memelerin mutlaka takılması
gerekir.

TA

5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama çiğ kalktıktan sonra ve rüzgârsız saatlerde yapılmalıdır. Yaprak altlarının
ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
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PAMUKTA PAMUK ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU
(KARADRİNA)
Spodoptera exigua (Hbn.)
(Lepidoptera: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pamuk çizgili yaprakkurdu (Karadrina) [Spodoptera exigua (Hbn.)] erginlerinin
kanat açıklığı 23-28 mm kadardır. Gri gümüşi renkli ve kanatları üzerinde zikzaklı
çizgiler bulunan kelebek 2.0-2.5 cm boyundadır. Genel görünüşü gri kahve ve
kurşuni kahverengidir. On kanatta biri böbrek diğeri daire şeklinde olan
kahverengi, gözle görülebilen iki leke vardır. Dişiler erkeklere göre daha iri yapılı
ve daha koyu renklidir (Şekil 33).

G

Şekil 33. Pamuk çizgili yaprakkurdu ergini.

Yumurtası 0.4 mm çapında, beyaz renkli ve üstten hafifçe basık olup gözle
görülebilir. Yumurtalara büyüteçle bakıldığında üzeri dilimli şekilde görülür.
Pamuk yapraklarının üst kısmına kümeler halinde bırakılan yumurtalar genellikle
tek, bazen de bir kaç katlı olur. Zararlı yumurta paketini abdomeninden çıkardığı
beyaz pullarla örter (Şekil 34a). Zararlıya halk arasında “Karadrina” adı da
verilmektedir.

TA

Yumurtadan yeni çıkmış larvaların boyu 1 mm boyunda şeffaf görünüşlü olup, baş
siyah ve vücuda oranla büyüktür. Olgunlaşan larvaların renkleri, konukçu bitkiye
ve gelişme dönemlerine göre büyük değişiklik göstermekle birlikte, genellikle
yeşilimsi ve kahverengimsi bir görünüştedirler. Vücudun genel görünüşü gri
yeşildir. Son dönem larvanın boyu 2-2.5 cm kadar olup, sırtta ve yanlarda baştan
sona kadar uzanan beyazımsı bir şerit bulunur. Larvalar çıplak gözle bakıldığında
kılsız görünür (Şekil 34b-e). Larvalara dokunulduğu zaman dönem fark etmeksizin
kıvrılırlar. Larvalar bitki üzerinde ise çoğunlukla kendisini yere atar. Bu özellikleri
ile karakteristiktirler.
Pupası 1 cm boyunda ve açık kahverengidir. Uç kısmında birbirlerinden uzakta iki
tane dikenimsi çıkıntısı vardır (Şekil 34f).
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b

a

EM

Belirli bir kışlama dönemi yoktur. Kış mevsiminde hemen hemen her dönemini
bulmak mümkündür. Pamuğun çıkışından itibaren mevsim sonuna kadar zararlıyı
görmek mümkündür, ancak erken mevsimde daha yoğun olarak bulunur. Özellikle
haziran başından itibaren pamukta zarar yapmaya başlar.

c

d

Şekil 34. Pamuk çizgili yaprakkurdu’nun
yumurtaları (a), bir arada beslenen
ilk dönem larvalar(b), ileri
dönemdeki larvalar (c,d,e) ve
pupası (e).

e

f

TA

G

Dişi ve erkek kelebekler gündüz bitki yapraklarının alt kısımlarında loş, gölgeli ve
kuytu yerlerde saklanır. Akşamüzerleri uçuşur ve çiftleşirler. Dişi kelebek yumurtalarını gece, pamuk yapraklarının üst kısmına paket halinde bırakır. Bir dişi
kelebek hayatı boyunca 300-600 kadar yumurta bırakır. Ayrıca 1700 kadar
yumurta bıraktığı da saptanmıştır. Ergin ömrü yaz mevsiminde 6-8 gün, bahar
aylarında ise 15-20 gündür. Erkek kelebeklerin yaşam süreleri dişilere nazaran 1-2
gün daha kısadır. Erginler çiçeklerin nektarlarını emerek beslenir. Bir yumurta
kümesinde 20-150 kadar yumurta olabilir. Yumurta yaz mevsiminde 2-3 günde,
bahar ve kış aylarında ise 10-18 günde açılır.
Yeni çıkan larvalar önce yumurta kabuğunu yiyerek beslenir. Yumurtadan çıkan
birinci dönem larvalar bir arada bulunurlar. Bu şekilde ki larva topluluğuna “ocak”
adı verilmektedir(Şekil 34b). Daha sonraki dönemlerde larvalar bitkinin diğer
kısımlarına yayılırlar.
Larva 5 dönem geçirdikten sonra pupa olur. Larva dönemi yazın 9-11 gün kadardır.
Larvalara dokunulduğunda karakteristik olarak kıvrılırlar. Ayrıca larva bitki
üzerinde ise çok kere kendini yere atar. Olgun larva toprak içinde 4-7 cm
derinliklerde, yüksük şeklinde bir odacık yapar. Larva bu odacığın girişini
ağzından çıkardığı ağ ile örerek burada pupa olur. Pupa dönemi yazın 7-8 gün
kadardır. Hayat dönemi yazın 21 gün olmasına karşın, kışın 60-80 gün kadardır.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

b

G

a

EM

Pamuk bitkisi henüz 4-6 yapraklı iken, zararlı görülmeye başlar. Özellikle birinci
çapadan sonra yabancı otlardan pamuğa geçer ve bu dönemde çok zararlı olur. Bol
yağışlı ilkbahar aylarından sonra daha yoğun olarak görülürler. Yumurtadan yeni
çıkan birinci dönem larvalar önceleri toplu olarak bir arada bulunur, ancak daha
sonra dağılarak yaprağın epidermis tabakasını kemirerek zar gibi yapar. Zarar
gören yapraklarda muntazam kenarlı delikler oluşur (Şekil 35). Pamuk fidelerinin
yapraklarını yiyerek bitkinin büyümesine engel olur. Asıl zararını, fidelerin
büyüme noktasını keserek, bitkiyi vejetatif gelişmeye yönlendirmesi ve böylece
ürün kaybına neden olması ile yapar. Taraklanma döneminde ise, yaprak, sürgün ve
taraklarda da zararlı olur. Ancak tarakları tamamen yemezler, dıştan kemirip
bırakırlar. Nadir de olsa, bazen de tarağın içine doğru girerler. Ayrıca pamuk
bitkisinde çiçek ve kozada da zararı görülebilir (Şekil 35), ancak bu zararı önemli
değildir.

c

TA

Şekil 35. Pamuk çizgili yaprakkurdu’nun
pamuk yapraklarındaki (a,b) ve
çiçekteki (c) zararı.

Salgın yıllarında, pamuğun temel gelişme döneminde tepe sürgünlerini ve
yaprakları orta damar kalacak şekilde veya tamamen yiyerek önemli oranda zarar
meydana getirir. Tarak ve küçük kozalarda ki zararı, yeşilkurtun oluşturduğu
zarardan farklıdır.
Zararlı yurdumuzun pamuk yetiştirilen bütün alanlarda görülmektedir.
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3. KONUKÇULARI
Pamuk, kavun, karpuz, biber, şekerpancarı, börülce, bezelye, tırfıl, yonca, hayvan
bezelyesi, fasulye ve çeşitli sebzeler ile yabancı otlardan köpek üzümü ve sirken
konukçuları arasındadır.

Parazitoitleri:
Microbracon spp.
Apanteles ruficrus (Haliday)
Exorista xanthaspis (Wiedemann)
Nemorilla maculosa (Meigen)
Palesisa maculosa (Villeneuve)
Drino imberbis (Wiedemann)
5. MÜCADELESİ
5.1. Kimyasal Mücadele

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri:
Chrysoperla carnea (Steph.)
(Neur.: Chrysopidae)
Orius spp.
(Hem.: Anthocoridae)
Geocoris spp.
(Hem.: Lygaeidae)
Nabis spp.
(Hem.: Nabidae)
Deraeocoris spp.
(Hem.: Miridae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Dip.: Tachinidae)
(Dip.: Tachinidae)
(Dip.: Tachinidae)
(Dip.: Tachinidae)

G

5.1.1. İlaçlama zamanı
Yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi
görüldüğünde ilaçlama yapılır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama çiğ kalktıktan sonra ve rüzgârsız saatlerde yapılmalıdır. İlaçlamanın etkili
olması için sıra üstü memelerinin bitki tepesinden 30 cm kadar yüksekte
bulunmalıdır.
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PAMUKTA PAMUK YAPRAKBİTİ
Aphis gossypii Glov.
(Hemiptera: Aphididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii Glov.) 1-2 mm büyüklükte, açık sarı yeşil,
pembemsi kırmızı ve siyah olmak üzere çeşitli renklerde görülebilir. Vücutta
abdomenin sonuna doğru iki yanda bir çift mum borucuğu (kornikulus) bulunur.
Zararlıya halk arasında “Püseron, Ballık, Zenk” gibi adlar verilir. Kanatlı ve
kanatsız formları vardır.
Kanatlı vivipar dişi, 1.2–1.9 mm boyda, baş ve toraks siyah, abdomen açık veya
koyu yeşil ve iki yanda koyu renkli lekeler bulunur. Gözler siyaha yakın koyu
kırmızıdır. Antenler siyahtır. Mum borucuğu siyah renklidir. Bacaklar koyu
kahverengi veya kahverengimsi sarıdır (Şekil 36a).

a

G

Kanatsız vivipar dişi 1.2–2.0 mm boyda, baş, soluk sarımsı yeşil, koyu yeşil veya
siyah renklidir. Vücut soluk, sarımsı yeşil, grimsi yeşil veya koyu yeşilden siyaha
kadar değişen renklerdedir. Antenler açık sarı renkli ve vücut uzunluğunun yarısı
kadardır. Mum borucuğu siyah renklidir. Bacaklar sarıdan yeşile kadar değişen
renktedir (Şekil 36b).

b

TA

Şekil 36. Pamuk yaprakbitinin kanatlı(a) ve kanatsız formları (b).

Eşeyli ve eşeysiz çoğalabilen zararlı, ülkemiz pamuk alanlarında eşeysiz olarak
üremektedir. Zararlı 4 nimf dönemi geçirerek, pamuk sezonunda bir dölünü 4–7
günde tamamlamaktadır. Genellikle nemli ve serin havadan hoşlanan yaprakbitinin
popülâsyonu düşük nem ve hava sıcaklığının artışı ile ani düşüşler gösterir ve hatta
yok olur. Temel gelişme dönemindeki ilk bulaşmalarda tepe sürgünlerinde, sonraki
dönemlerde ise yaprak altlarında koloni halinde yaşarlar.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararı, genç pamuk fidelerinin tepe tomurcuklarında ve yapraklarda bitki özsuyunun emilmesi sonucu meydana gelir (Şekil 37a). Zarar görmüş genç fide ve
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yapraklarda renk değişir ve kıvrılır (Şekil 37b), bitki gelişimi yavaşlar. Ağır
bulaşmalarda salgıladıkları yapışkan ve tatlı madde ile fumajin oluşmasına ortam
sağlar. Oluşan fumajin de fotosentezi önlediği için daha çok zararlı olur. Genç
fidelerde veya ileri devrelerde bitki üzerinde veya çevresinde karıncanın görülmesi
orada yaprakbitinin bulunabileceğini gösterir. Dengesiz sulama ve bilhassa aşırı
azotlu gübre kullanımı halinde bitkide gevşek bünyeli bir yapı oluşacağı için
zararlının yoğunluğu artar. Temel gelişme döneminde hava sıcaklığının yükselişi
ile yoğunluğu azalır.

EM

Tüm pamuk alanlarında görülmektedir.

a

b

Şekil 37. Pamuk yaprağının altındaki Pamuk yaprakbiti kolonisi (a) ve zarar şekli (b).

3. KONUKÇULARI

G

Polifag bir zararlıdır. Pamuk, tütün, çeltik, hububat, patlıcan, bamya, biber, kabak,
hıyar, fasulye, karpuz, kavun, patates gibi kültür bitkilerinin yanı sıra darı, ak
kazayağı, köpek üzümü, horozibiği ve kamış gibi bazı yabancı otlar konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)

TA

Predatörleri:
Coccinella semptempunctata L.
Coccinella undecimpunctata L.
Adonia variegata (Goeze)
Adolia bipunctata L.
Scymnus interruptus (Gz.)
S. apetzi (Mulsant)
S. rubromaculatus Goeze
S. levaillanti (Mulsant)
S. pallipediformis Günther
S. apetzoides Copra
Exochomus nigromaculatus (Gz.)
E. flavipes M.
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Hyperaspis quadrimaculatus Red. (Col.: Coccinellidae)
Propylaea quattuordecimpunctata L.(Col.: Coccinellidae)
Thea vigintipunctata L.
(Col.: Coccinellidae)
Chrysoperla carnea (Steph.)
(Neur.: Chrysopidae)
Deraeocoris spp.
(Hem.: Miridae)
Nabis spp.
(Hem.: Nabidae)
Orius spp.
(Hem.:Anthocoridae)
Metasyrphus corollae (Fabr.)
(Dip.: Syrphidae)
Aphidioletes aphidimyza Rondoni (Dip.:Cecidomyiidae)
Scaeva pyrastri (L.)
(Dip.: Syrphidae)
Lysiphlebus fabarum Marshall
(Hym.: Aphidiidae)

Zararlının popülâsyonuna, özellikle Coccinellid predatörlerinin etkili oldukları
belirlenmiştir.
Akdeniz Bölgesi’nde entomopatojen fungus olarak Fusarium subglutinosa zaman
zaman önemli oranda etkili olmaktadır.
5. MÜCADELESİ
5.2. Kimyasal Mücadele

5.2.1. İlaçlama zamanı

G

Tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise ilaçlama
ertelenmelidir. Daha sonraki günlerde yapılan sayımlarda yaprakbiti popülâsyonunda bir artış saptandığında ilaçlama önerilir.
Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1
yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında ilaçlı mücadele önerilir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), sırt atomizörü veya
yaprak altı meme seti ihtiva eden hidrolik tarla pülverizatörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamalar rüzgârsız bir havada ve sabahın erken saatlerde çiğ kalktıktan sonra
yapılmalıdır.
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PAMUKTA PAMUK YAPRAKKURDU (PRODENYA)
Spodoptera littoralis (Boisd.)
(Lepidoptera: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pamuk yaprakkurdu [Spodoptera littoralis (Boisd.)]’na halk arasında “Prodenya”
adı da verilmektedir. Ergin, ön kanatları gri-kahverengi olan ve kanatları üzerinde
karışık şekillerde açık sarı renkli çizgiler bulunan bir kelebektir. Ön kanatlarda yan
kenarlara paralel, fakat uca doğru uzanan ve önden arkaya doğru daralan iki
milimetre eninde kurşuni renkli bir şerit bulunur. Bu şeritten çıkan ve kanat ucuna
kadar olan kısımda önden arkaya doğru uzanan sarı renkli üç çizgi bulunur (Şekil
38a). Arka kanatlar beyaz renkte olup, vücuda yakın kısımları hafif gridir. Kanat
açıklığı 22-45 mm’dir. Arka kanatların yan kısımlarında koyu renkte ince bir çizgi
bulunup kanat uçları beyaz tüylüdür. Abdomen gri veya grimsi kahverengidir. Dişi
ile erkek kelebekler arasında dış görünüş ile renk bakımından fark yoktur. Sadece
dişi kelebekler biraz daha büyüktür.

G

Kelebekler yumurtalarını pamuk yapraklarının arka yüzeyine paketler halinde
bırakır ve abdomeninden çıkardığı devetüyü rengindeki pullar ile örter (Şekil 38b).
Paketlerde yumurtalar çoğunlukla iki sıralı ve düzenli olarak dizilir. Ayrıca 1-3
katlı paketlere de rastlanabilmektedir. Her yumurta paketinde 80-360 yumurta
bulunur. Dişi kelebek bir kaç defada toplam olarak 1200 kadar yumurta bırakabilir.
Tek bir yumurta incelendiğinde, yaklaşık 0.4 mm çapında, yuvarlak ve boyuna
dilimli olduğu görülür. İlk bırakıldığında yeşilimtırak renkli iken açılmaya yakın
renkleri değişerek koyu kahverengiye döner.

TA

Yeni çıkan larva 1.0–1.5 mm uzunluğunda, yeşil renkli ve kıllıdır. Baş vücuda göre
büyük, koyu kahve veya siyah renklidir (Şekil 38c). Larva 6 dönem geçirir.
Larvaların dönemleri değiştikçe boyu ile birlikte rengi de değişir. İleri
dönemlerinde dördüncü ve onuncu vücut halkalarında dorsalde sağda ve solda
olmak üzere iki adet kahverengimsi siyah leke oluşur. Larvalarda baş kısmı
vücudun sonuna göre daha dardır. Olgun larva 4-5 cm boyunda gri-kahve yada
siyahımtırak renkli olabilir, deri kadife gibidir. Protoraks hariç, her segmentin
dorsalinde her iki yanda çizgiyi andırır birer siyah leke vardır. Değişiklik
göstermekle birlikte vücudun dorsali boyunca orta kısmında kirli sarı bir çizgi
uzanır (Şekil 38d,e).
Son dönem larvalar toprağa inerek pupa olur. Pupa toprağın 2-8 cm derinliğinde
bulunur ve 16-18 mm boyundadır. İlk oluştuğunda sarımtırak olan rengi daha sonra
kahverengiye dönüşür (Şekil 38f).
Kelebekleri gündüzleri pamuk dalları arasında, gölgede, loş ve kuytu yerlerde
gizlenerek istirahat halindedir. Gece uçuşur ve ışığa gelirler. Bırakılan yumurtalar,
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yazın 4 günde açılır. Larvalar yeni çıktığında bir arada bulunur ve larvaların bu
şekilde bir arada bulunmaları “ocak” olarak adlandırılır. Yumurtadan çıkan larvalar
önce yumurta kabuklarını yer, daha sonra yaprağın alt epidermisini yiyerek zar
haline getirirler. Larvalar büyüdükçe önce yaprağın, daha sonra da bitkinin diğer
kısımlarına dağılırlar. Zararlının 6 larva dönemi vardır ve larva dönemi yazın 16-20
günde tamamlanır. Günün sıcak saatlerinde, özellikle de büyük dönem larvalar,
daha serin olması nedeniyle bitkinin alt kısmına veya toprağa iner. Olgun larva
toprağa girerek pupa olur. Yazın pupa dönemi 6-10 gün sürer. Pamuk mevsiminde
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 ulaşarak
döllerinin 2 veya 3’ünü pamukta geçirir. Yılda 4–5 döl verebilir.

a

G

b

TA

c

e

d

f

Şekil 38. Pamuk yaprakkurdu’nun ergini (a), yumurtası (b), yumurtadan
yeni çıkmış larvalar (c), ileri dönemdeki larvalar (d, e) ve
pupaları (f).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Larvalar yumurtadan çıktıktan hemen sonra zarar yapmaya başlar ve önceleri toplu
halde bir arada bulunurlar. Yumurta kabuğunu yedikten sonra yaprağın alt yüzeyini

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

105

CİLT II

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ZARARLILARI

kemirirler ve yaprağın epidermisini yiyerek zar gibi yaparlar. Daha sonra yaprak
elek gibi bir hal alır. Larvalar birkaç gün sonra yaprağın ve bitkinin diğer
kısımlarına dağılırlar. Bu sırada bitkinin bütün kısımlarına zarar verirler.
Büyüdükçe diğer yapraklara geçerek beslenir ve yaprakları delik deşik ederler.
Önemli olmamakla birlikte tarak ve çiçekler ile de beslenirler. Larva özellikle
üçüncü dönemden itibaren çok oburlaşır. Kozayı delerek içine girip beslenir.
Popülâsyonun yüksek olduğu tarlalarda yapraklar tamamen yenildiğinden bitkiler
“karadal” denilen bir görünüş alır. Zararlı koza oluşturma döneminde mücadele
eşiğine ulaştığında ilaçlama yapılmaz ise zarar oranı yüksek olur.

EM

Akdeniz Bölgesi’nde yaygın ve yoğun olmak üzere pamuk yetiştirilen bütün
bölgelerde bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Pamuk, biber, domates, hayvan pancarı, şekerpancarı, ıspanak, yerfıstığı, börülce,
maydanoz, ebegümeci, horozibiği, yonca ve tırfıl konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Predatörleri:
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae)
Nabis pseudoferus Rm.
(Hem.: Nabidae)
Parazitoiti:
Microplitis rufiventris Kok

(Hym.: Braconidae)

5. MÜCADELESİ

G

5.1. Kültürel Önlemler
– Zararlının hoşlandığı nemli ve loş ortamı olanaklar ölçüsünde oluşturmamak
gerekir. Bu nedenle gerekmedikçe pamuk tarlası sulanmamalıdır.
– Sık ekimden kaçınılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele

TA

5.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlama zamanının belirlenmesi için 50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite kabul
edilir. 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek
ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi
veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir.
İlaçlama larvalar yumurtadan yeni çıktığında ve henüz dağılmadan yapılmalıdır.
Yeni çıkan larvalar daha çok bitkinin üst kısımlarında bulunduğundan bu dönemde
yapılacak ilaçlama daha etkili olur. Bu nedenle ilaçlama zamanı geciktirilmemelidir. Aksi halde ileri dönem larvalara karşı yapılacak ilaçlamadan yeterli sonuç
beklenemez. Ay hilal durumunda iken, yumurta paketi sayımlarında daha dikkatli
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davranılmalıdır. Zira bu dönemde, yumurta bırakma daha fazla olabilmektedir.
Tarla kontrolleri birer hafta ara ile yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.2. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.

EM

5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlar, sabah çiğ kalktıktan sonra ve rüzgarsız saatlerde yapılmalıdır. Aletin
memesinden çıkan sıvının iyi bir dağılım ve kaplama yapabilmesi için sıra üstü
memelerinin bitki tepesinden 30 cm kadar yüksekte bulunması gerekir.

PAMUKTA TELKURDU

Agriotes lineatus L., A. obscurus L.
(Coleoptera: Elateridae)

G

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

Agriotes lineatus: Ergin 10 mm boyundadır. Elitra sık gri tüylerle kaplıdır. Renk
sarımtırak kahverengidir. Antenler ve bacaklar kırmızıdır. Boyun plakasının eni
boyuna eşittir. Her bir kanat üzerinde siyah noktaların oluşturduğu ve kanat
boyunca uzanan dört adet çizgi bulunur (Şekil 39a).Yumurta 0.5 mm uzunluğunda
oval ve beyaz renktedir. Larva 22 mm kadar uzunluktadır. Vücudu silindir şeklinde
olup, koni şeklinde son bulur. Renk kırmızımtırak kahverengidir. Önde üç çift
bacağı vardır (Şekil 39b).
A. obscurus: Ergin, A.lineatus’tan biraz daha büyük, rengi biraz daha koyu renkte
veya siyaha yakın olabilir. Boyun plakasının eni boyundan uzundur. Kanatlar
üzerindeki çizgiler belirsizdir (Şekil 39a). Yumurta ve larvası da bir önceki türe
çok benzer. Larva 25 mm boyundadır (Şekil 39b).
Telkurtları ters çevrildiklerinde sıçrayarak ters dönerler ve bu sırada “çıt” diye ses
çıkarırlar. Bu durum familyanın tipik özelliğidir.
Telkurtları kışı toprağın 10-20 cm derinliğinde otların diplerinde ergin olarak
geçirir. Erginler mayısta toprak yüzeyine çıkarlar ve çiçeklerin polen tozlarıyla
beslenirler. Gece uçar ve ışığa gelirler. Ergin dişiler haziranda 5-20 adetlik gruplar
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a
Agriotes lineatus

EM

halinde 100-300 adet yumurtayı humuslu ve kumsal toprakların 1-2 cm derinliğine
ve bitki köklerine yakın yerlere koyarlar. Bütün gelişme dönemlerinde yüksek
neme gereksinim duyarlar. Larvalar kuraklığa karşı çok duyarlı olup ilk dönemde
humus ile, daha sonra canlı bitki köklerinde beslenirler. 3-5 yılda bir döl verirler.

Agriotes obscurus

b

Şekil 39. Tel kurdu erginleri (a) ve larvaları (b).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Larvalar yeni çıkan fidelerin köklerini kemirir, bitkiler ölür. Pamuk tarlalarında
bozkurtlar ile birlikte olduğunda ekonomik zarara neden olabilir. En fazla zararı
ikinci dönem larvaları yapar. Bugün Türkiye’nin tüm pamuk alanları için
ekonomik bir zararlı değildir.

G

3. KONUKÇULARI
Pamuk ve patates başlıca konukçuları arasındadır.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Tespit edilen doğal düşmanı bulunmamaktadır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

TA

– Ekimden önce toprağın iyice işlenmesi gerekir.
– Topraktaki humus oranını düşük tutularak larvaların gelişmesi önlenebilir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Metre karede ortalama 5 adet larva saptandığında tohum ilaçlaması önerilir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
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5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Tohum ilaçlaması için ilaçlama varili, yüzey ilaçlaması için hidrolik tarla
pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

EM

Tohum ilaçlaması için, önerilen ilaç dozu göz önüne alınarak, çiğit miktarına göre
kullanılacak ilaç miktarı tartılır. Tartılan ilaç miktarı önceden ıslatılmış çiğite
tamamen emdirilebilecek kadar (100 kg çiğit için kullanılacak su miktarı 15 lt
kadardır) su içerisinde karıştırılır. Bu ilaçlı su ilaçlama varili içerisinde tamamen
homojen olacak şekilde tüm çiğite karıştırılır.

PAMUKTA TÜTÜN BEYAZSİNEĞİ
Bemisia tabaci Genn.

(Hemiptera: Aleyrodidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci Genn.) erginlerinin boyu 1 mm kadardır. Genel
görünüşleri beyazdır, yakından bakıldığında vücut açık sarı renkte görünür. Kanat
ve vücut üzeri beyaz tozlu görünüşte bir mum tabakası ile kaplıdır (Şekil 40a,c).
Antenleri 7 segmentlidir. Erkeklerde abdomen daha dar olup uca doğru sivridir.
Gözler kırmızı renklidir. Kanatlar dinlenme halindeyken vücut üzerinde çatı
şeklindedir.

TA

Yumurtanın boyu 0.25 mm kadardır. Yeni konulduğunda beyazdır, olgunlaştıkça
koyulaşarak açılmaya yakın kahverengiye döner. Yumurta sapı ile yaprak yüzeyine
dik olarak tutturulur (Şekil 40b). Yumurta bu sapçık yardımı ile gereksinimi olan
suyu bitki hücresinden alarak hava nemine bağlı kalmaksızın gelişmesini devam
ettirebilmektedir.
Yumurtadan yeni çıkan larva hareketli ve oval şekillidir. Üç çift bacağı olan
larvanın rengi soluk sarıdır. Larva hortumunu yaprak dokusuna sokarak yaklaşık 8
saatte kendisini sabitleştirerek hareketsiz duruma geçer ve üzerini mum tabakası ile
kaplar. Bu dönemde larvanın bacak ve antenleri kaybolur ve kabuklubit görünüşünü alır. Larva 4 dönem geçirir (Şekil 40c,d). Son dönem larva yaklaşık 0.8 mm
boyunda yeşil-sarı renkli olup şişkinleşir ve çıplak gözle görülebilir.
Dördüncü dönem larva pupa olarak isimlendirilir. Larva üçüncü dönemin sonlarına
doğru, sırtı hafifçe yükselerek ve rengi koyulaşarak pupa dönemine girer. Pupa
oval şekilde, soluk sarı renkli ve üzerinde 12-14 adet iyi gelişmiş diken şeklinde
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çıkıntı bulunur. Pupanın boyu yaklaşık 0.7 mm’dir. Pupa döneminde erginin
kırmızı renkli gözleri belirgin bir şekilde dıştan görünür (Şekil 40d). Pupa
döneminde beslenme yoktur. Pupa gelişimini tamamlayınca pupa kabuğunun
dorsali T şeklinde yırtılarak ergin çıkar.

a

EM

Pupa kılıfı

b

Pupa

d

G

c

Şekil 40. Tütün beyazsineği erginleri ve pupa kılıfları (a), yumurtaları (b), beyazsinek
kolonisi (c), pupa ve yumurtadan yeni çıkmış larvalar (d).

TA

Pupadan çıkan ergin ilk olarak sebzelerde görülerek, mayıstan itibaren de pamuğa
geçer. Ergin yazın 1–8 saat sonra, kışın ise 2–3 gün sonra çiftleşir. Bir dişi birkaç
kere çiftleşebilir. Çiftleştikten 2–4 gün sonra yumurta bırakmaya başlar. Erginler
yumurta koymak için taze yaprakları tercih ederler ve genellikle yaprakların alt
yüzüne tek tek bırakır. Yumurtalar yan yana bırakıldığında veya yoğun olduğunda
kümelenmiş yada gruplar halinde bırakılmış gibi görülebilir.
Bir dişi 300 kadar yumurta bırakabilir. Yumurta koymak için en uygun sıcaklık
26–27°C ve %60’ın üzerindeki orantılı nem koşullarıdır. Sıcaklık 14°C’nin altına
düştüğünde yumurta bırakma, 10°C’nin altında ise ergin faaliyetleri yavaşlar veya
durur. Yumurtalar 30°C sıcaklıkta 4 günde, 25°C’de 6 günde açılır.
Larva dönemi pupa dönemi dâhil, yazın 10–11 gün kadar sürer. Zararlı yazın iki
haftada bir olmak üzere yılda 9–10 döl verebilir. Erginler yazın 1-2 hafta kadar
yaşar, ancak kış aylarında bu süre 2 aya kadar çıkabilir. Popülâsyonda erkeklerin
oranı yaklaşık %26’dır.
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Erginler pamuk bitkisinin daha taze olan üst yapraklarını tercih eder. Bu nedenle uç
yapraklarda ergin, yumurta ve larvaların ilk dönemleri daha yoğundur. Ancak çok
yoğun popülâsyonlarda alt yapraklarda da görülebilir. Erginler de yaprakların
altında beslenir.
Akdeniz Bölgesi’nde beyazsinek üremesine devam ederek kışı geçirir. Bu nedenle
konukçularında zararlının bütün biyolojik dönemleri bulunur. Sonbaharda
pamuktan ve diğer yazlık kültür bitkilerinden yabani floraya, ilkbaharda da yabani
floradan kültür bitkilerine geçerler. Kış boyunca en önemli yabani konukçuları olan
böğürtlen (Rubus fructicosus L.) ve laden otu (Cistus villosus ve C. salviaefolius
L.) türlerinde beslenmelerine ve çoğalmalarına devam ederler.

EM

Sonbaharda pamuk bitkisinin vejetatif gelişmesi yavaşladıktan veya bitkinin
yaprakları kartlaşıp döküldükten sonra erginler daha taze olan diğer kültür
bitkilerine, yabancı otlara veya yapraklarını dökmeyen çalı formundaki bitkilere
geçerek yumurta bırakırlar. Bu bitkilere bırakılan yumurtalardan oluşan larvalardan
kışın ve erken ilkbaharda erginler çıkar. Erginler bu dönemde bulunan yabani ve
kültür bitkisi konukçularında beslenip çoğalarak döl verirler. Bu şekilde zararlının
popülâsyonu, mart sonu veya nisanda artar. İlk olarak sebzelere, daha sonra da
pamuğa geçer. Pamuğa geçtiği andan itibaren çoğalmaya başlar. Popülâsyon en
yüksek düzeye genellikle, temmuzun son yarısı ile ağustosun ilk yarısı arasında
ulaşır. Yılda 9-10 döl verir.
Beyazsinek pamuk tarımı yapılan bölgelerden Akdeniz Bölgesi’nde yaygın ve
yoğun olarak, Ege Bölgesi’nde ise lokal olarak bulunur. Akdeniz Bölgesi’nde iklimin elverişli olması yanında konukçularının bolluğu ve yıl içindeki dağılışlarının
uygunluğu beyazsineğin yukarıda açıklanan yaşam biçimine olanak vermektedir.

G

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hem ergini hem de larvası bitki özsuyunu emerek beslenir ve bitkinin zayıflamasına neden olur. Zayıflayan bitkinin gelişmesi yavaşlar. Zararlı yoğun olduğunda bitkinin gelişmesi durur. Gelişmesi duran veya yavaşlayan bitkinin koza
tutma kapasitesi düşer, tutulan kozaların da gelişmesi tam olmadığından ağırlıkları
azalır ve verim düşer. Özellikle bu dönemdeki zararı önemlidir.

TA

Erginler ve larvalar yapışkan tatlı madde salgılarlar. Zararlı yoğun olduğunda tatlı
madde, alt ve orta yapraklarda daha çok olmak üzere, bitkinin her yerini kaplar. Bu
tatlı madde üzerine yapışan funguslar nedeniyle fumajin oluşur ve bitki siyah
görünür. Yapraklar üzerindeki yapışkan ve siyah madde yağış ve çiğ vasıtasıyla
kütlüye bulaşır ve bu durum lifin kalitesini düşürerek bazı teknolojik özelliklerinin
bozulmasına neden olur. Tatlı madde bitkinin stomalarını kapatır, solunum ve
fizyolojisini etkiler. Yapışkan maddenin kütlüye bulaşması çırçır randımanını
düşürür. Üründe meydana getirdiği kayıp zararlının yoğunluğuna ve yoğunluk
kazandığı döneme bağlı olarak %67’ye kadar çıkabilmektedir.
Ülkemizde pamuk ekimi yapılan bütün alanlarında görülmektedir.
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3. KONUKÇULARI
Konukçusu olarak, pamuk, patates, kabak, hıyar, kavun, karpuz, domates, biber,
patlıcan, gülhatmi, bamya, fasulye, susam, ayçiçeği, soya, yerfıstığı, tütün, gül,
maklora (Maclura pomifera), kasımpatı, yonca, maydanoz, trabzon hurması, kayısı,
leylak gibi kültür ve süs bitkileri ile 23 yabancı ot türü saptanmıştır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Parazitoitleri:
Erotmocerus mundus Mercet
Encarsia sp.
Prospaltella aspiticola M.
5. MÜCADELESİ

EM

Predatörleri:
Chrysoperla carnea (Steph.)
(Neur.:Chrysopidae)
Nabis pseudoferus Rm.
(Hem.: Nabidae)
Deraeocoris spp.
(Hem.: Miridae)
Campylomma diversicornis Reut. (Hem.: Miridae)
Orius spp.
(Hem.: Antocoridae)
Geocoris spp.
(Hem.: Lygaeidae)
Exochomus flavipes Thonbg.
(Col.: Coccinellidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)

5.1. Kültürel Önlemler

G

– Hasadın erken bitirilmesine önem verilmeli, hasattan sonra sap kesimi ve
sürüm yapılarak tarlalar temizlenmelidir.
– Zararlıya karşı dayanıklı ve erken olgunlaşan pamuk çeşitleri tercih
edilmelidir.
– Zararlının üreme gücünü arttırdığından gereğinden fazla azotlu gübre
kullanılmamalı ve aşırı sulama yapılmamalıdır.

TA

– İleri dönemlerde iyi havalanma sağlanmak için bitkiler sık bırakılmamalıdır.
– Özellikle kavun, karpuz gibi konukçusu olan sebzelerin pamuk tarlaları ile iç
içe olmamasına özen gösterilmelidir. Bu tür ekimlerde hasat tamamlandıktan
sonra tarlada kalan bu bitkiler beyazsineğin devamlı enfeksiyon kaynağı
olacağı için sürülerek veya toplanıp yakılarak yok edilmelidir.
– Başta turunçgil bahçeleri olmak üzere kışın beyazsineğin çoğalmasına
olanak sağlayan yabancı otlar bahçe içlerinde bulunmaktadır. Bu nedenle
uygun zaman ve dönemlerde diskaro ve goble tırmık ile toprak işlenmesi
yapılarak yabancı ot kontrolü sağlanmalıdır.
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– Tuzak bitki olarak soya fasulyesinin kullanılması zararlı ile mücadelede
oldukça etkili olmaktadır.
5.2. Biyolojik Mücadele
Etkili bir biyolojik mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Ancak doğal düşmanların
korunması ve etkinliklerinin arttırılması beyazsinek ile mücadelede başarıyı arttıracak ve zararlı popülâsyonunun baskı altında tutabilecek en önemli noktalardan
biridir. Bu nedenle zararlıya karşı kimyasal mücadele gerektiğinde, geniş
spektrumlu kimyasallar yerine, doğal düşmanlara karşı etkisi düşük olan
preparatlar seçilmelidir.
5.3.1. İlaçlama zamanı

EM

5.3. Kimyasal Mücadele
Taraklanma başlangıcına kadar ‘‘larva+pupa’’ sayımı için 50 dekarlık pamuk alanı
bir ünite kabul edilir. Tesadüfen seçilen 50 bitkinin 1 alt ve 1 üst yapraklarında
olmak üzere toplam 100 yaprakta sayım yapılır. Taraklanma başlangıcından
sonraki larva+pupa sayımı için ise seçilen her sayım ünitesinde 10-15 adımda bir
bitki olmak üzere toplam 20 bitki alınır. Her bitkiden 1 üst, 1 orta ve 1 alt yaprak
olmak üzere toplam 60 yaprağın tüm yüzeyinde sayım yapılır.

G

Ergin sayımları için zararlının daha az hareketli ve uyuşuk olduğu sabahın erken
saatleri tercih edilmelidir. Sayım sırasında yapraklar koparılmadan yavaşça çevrilir.
Taraklanma başlangıcına kadar her bitkiden bir yaprakta, taraklanma başlangıcından sonra ise her bitkinin üst yarısından tepe kısmına ve orta bölümüne yakın iki
yaprakta olmak üzere toplam 100 yaprakta sayım yapılır. Sayımın sonunda yaprak
başına ergin sayısı saptanır.
Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa
bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.
İlaç seçiminde yararlı türlerin korunması açısından böcek gelişim düzenleyicisi
veya böcek gelişim engelleyicisi grubu ilaçlara öncelik verilmelidir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Vejetatif aksam ilaçlamaları için, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü
(mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

Yeşil aksam ilaçlamalarında ilaçlama, çiğ kalktıktan sonra, rüzgârsız ve günün
serin saatlerinde yapılmalıdır. İlaçlamalar sırasında yaprak altı memelerinin
kullanılmasına dikkat edilmelidir.
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PAMUKTA TÜTÜNTRİPSİ
Thrips tabaci Lind.
(Thysanoptera: Thripidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Tütüntripsi (Thrips tabaci Lind.) ergininin boyu 0.8–0.9 mm kadardır. Renk yazlık
formlarda açık sarı, kışlık formlarda ise biraz daha koyudur. Baş genişçe ve
dikdörtgen biçimindedir. Anten 7 segmentli, kısa ve kıl gibidir. Toraks genişçedir.
Vücutları silindir şeklinde olup, abdomen incelerek son bulur. Kanatlar iki çift ve
dar yapılıdır. Kanat kenarları kirpik şeklinde saçaklıdır. Abdomen 10 segmentten
oluşmuştur. Üzerinde sarımsı kahverengi lekeler bulunur. Erkekler daha ufak
yapılıdır (Şekil 41a).
Yumurta oval şekilde 0.3 mm boyda ve beyaz renktedir. Birinci dönem nimf beyaz,
ikinci dönem nimf açık sarı renkte ve 0.9 mm boydadır (Şekil 41b).

b

TA

a

G

Kışı ergin halde çeşitli bitkiler üzerinde geçirir. Sıcaklıkların artmasıyla şubat ve
mart ayında yabancı otlarda görülmeye başlar. Yabani floranın kuruması ile kültür
bitkilerine ve pamuğa geçer. Yumurtalar yaprakların alt yüzüne teker teker veya
gruplar halinde doku içerisine bırakılır. Genel olarak yumurtadan 4–5 gün
içerisinde larva çıkar. İki nimf dönemi geçirir. Daha sonra prepupa dönemi gelir.
Toprakta pupa olur. Yılda 4-6 döl verir.

c

d

Şekil 41. Tütün tripsi’nin ergini (a), nimfleri (b), yapraktaki emgi lekeleri (c) ve yaprakta
meydana getirdiği şekil bozukluğu (d).

114

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT II

EM

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Erken dönemdeki zararı önemlidir. Bitkide yaprakların alt yüzlerinde beslenir.
Ergin ve nimfleri pamuk bitkilerinin yaprak ve saplarını ağız parçaları ile
zedeleyerek özsuyunu emer. Bitkilerde zararlının beslendiği yerler bir süre sonra
gümüşi veya beyazımsı bir renk alır (Şekil 41c). En belirgin zararı yaprakların alt
yüzünde damarlar boyunca oluşan gümüşi lekelerdir. Erken dönemde yoğun
olduklarında yapraklar kıvrılır (Şekil 41d), daha sonra esmerleşir ve vaktinden
önce dökülür, bitkinin büyüme noktası zarar görür, bitkilerde çalılaşma meydana
gelir ve bu bitkilerde vejetatif gelişme artar. Zarar gören bitkilerde olgunlaşma
gecikir. Ayrıca yoğun popülâsyonlarda bitkinin alt kısımlarındaki meyve dallarında
azalmalar meydana getirerek verimde azalmalara neden olabilir. İlkbahar aylarının
yağmurlu geçmesi ve özellikle pamuk fidelerinin çıkışından sonra yağmur yağması
halinde çoğu zaman mücadelesine gerek kalmamaktadır.
Tüm pamuk alanlarında görülmekle beraber Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
kurak geçen ilkbahardan sonra zararı daha önemlidir.
3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlı olup, konukçuları soğan, tütün, soya fasulyesi, yonca, sarımsak,
domates, patlıcan, patates, bezelye, kabak, hıyar, pancar ve domuz pıtrağı başta
olmak üzere bazı yabancı otlardır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Doğal düşmanlar bu zararlı ile mücadelede çok etkili olduklarından erken dönemde
popülâsyonlarını arttırıcı tedbirlerin alınması gerekir.
(Thys.: Aeolothripidae)
(Neur.: Chrysopidae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Lygaeidae)
(Hem.: Nabidae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Col.: Coccinellidae)
(Thys.: Thripidae)

Parazitoiti:
Thripoctenus spp.

(Hym.: Eulophidae)

TA

G

Predatörleri:
Aeolothrips intermedius Bagn.
Chrysoperla carnea (Steph.)
Deraeocoris spp.
Geocoris spp.
Nabis spp.
Orius spp.
Scymnus spp.
Scolothrips longicornis Priesner

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
– Tütün, soğan ve sarımsak gibi konukçusu olan diğer kültür bitkileri
enfeksiyon kaynağı oluşturacağı için pamuk alanlarına yakın yerlere ekim ve
dikim yapılmasından kaçınılmalıdır.
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– Tuzak bitki olarak soya fasulyesinin kullanılması zararlı ile mücadelede
oldukça etkili olmaktadır.
– Erken ekimden kaçınmalıdır.
– Yaprakları tüysüz ve erkenci çeşitler tercih edilmelidir.
– Uygun tav koşullarında, yeterli gübre ile ekimin yapılması fidelerin güçlü
çıkışını sağlayacağından bitkiler daha az zarar görür.
– İlk suyun zamanından önce verilmesi, zararlı popülâsyonunu çok fazla
arttırdığı için bu uygulamadan kaçınmak gerekir.

EM

– Çapa işlemi zararlının pupa dönemine olumsuz etki yaptığı için erken
dönemde yapılacak çapa işlemlerini geciktirmemek gerekir.
– Tripsin sorun olduğu tarlalarda seyreltme işleminin erken yapılmasından
kaçınılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele

Başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde
görülen Tütüntripsine karşı gerekli olmadıkça ilaçlı mücadele yapılmamalıdır.
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

Kurak geçen ilkbahar aylarında pamuk fidelerinin çıkışından itibaren kontrollere
başlanmalı ve 50 da’lık alan bir ünite kabul edilerek tesadüfen seçilen 40 adet
fidenin tüm yaprakları kontrol edilmelidir. Ayrıca bu bitkilerde zararlının doğal
düşmanlarına da dikkat edilerek, yoğun doğal düşman popülâsyonu görüldüğü
takdirde ilaçlama yapılmamalıdır. Pamuk fidesi 1–3 gerçek yapraklı dönemde iken
zararlı popülâsyonu, yaprak başına 1 adet (nimf veya ergin) düzeyine geldiğinde
yaprakbitine karşı tavsiye edilen uygun bir ilaçla mücadele yapmak gerekir. 4-5
gerçek yapraklı döneme gelmiş pamuk fidelerinde zarar söz konusu ise bu
dönemde yapılacak uygulamanın ekonomik olmaması nedeni ile kimyasal
mücadele yapılmamalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü veya sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlar, çiğ kalktıktan sonra ve rüzgârsız saatlerde yapılmalıdır. Aletin memesinden
çıkan sıvının iyi bir dağılım ve kaplama sağlayabilmesi için sıra üstü memelerinin
bitki tepesinden 30 cm kadar yüksekte bulunması gerekir.
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PAMUKTA YAPRAKPİRELERİ
Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli)
(Hemiptera:Cicadellidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Yaprakpireleri [Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli)]’nin
erginleri 3 mm boyunda, yeşilimsi sarı, gri renklerde, ön kanatlar açık yeşil ve arka
kanatlar renksizdir (Şekil 42a).

c

b

G

a

EM

Yumurta, kirli beyaz renkte ve oval şekilde, 1.0 mm boyunda, 0.6 mm enindedir.
Yumurtalar yaprak altına genellikle ana damar etrafına doku içine bırakılır ve
sıcaklığa bağlı olarak 10 günde açılır. Nimf ergine benzer, sarımtırak yeşilimsi
renktedir. Boyutları 2.5 mm boyunda, 0.6 mm enindedir (Şekil 42b). Yumurtadan
çıkan kanatsız nimf çok hareketli olup, yaprağın alt yüzeyinde yan yan ve süratli
yürüyüşü ile karakteristiktir.

d

TA

Şekil 42. Yaprak piresi ergini (a, b), nimfi (c, d).

Zararlı, tüm pamuk mevsimi süresince görülmekle beraber, daha çok birinci
sulamadan sonra, taraklanma devresini takiben bulaşmaların başlaması ile
popülâsyonda artış görülür. Ergin yumurtalarını genel olarak yaprak, sap ve damar
epidermisi altına bıraktığından, gözle görülmesi mümkün değildir. Ergin oluncaya
kadar 5 nimf dönemi geçirir. Kışı ergin olarak geçirir. Yılda 8 döl verebilmektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararlı nimf ve erginleri genellikle yaprakların alt yüzünde beslenir ve sokup emerek yapraklarda siyahlaşmış noktalar oluşturur. Yoğun popülâsyonlarda yaprağın
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alt yüzünde parlak ince bir tabaka oluşur. Emgili yapraklar sararır, beyazlaşır ve
aşağı doğru kıvrılır. Gelişmede durgunluk göze çarpar, yaprak ve tarak dökümüne
neden olur. Zararı sadece özsu emmekle değil, bitki bünyesine zehirli salgı
salgılamakla da olur. Salgılanan toksik madde yaprağın floem dokusu hücrelerinde
aşırı büyüme (hipertrofi) meydana getirir, bu nedenle de özsu taşınmasında
tıkanıklıklar olur.
Pamuk yetiştirilen alanların tümünde görülür.
3. KONUKÇULARI
Pamuk, mısır, bağ, tütün, patates, ayçiçeği, susam, yonca, pancar, patlıcan, biber,
bamya, kabak, nane, kavun, karpuz gibi birçok kültür bitkileri ve yabancı otlardır.

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Predatörleri:
Chrysoperla carnea (Steph.)(Neur.: Chrysopidae)
Deraeocoris spp.
(Hem.: Miridae)
Geocoris spp.
(Hem.: Lygaeidae)
Nabis spp
(Hem.: Nabidae)
Paederus kalalovae (Curtis) (Col.: Staphylinidae)
Parazitoitleri:
Gonatopus spp.
Aphelopus sp.

(Hym.: Dryinidae)
(Hym.: Dryinidae)

G

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
– Zararlı polifag olduğundan ara konukçuluk edebilecek bitkilerin çevrede
olmamasına özen gösterilmelidir.
– Sulama ve dengeli gübreleme ile zararı azaltılabilir.

– Erkenci ve orta derecede tüylü pamuk çeşitleri kullanılmalıdır.

TA

5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Sürveylerde 50 da’lık bir pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rasgele
seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak
üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm
alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak
başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında ilaçlama yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

118

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT II

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, yaprak altı meme seti bulunan hidrolik tarla pülverizatörü, sırt
pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlamalar rüzgârsız bir havada sabahın erken saatlerde ve çiğ kalktıktan sonra
yapılmalıdır.

PAMUKTA YEŞİLKURT

Helicoverpa armigera (Hbn.)
(Lepidoptera: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Yeşilkurt [Helicoverpa armigera (Hbn.)] ergini, 35-40 mm kanat açıklığında bir
kelebektir. Ön kanatlar erkeklerde grimsi yeşil, yeşilimsi devetüyü veya zeytin
yeşili, dişilerde ise kızılımsı kahverengine yakın sarımsıdır. Ön kanatlar üzerinde
biri böbrek diğeri daire şeklinde iki leke vardır. Arka kanatlar bej veya sarımsı
renkli olup, kanat uçlarına doğru geniş ve siyah renkli birer bant bulunur. Antenler
kıl şeklinde ve az tüylüdür. Baş ve toraks, ön kanatların renginde tüylerle
örtülüdür. Abdomende bulunan kıllar baş ve torakstakilerden daha açık renkli ve
kısadır (Şekil 43a,b).
Yumurtalar 0.5-0.7 mm çapında, krem renkli ve üstten hafifçe bastırılmış küre
şeklindedir. Üzerinde uzunlamasına yerleşmiş çıkıntılar vardır (Şekil 43c,d).

TA

Yumurtadan yeni çıkmış larvaların boyları 1.5-2.0 mm, kirli beyaz renkli ve çok
kıllıdır. Bu kıllardan baş ve protoraksda bulunanların rengi siyahtır. Larvanın üst
kısmında yeşil, kahverengi ve sarı renkte bantlar yer alır. Yanlarda da sarı renkli
birer bant daha bulunur. Larva yumurtadan ilk çıktığında şeffaf, soluk grimsi yeşil
renktedir. Baş ise koyu siyahımsı kahverengidir. Dönemler ilerledikçe vücut
üzerinde uzunlamasına bant şeklinde, değişik renk ve tonlarda lekeler oluşur.
Larvaların rengi beslendiği ortama göre de değişiklik gösterebilmektedir. Toplam 6
larva dönemi geçiren yeşilkurtun son dönem larvası 3-4 cm boyundadır. Son
dönem larva yeşil, kahverengi veya turuncu rengin değişik tonlarındadır (Şekil
43e,f,g). Gelişmesini tamamlayan larva toprakta 1-6 cm derinlikte pupa olur. Pupa
20-23 mm boyunda ve 5 mm eninde önceleri yeşil, daha sonra kızıl kahverengine
döner (Şekil 43h).
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c
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a

d

G

e

g

f

h

Şekil 43. Yeşilkurt’un ergini (a♀, b♂), yumurtası (c, d), larvası (e, f, g), pupası (h).

TA

Yeşilkurt kışı diyapoz halinde pupa olarak geçirir. Çukurova’da erginler nisan ayı
başından itibaren çıkmaya başlar. Gece aktif olup çiftleşme ve yumurtlama gece
olur. Yeşilkurt ergin uçuşları ayın fazları ile ilişkilidir. Ergin popülâsyonu dolunay
döneminde en düşük seviyede iken, karanlık döneminde tepe noktasına
ulaşmaktadır.
Bir dişi 7-16 gün süren yaşam süresinde 400-2200 adet yumurta bırakabilir. Ergin
yumurtalarının büyük bir bölümünü pamuk bitkisinin topraktan itibaren ikinci
yarısında bulunan yaprak, tarak ve diğer generatif organlara teker teker bırakır.
Yumurtaları yaz aylarında 3 günde açılmaktadır. Aynı yere yan yana birden fazla
yumurta bıraktığı da görülmektedir.
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Yumurtadan yeni çıkan larva yaprak epidermisini yiyerek çok kısa bir süre
beslendikten sonra başta tarak olmak üzere diğer generatif organlara geçerek
beslenmeye devam eder. Bu nedenle de ilk dönem larvalar genellikle bitkinin üst
kısımlarında bulunmaktadır. Larva büyüdükçe pamuk bitkisinin alt kısımlarına
doğru iner. Larva genel olarak generatif organlarda beslenmektedir. Gelişmesini 6
dönemde tamamlayan larvanın toplam gelişme süresi yaz aylarında 10–15 gündür
ve 3’ü pamukta olmak üzere 5 döl vermektedir. İlkbaharda ilk dölünü geliştirdiği
bitkiler ile pamuktan sonra sonbaharda kışlayacak pupalarını oluşturan larvaların
beslendiği konukçu bitkiler zararlının ekolojisinde önem taşımaktadır.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Yeşilkurt, tarak ve kozalarda beslenerek zarar yapan ve doğrudan ürünü etkileyen
önemli bir pamuk zararlısıdır. Genç dönem larvalar yapraklarda beslenirse de bu
zarar önemli değildir. Larvaların beslendiği tarakların brakte yaprakları, bu
zararlıya özgü bir şekilde dışarıya doğru açılır (Şekil 44a). Zararlı taraklarda delik
açarak zararlı olmaktadır. Daha sonra zarar görmüş bu taraklar dökülür. Larvalar
çiçeklerde de beslenirler. Zarar gören bu çiçeklerden koza oluşmaz. Zararlının
larvaları geliştikçe pamuk bitkisinde üstten aşağıya doğru inerek tarak, çiçek ve
kozalarda beslenir (Şekil 44b), zarar görmüş kozalar açılmaz, zamanla kurur veya
saprofit fungusların etkisiyle çürür.

G

Ülkemizde pamuk yetiştirilen bütün bölgelerde görülmektedir.

b

TA

Şekil 44. Yeşilkurt’un brakte yaprağındaki
(a) ve kozadaki (b) zararı.

a

3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlıdır. İlkbaharda zararlının ilk dölünü geliştirdiği bitkiler, ayçiçeği,
soya, pamuk, yerfıstığı, nohut, mısır, bamya, patates, domates, patlıcan, fasulye, ak
kazayağı ve pis kokulu kazayağıdır. Sonbaharda, kışlayacak pupalarını meydana
getiren bitkiler ise, lahana, karnabahar, fasulye, biber, patlıcan, ıspanak, bamya,
mısır, semizotu, ebegümeci, köpek üzümü, akkazayağı, sirken ve ısırgandır.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Pteromalidae)
(Hym.: Trichogrammatidae)
(Hym.: Trichogrammatidae)
(Hym.: Trichogrammatidae)

TA

G

Parazitoitleri:
Apanteles glomeratus (L.)
Diedegma sp.
Habrobracon hebetor Say.
Cotesia ruficrus Haliday
Chelorus osculator Panzer
Microplitis rufiventris Kok.
Hyposeter didymator (Thbg.)
Ichneumon sarcitorius L.
Conomorium patulum Walk.
Trichogramma evanescens West.
T. turkestanica M.
Telenomus minimus K.

EM

Predatörleri:
Chrysoperla carnea (Steph.)
(Neur.: Chrysopidae)
Campylomma diversicornis Reuth. (Hem.: Miridae)
Geocoris pallidipennis (C.)
(Hem.: Lygaeidae)
G. megacephalus (R.)
(Hem.: Lygaeidae)
G. arenarius (Jack.)
(Hem.: Lygaeidae)
Piocoris luridus Fieb.
(Hem.: Lygaeidae)
Orius niger (W.)
(Hem.: Anthocoridae)
O. minutus (L.)
(Hem.: Anthocoridae)
O. horvathi (Reut.)
(Hem.: Anthocoridae)
Nabis pseudoferus Rm.
(Hem.: Nabidae)
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)

Hastalık etmenleri:
Bacillus thuringiensis Berliner
B. cereus Frank.
Aspergillus flavus
Aspergillus parasiticus
Aspergillus niger
Rhizopus sp.
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(Bakteria : Bacillaceae)
(Bakteria : Bacillaceae)
(Deut.: Moniliales)
(Deut.: Moniliales)
(Deut.: Moniliales)
(Phycom.: Mucoarales)
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Yeşilkurt’un etkili pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır. Yeşilkurt ve diğer
zararlılara karşı yapılan kimyasal mücadele doğal düşmanların etkinliğini önemli
ölçüde azaltmaktadır. İlaçlama yapılmayan tarlalarda larvaların parazitlenme oranı
%60’a kadar ulaşabilmekte, diğer doğal düşmanların etkisiyle bu oran daha da
artmaktadır. Predatör türlerden C. carnea zararlının her dölünde, C. diversicornis
ise özellikle mevsim sonuna doğru önemli bir baskı unsurudur.

5. MÜCADELESİ

EM

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, parazitoit ve patojenlerin zararlının pamuktaki
birinci dölünde %25, ikinci 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.
5.1. Kültürel Önlemler
– Zararlı yoğunluğunu düşürmek amacıyla hasattan sonra pamuk tarlaları
geciktirilmeden sürülmelidir. Böylece gelecek yıla geçecek olan larvaların
besin kaynağı ortadan kaldırılmış dolayısıyla da popülâsyon azaltılmış olur.
– Glandlı ve gossypiol oranı yüksek çeşitler tercih edilmelidir.

5.2. Biyolojik Mücadele
Ülkemizde henüz etkili bir biyolojik mücadele yöntemi uygulanmamasına karşın,
çok sayıdaki doğal düşmanlarını korumaya ve desteklenmesine yönelik önlemlerle
zararlı popülâsyonu baskı altında tutulabilir. Ancak epidemi yıllarında bu doğal
düşmanlar zararlıyı baskı altında tutmakta yetersiz kalabilmektedir.
5.3. Kimyasal Mücadele

G

5.3.1. İlaçlama zamanı
Sürveye taraklanma döneminde başlanır. Yumurta popülâsyonunun artmaya
başladığı ve ayın karanlık veya karanlığa yakın dönemlerinde haftada iki kez,
bunun dışında ise haftada bir kez örnekleme yapılır.

TA

Örnekleme için 50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite kabul edilir ve yaklaşık olarak
birbirine eşit üç bölüme ayrılır. Her bölümde rasgele seçilen 3 m sıra
uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır
ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda ilaçlı mücadeleye
karar verilir.
Ancak, temel gelişme dönemi olarak adlandırılan bu dönemde, zararlının birinci
dölüne karşı yapılacak ilaçlamalarda, bitkinin yeni taraklar oluşturarak kendisini
yenileme özelliği ve doğal düşman durumu göz önüne alınarak, ilaçlamaya karar
verilmelidir.
Bırakılan yumurta sayısı arttığı sürece ilaçlama yapılmamalıdır. Ancak bu süre
Yeşilkurt larvalarının çok fazla büyümesine olanak verecek kadar uzun
olmamalıdır. İlaçlı mücadelede en iyi etkiyi elde etmek için her dölde yumurtadan
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yeni çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu dönem iyi belirlenmelidir. Larvalar
gündüzleri genellikle tarak, çiçek ve koza içinde beslendiği için ilaçlama sabah
erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.

EM

5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlar, çiğ kalktıktan sonra ve rüzgârsız saatlerde yapılmalıdır. Aletin memesinden
çıkan sıvının iyi bir dağılım ve kaplama sağlayabilmesi için sıra üstü memelerinin
bitki tepesinden 30 cm kadar yüksekte bulunması gerekir.

PEMBEKURT

Pectinophora gossypiella (Saund.)
(Lepidoptera: Gelechiidae)

G

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Pembekurt [Pectinophora gossypiella (Saund.)] ergininin kanat açıklığı 12-20
mm, vücut uzunluğu 7 mm’dir. Vücut ve kanatlar gri-kahverengidir. Ön kanatlar
üzerinde enine koyu çizgiler ve lekeler vardır. Arka kanatlar kirli beyaz olup ön
kanatlardan daha geniştir ve kenarları saçaklıdır (Şekil 45a,b).

TA

Yumurtanın boyu 0.5-1 mm kadar olup ovalimsidir. Yeni çıkmış larva parlak beyaz
ve çok şeffaftır (Şekil 45c). Sonradan pembe renge dönüşür. Baş ve pronotum her
zaman kahverengidir. Her segmentte pembe lekeler ve kısa kıllar vardır (Şekil
45d,e,f). Pupanın boyu 8 mm kadardır. Önceleri beyazımsı olan renk sonra
kahverengi olur. Pupanın üzeri ince ve kadife gibi yumuşak tüylerle kaplıdır (Şekil
45g).
Erginler gece aktif olup en çok 4 hafta kadar yaşayabilir. Kışı kör kozalar veya
çiğitler içerisinde diyapoz halinde larva olarak geçirir (Şekil 46c,d). Kör kozalar
tarlada kalan ve yakılmak için toplanmış saplarda bulunur. Kışı geçiren larvalardan
erginler mart sonundan itibaren çıkmaya başlar Diyapozdan çıkış aynı anda
olmayıp uzun bir zamana yayılmaktadır. Hatta bazen bu süre bir yılı bile aşabilir.
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Bu nedenle zararlıyı pamuk yetiştirme periyodu içerisinde her zaman ve her
biyolojik dönemde görmek mümkündür.

c

d

f

b

EM

a

e

g

G

Şekil 45. Pembekurt ergini (a,b), I. dönem larvası (c), geliştikçe rengi
değişen larvaları (d,e), son dönemdeki larvası (f) ve pupası (g).

TA

Bitkide taraklanma başlamadan önce çıkan erginlerin ara konukçusu bulunmadığından ve pamuk bitkisinde yalnız generatif organlarda beslenebildiklerinden, bu
dönemde döl vermesi mümkün değildir. Bu çıkışlara “intihar çıkışları” adı da
verilmektedir. Bu dönemde çıkan erginlerin döl vermeden ölmelerine karşın,
larvaların bir kısmı bitkinin taraklanma dönemine ulaşabilmektedir. Daha sonra
larva pupa olur. Pupalardan çıkan erginler pamuk bitkileri çıktıktan sonra yumurta
bırakır. Zararlı yumurtasını çiçek, tarak ve koza gibi generatif organlara ve
yaprakta bitki dokusu içerisine bıraktığı için gözle görmek çok zordur. Bir dişi
hayatı boyunca 800 kadar yumurta bırakabilir. Bırakılan yumurtalar 4-12 günde
açılır. Yumurtadan çıkan larvalar hemen tarak, çiçek ve kozanın içine girer.
Larva dönemi, yazın 15 gün kadar sürer. Olgunlaşan larva, kozada bir delik açarak
dışarı çıkar. Toprak içinde, bitki artıkları arasında ve çok nadir de olsa koza
içerisinde pupa olur. Pupa dönemi, yazın, 8-10 gün kadardır. Sonbaharda havaların
soğuyup, günlerin kısaldığı dönemden sonra larvalar diyapoza girer. Yılda 4–5 döl
verebilir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

125

CİLT II

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ZARARLILARI

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

a

EM

Zararlının larvası tarak, çiçek ve kozanın içine girerek beslenir(Şekil 45a,b). Bu
organların iç kısmını yer. Özellikle koza içerisinde oluşan çiğitleri yiyerek zarar
verir. Yenilen çiğitlerin çimlenme gücü düşer ve pembekurtlu çiğitlerden elde
edilen yağın ve lifin kalitesi düşük olur. Koza içinde olgunlaşan larvanın dışarı
çıkma deliğinden, özellikle nemli koşullarda, fungus enfeksiyonları olabilir.
Çiçekte larva bulunursa, ‘‘rozet çiçek’’ denilen kapalı çiçek oluşur (Şekil 46a).
Koza içindeki larva 1-2 çenet evini tahrip eder. Kozada birden fazla larva
bulunması halinde kozanın tümü zarar görebilir. Ağır enfeksiyon koşullarında “kör
koza” denilen durum ortaya çıkar ve zarar %80’e kadar ulaşabilir(Şekil 46c).

b

G

d
Şekil 46. Pembekurt’un zarar şekilleri: Rozet
çiçek (a), yeşil kozadaki zararı (b),
kör koza (c), ikiz çiğit (d).

c

Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk alanlarında bulunmaktadır.
Dünyada pamuk ekimi yapılan hemen hemen bütün ülkelerde vardır.

TA

3. KONUKÇULARI

Pamuk dışında Malvaceae familyasına ait diğer bitkilerde, özellikle bamya ve
yabancı otlardan yabani bamyada bulunur.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörü:
Pyemotes ventricosus (Newport) (Acarina: Pyemotidae)
Parazitoitleri:
Exristes roborator F.
(Hym.: Ichneumonidae)
Chrysocharis sp.
(Hym.: Eulophidae)
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Rogas kitcheneri
Habrocytus sp.

CİLT II

(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Pteromalidae)

5. MÜCADELESİ
Esas mücadelesi, kültürel önlemlerle ve yasal yollarla yapılır.
5.1. Yasal Önlemler

5.2. Kültürel Önlemler

EM

Alınması gereken karantina önlemleri, 6968 sayılı “Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Kanunu”nun 16. maddesinin f, g, 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.
– Tarla ve tohum temizliği gelecek yılın zararlı popülâsyonunu kırmada çok
önemlidir. Bu nedenle pamuk hasadından sonra tarlada kalan saplar sap
keserle kesilerek derin sürülmeli veya saplar kazma ile kesilerek toplanıp
yakılmalıdır.
– Hasattan sonra hayvan sürülerini tarlalara bırakmak, tarlada kalan yeşil ve
kör kozaların yenilmesi ve kışlayan popülâsyonun azaltılması açısından
önemlidir.
– Tohum temizliği için tohumların delinte edilmiş olması ve ekimde bu tip
tohumların kullanılması gereklidir.

G

– Çırçırlama işleminde savjin (sawgine) ve linter makinelerinden geçmiş tohumluk çiğitler de pembekurttan temizlenmektedir. Rollerjinden (Rollergine) geçmiş bulaşık tohumluk çiğit ise sterilizasyon veya fümigasyona tabi
tutulmalıdır.
– Münavebeli ekim ve erken hasat yapılması yarar sağlar. Erken ekim ve
erkenci çeşitlerin ekilmesi erken hasat olanağı vereceğinden sonbaharda
tarlaların işlenmesine zaman bulunacaktır.

TA

– Mevsim içinde tarlada görülen rozet çiçeklerin toplanıp yok edilmesi
popülâsyonun azaltılması açısından yararlıdır.
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PUROLUK TÜTÜNLERDE
ÇOKRENKLİ TIRPANKURDU
Peridroma saucia (Hbn.)
(Lepidoptera: Noctuidae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Çokrenkli tırpankurdu [Peridroma saucia (Hbn.)], kanat açıklığı 4-5 cm olan bir
kelebektir. Ön kanatları genellikle kızılımsı kahverengi olup, açık veya koyu
kahverengi de olabilir. Kanadın orta ve dip kısmında 3 adet leke bulunur. Lekeler
orta bölümünde biri böbrek, diğeri yuvarlak biçimde, dip bölümde ise konik
şekildedir. Bunlardan yuvarlak leke irice yapılı ve biraz uzamıştır (Şekil 47a).
Kanat kenarlarındaki saçaklar kahverengidir. Arka kanatlar saydamdır. Ön ve arka
kanatlar boyunca kahverengi gölgelenmeler bulunur. Damarlar oldukça belirgindir.
Baş ve göğüs kızılımsı kahverengi, abdomen biraz daha kırçıl renktedir.
Larvalar üçüncü döneme kadar davranış olarak Geometridae familyası larvalarına
benzer. Olgun larva 4-5 cm uzunluğundadır. Vücut rengi genellikle açık yeşil ile
açık kahverengi arasında değişir. Yanlarda ve sırtta koyu renkli bantlar uzanır.
Bantlar üzerinde sarımsı noktalar bulunur. Sekizinci vücut segmentinde çevresi
soluk sarımsı bir alanla çevrilmiş “V” biçiminde bir leke bulunur (Şekil 47b).

a

TA

G

Erginler mayıs ve haziranda uçmaya başlar. Yumurtalarını genellikle bitkilerin
yaprak ve gövdesine 15-450 adetlik gruplar halinde bırakılır. Bir dişi 2500 kadar
yumurta koyabilir. Yumurta 5-15 günde açılır. Larva gelişimi 18-40 günde
tamamlanır. Larva popülâsyonu temmuz ve ağustosta en yüksek düzeye ulaşır. Bu
türün larvaları, bozkurt larvalarından farklı olarak 5 gömlek değiştirdikten sonra
toprak altına girer. Yaşamlarına bu döneme kadar tamamen toprak üstünde devam
eder. Toprağın 5-10 cm altına girerek, toprakta oluşturdukları bir hücre içinde pupa
olurlar. Pupa dönemi 12-20 günde tamamlanır. Kelebek uçuşları özellikle yaz sonu
sonbahar aylarında yoğunlaşır. Yılda 2-3 döl verir.

b

Şekil 47. Çokrenkli tırpankurdu’nun ergini (a) ve larvası (b).
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararlı genellikle, bitkilerin toprak üstü bölümlerinde beslenir. Yeterli besin
bulamadıkları zaman toprak altı bölümlerinde de zararlı olur. Genellikle geceleri
beslenirler, fakat ilk dönem larvalar gündüzleri de yaprakların alt yüzeyinde
beslenir. Damarlara ve üst epidermise dokunmazlar. Üçüncü larva döneminde
oburca beslenmeye başlar. Yapraklarda düzensiz boşluklar oluşturur veya kalın
damarlar dışında tüm yaprağı yok eder.

EM

Puroluk tütün üretim alanlarında, tarla döneminde zararlarına az oranda
rastlanmaktadır. Bu alanlarda, ekici evlerindeki zararı daha önemlidir. Yumurta ve
larva döneminde tütün yaprakları ile ekici evlerine taşınabilir. Çokrenkli
tırpankurdu bu nedenle zararlarına bu evlerde de devam etmektedir. Bu zararlının,
yaprakları yemesi sonucu ortaya çıkan ürün kaybı yanında, kalite yönünden
kayıplar da önemlidir. Puro üretiminde ticari değeri en yüksek yapraklar üst sargı
olarak kullanılır. Bu yapraklar zarar gördüğünde değerleri düşer.
Yurdumuzun tütün yetiştiriciliği yapılan bölgelerinde yaygındır. Ayrıca uzun
mesafelere göç edebilme yeteneğinde olmaları nedeniyle önem taşırlar.
3. KONUKÇULARI

Polifagtır. Konukçuları arasında tütün, semizotu, şerbetçiotu, kuşkonmaz, pancar,
lahana, havuç, mısır, pamuk, hıyar, marul, hardal, keten, soğan, patates, turp, çilek,
ayçiçeği, domates, nane, buğday, çavdar, yonca, üçgül, fidanlar, orman ve meyve
ağaçları ile süs bitkileri sayılabilir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

G

Tütün bitkisinde bu zararlının tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır.

– Dizilmek amacıyla kırılmış yapraklar kontrol edilmeli, görülen larva veya
yumurta paketleri temizlenmelidir.

TA

– Ekici evlerinde zarar veya zararlı görüldüğünde, tütün dizilerine vurulan
darbelerle dökülen larvalar toplanmalı ve yok edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Larvalar tütün tarlalarında, temmuz ayı ortalarına kadar genellikle görülmez.
Yumurta paketlerinin yeni konmuş olması, larvaların henüz ilk dönemlerde
bulunması nedeniyle zararlı tarlada fark edilmemektedir. Bu sırada kırım işleri de
başladığından bulaşık yapraklar ekici evine taşınmakta, tarlada zarar artık söz
konusu olmamaktadır. Bu nedenle temmuz başlarından itibaren tütün tarlaları
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titizlikle kontrol edilmeli, larva veya yumurta paketi görüldüğünde ilaçlanmalıdır.
İlaçlamaların kırımdan yaklaşık 5 gün önce yapılmasına özen gösterilmelidir.
Yeşil aksam ilaçlamasının uygulanmadığı durumlarda üçüncü larva döneminden
sonra, zehirli yemlerle de mücadele yapılabilir. Ancak bu uygulama ile ekici
evlerindeki zarar önlenemez.
Ayrıca zararın her yıl görüldüğü alanlarda koruyucu ilaçlama olarak tütünler
kırımdan önce ilaçlanmalıdır. Eğer tütünler bir elde kırılıyorsa tek ilaçlama
yeterlidir. İki kırım arası 7 günü geçerse ikinci veya üçüncü ilaçlama yapılabilir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

EM

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır. Zehirli yem uygulamasında lastik eldiven kullanılmalıdır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamalar sabah veya akşam serinliğinde ve rüzgârsız bir havada yapılmalıdır.
Yaprak ilaçlamalarında ilacın yaprakların alt yüzlerini kaplamasına özen
gösterilmelidir.

TA

G

Zehirli yemler toprak tavında iken atılmalıdır. En etkilisi yağmur veya sulamadan
sonra akşamları zehirli yemin tarlaya serpilmesi, özellikle bitki diplerine
konulmasıdır. Önerilen ilaçlardan biri ile kepekli yem hazırlanır. Bunun için 10 kg
kepeğe önerilen ilaçlardan biri verilen dozlarda karıştırılır. Bu karışıma 1/2 kg
şeker veya 1 kg pekmez ilave edilir ve karışımın sünger kıvamında olmasına dikkat
edilir.
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SOYADA KIRMIZIÖRÜMCEKLER
Pamuk kırmızıörümceği [Tetranychus cinnabarinus (Boisd.)]
İkinoktalı kırmızıörümcek (T. urticae Koch.)
(Acarina: Tetranychidae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Pamuk kırmızıörümceği (T. cinnabarinus): Dişilerin vücut uzunluğu 0.4 mm,
genişliği 0.3 mm, abdomeni kırmızı, sefalotoraksı sarı renklidir. Dişiler bir süre
beslendikten sonra parlak ve koyu kırmızıya dönüşmektedir. Kırmızı uçlu olan
bacakları ve vücutları kıllıdır. Vücutlarının sırt kısmında 4 parçalı siyah leke
vardır. Erkeğin vücut uzunluğu 0.3 mm, genişliği 0.2 mm, bacaklarının uçları ise
sarı renklidir. Sefalotoraksın üzerindeki iki kırmızı benek çok belirgindir. Dişiler
erkeklerden daha iri olup abdomenleri ovaldir (Şekil 31b).
İki noktalı kırmızıörümcek (T. urticae): Esas rengi yeşilimsi olup, sarımtırak
koyu yeşil veya kahverengimsi yeşil de olabilir. Dişinin vücut uzunluğu 0.3–0.5
mm, genişliği 0.2–0.3 mm’dir (Şekil 31a).
Her iki türde erkekler dişilerden küçük olup, abdomen arkaya doğru daha incedir
(Şekil 31c). Vücut ortasına yakın mesafede iki tarafta bir çift siyah leke bulunur.

TA

G

Her iki türün yumurtası küre şeklinde olup, çapı 0.1 mm kadardır. Yumurtanın
rengi önceleri şeffaf ve beyaz, açılmaya yakın hafif kırmızı ve sarı renk almaktadır
(Şekil 31c). Yumurtadan yeni çıkmış larvanın rengi her iki türde açık sarı ile uçuk
kırmızı rengindedir. Oval biçiminde olan yeni larvalar beslendikten sonra rengi
koyulaşır ve ergine benzerler. Üç çift bacaklı olan larva döneminde vücut kıllıdır.
Nimfler 4 çift bacaklıdırlar. Protonimf dönemi şekil bakımından ergine benzer,
yeşilimsi sarı ve hafif kırmızı rengindedir. Bu dönemde beslenme ve hareket daha
fazla olup, erkek ve dişileri birbirinden ayırmak zordur. Sefalotoraks üzerinde T.
cinnabarinus’da iki kırmızı ve T. urticae’de ise iki siyah benek ile vücut üzerindeki
kıllar belirgin olarak görülür. Deutonimf döneminde her iki türde erkek ve dişi
birbirinden ayırt edilebilir (Şekil 31d). Erkekler dişilerden daha hareketlidir.
Erkekler dişilerden daha narin ve daha küçük olup abdomen uçları sivridir.
Sefalotoraks üzerinde benekler dişilere göre daha belirgin görülür. Bu dönemin
sonunda ergin kırmızıörümcekler meydana gelir.
Tarla kenarlarında, bahçe ve çalılıklardaki yabancı otlarda üremesine devam ederek
kışı geçiren kırmızıörümcekler ergin olur olmaz çiftleşir ve yazın yaklaşık bir gün
beslendikten sonra yumurta koymaya başlar. Yumurtalarını yaprağın alt yüzüne tek
tek bırakır. Yaprak sapına yakın ana damarın çevresinde ve yaprağın kenarlarına
doğru daha yoğun yumurta bırakır. Bir dişi ömrü boyunca 100-150 yumurta
bırakır. Zararlının popülâsyonu, gelişme döneminde, eylül başına kadar her zaman
artabilmekte ise de Akdeniz Bölgesi’nde popülâsyonun en çok artış gösterdiği aylar
temmuz ve ağustostur. Ağustostan sonra havaların biraz serinlemesi ve çiğin
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artmasıyla popülâsyon genellikle düşer. İklim koşullarına ve bölgelere göre bir
dölünü 10–20 günde tamamlar. Yılda 10–20 döl verebilir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Larva, nimf ve erginler yapraklarda emgi yaparak zarar verir, yapraklar önce
sararır sonra kızarır ve kurur. Zararlı beslendiği yapraklarda ağ oluşturur ve ağların
çokluğu popülâsyonunun yoğun olduğunu gösterir. İlk enfeksiyonlar lokaldir ve
zamanla tarlanın diğer alanlarına yayılır. Aşırı zarar gören bitkilerde gelişme durur
ve verim düşer. Zarar durumu, zararlının yoğunluğuna ve bitkinin gelişme
dönemine göre değişir.

EM

Zararlının her iki türü de özellikle Akdeniz Bölgesi soya ekim alanlarında yaygın
ve yoğun olarak bulunur. Ege Bölgesi’nde ise hakim tür T.urticae’dir.
3. KONUKÇULARI
Polifag zararlıdır. Pamuk, mısır, kavun, karpuz, hıyar, kabak, bamya, biber,
patlıcan, fasulye, yerfıstığı, menekşe, çilek, lif kabağı, böğürtlen, fesleğen, tarla
sarmaşığı, ısırgan, ebegümeci, köpeküzümü ve mineçiçeği konukçuları arasındadır.

TA

G

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri:
Stethorus gilvifrons Muls.
(Col.: Coccinellidae)
Stethorus punctillum (Weise) (Col.: Coccinellidae)
Scymnus apetzi Muls.
(Col.: Coccinellidae)
S. interruptes Sat.
(Col.: Coccinellidae)
Orius niger Wolff.
(Hem.: Anthocoridae)
O. horvathi Reut.
(Hem.: Anthocoridae)
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae)
Scolothrips longicornis Pries. (Thys.: Thripidae)
Aeolothrips intermedius Egn. (Thys.: Aeolothripidae)
Predatör akarlar
(Acarina: Phytoseiidae)
Doğal düşmanların biyolojik mücadeledeki etkinlik durumları bilinmemektedir.
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
─ Tarla içindeki yabancı otlar temizlenmelidir.
─ Tarla içindeki bitki artıkları toplanarak yok edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele

5.2.1. İlaçlama zamanı
Baklalar olgunlaştıktan sonra mücadele yapılmamalıdır. İlk enfeksiyonlarda kenar
ve nokta ilaçlamalarının yapılması mücadelede ekonomi sağlayacağı gibi kırmızıörümceğin yayılmasını da önleyecektir.
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Zararlı tarla içerisine yayılmış ve 1 yaprakçıkta ortalama Akdeniz Bölgesi’nde 5
adet, Ege Bölgesi’nde 10 adet kırmızıörümcek bulunduğunda kaplama ilaçlama
yapılır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

5.2.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
İlaçlama çiğ kalktıktan sonra ve rüzgârsız saatlerde yapılmalıdır.

SOYADA PAMUK ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU
Spodoptera exigua (Hbn.)

(Lepidoptera: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Pamuk çizgili yaprakkurdu [Spodoptera exigua (Hbn.)]’na halk arasında
“Karadrina” adı da verilmektedir.
Erginlerin kanat açıklığı 23-28 mm kadardır. Gri gümüşi renkli ve kanatları
üzerinde zikzaklı çizgiler bulunan kelebek 2.0-2.5 cm boyundadır. Genel görünüşü
gri kahve ve kurşuni kahverengidir. On kanatta biri böbrek diğeri daire şeklinde
olan kahverengi, gözle görülebilen iki leke vardır. Dişiler erkeklere göre daha iri
yapılı ve daha koyu renklidir (Şekil 33).

TA

Yumurtası 0.4 mm çapında, beyaz renkli ve üstten hafifçe basık olup gözle
görülebilir. Yumurtalara büyüteçle bakıldığında üzeri dilimli şekilde görülür.
Yumurtalarını soya yaprakçıklarının üst kısmına kümeler halinde bırakır. Zararlı
yumurta paketini abdomeninden çıkardığı beyaz pullarla örter (Şekil 34a).
Yumurtadan yeni çıkmış larvaların boyu 1 mm kadar olup, baş siyah ve vücuda
oranla büyüktür. Vücudun genel görünüşü gri yeşildir. Son dönem larvanın boyu 22.5 cm kadar olup, sırtta ve yanlarda baştan sona kadar uzanan beyazımsı bir şerit
bulunur. Larvalar çıplak gözle bakıldığında kılsız görünür (Şekil 34b,c,d). Pupası 1
cm boyunda ve açık kahverengidir. Uç kısmında birbirlerinden uzakta iki tane
dikenimsi çıkıntısı vardır (Şekil 34e).
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Dişi ve erkek kelebekler gündüz bitki yapraklarının alt kısımlarında loş, gölgeli ve
kuytu yerlerde saklanır. Akşamüzerleri uçuşur ve çiftleşirler. Dişi kelebek
yumurtalarını gece, soya yaprakçıklarının üst kısmına paket halinde bırakır. Bir dişi
kelebek hayatı boyunca 300-600 kadar yumurta bırakır. Ayrıca 1700 kadar
yumurta bıraktığı da saptanmıştır. Ergin ömrü yaz mevsiminde 6-8 gün, bahar
aylarında ise 15-20 gündür. Erkek kelebeklerin yaşam süreleri dişilere nazaran 1-2
gün daha kısadır. Erginler çiçeklerin nektarlarını emerek beslenir. Bir yumurta
kümesinde 20-150 kadar yumurta olabilir. Yumurta yaz mevsiminde 2-3 günde,
bahar ve kış aylarında ise 10-18 günde açılır.

EM

Yeni çıkan larvalar önce yumurta kabuğunu yiyerek beslenir. Larva 5 dönem
geçirdikten sonra pupa olur. Larva dönemi yazın 9-11 gün kadardır. Larvalara
dokunulduğunda karakteristik olarak kıvrılırlar. Ayrıca larva bitki üzerinde ise çok
kere kendini yere atar. Olgun larva toprak içinde 4-7 cm derinliklerde, yüksük
şeklinde bir odacık yapar. Larva bu odacığın girişini ağzından çıkardığı ağ ile
örerek burada pupa olur. Pupa dönemi yazın 7-8 gün kadardır. Hayat dönemi yazın
21 gün olmasına karşın, kışın 60-80 gün kadardır.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Pamuk çizgili yaprakkurdu soya bitkileri çıkar çıkmaz görülebilir. Soyanın gelişme
mevsimi süresince zararlıya rastlansa da, esas zararını bitkinin çiçeklenme
öncesinde yapmaktadır. Yeni çıkmış taze yapraklarda katlı halde bulunan
yaprakçıkların iki parçası arasında beslenir. Bitkilerin 4-6 yapraklı olduğu
dönemde zararlı yoğun bulunursa, gelişme yavaşlar ve bitkiler zarar görür.
Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde bulunduğu saptanmıştır.

G

3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlıdır. Konukçuları pamuk, mısır, yerfıstığı, kavun, karpuz, patlıcan,
börülce, biber, bezelye, yonca, tırfıl ve birçok yabancı otlardır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

TA

Parazitoitleri:
Microbracon spp.
(Hym.: Braconidae)
Apanteles ruficrus Haliday (Hym.: Braconidae)
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
Zararlının kışlayabileceği bitki artıkları tarladan toplanarak uzaklaştırılmalı ve yok
edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele

5.2.1. İlaçlama zamanı
Yapılan sürveylerde, 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta
paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

EM

Çiğ kalktıktan sonra, rüzgârsız ve günün serin saatlerinde ilaçlamanın yapılmasına
özen gösterilmelidir. Tarla pülverizatörleri ile ilaçlama yaparken sıra üstü
memesinin bitkinin üst seviyesinden 30 cm kadar yükseklikte tutulmasına dikkat
edilmelidir.

SOYADA PAMUK YAPRAKKURDU
Spodoptera littoralis (Boisd.)
(Lepidoptera: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Pamuk yaprakkurdu [Spodoptera littoralis (Boisd.)]’a halk arasında “Prodenya”
adı da verilmektedir.

TA

Ergin, ön kanatları gri-kahverengi olan ve kanatları üzerinde karışık şekillerde açık
sarı renkli çizgiler bulunan bir kelebektir. Ön kanatlarda yan kenarlara paralel,
fakat uca doğru uzanan ve önden arkaya doğru daralan iki milimetre eninde kurşuni
renkli bir şerit bulunur. Bu şeritten çıkan ve kanat ucuna kadar olan kısımda önden
arkaya doğru uzanan sarı renkli üç çizgi bulunur. Arka kanatlar beyaz renkte olup,
vücuda yakın kısımları hafif gridir. Kanat açıklığı 22-45 mm’dir. Arka kanatların
yan kısımlarında koyu renkte ince bir çizgi bulunup kanat uçları beyaz tüylüdür.
Abdomen gri veya grimsi kahverengidir. Dişi ile erkek kelebekler arasında dış
görünüş ile renk bakımından fark yoktur. Sadece dişi kelebekler biraz daha
büyüktür (Şekil 38a) .
Kelebekler yumurtalarını soya yaprakçıklarının arka yüzeyine paketler halinde
bırakır ve abdomeninden çıkardığı devetüyü rengindeki pullar ile örter. Paketlerde
yumurtalar çoğunlukla iki sıralı ve düzenli olarak dizilir. Ayrıca 1-3 katlı paketlere
de rastlanabilmektedir. Her yumurta paketinde 80-360 yumurta bulunur. Dişi
kelebek bir kaç defada toplam olarak 1200 kadar yumurta bırakabilir. Tek bir
yumurta incelendiğinde, yaklaşık 0.4 mm çapında, yuvarlak ve boyuna dilimli
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olduğu görülür. İlk bırakıldığında yeşilimtırak renkli iken açılmaya yakın renkleri
değişerek koyu kahverengiye döner (Şekil 38b).

EM

Yeni çıkan larva 1.0-1.5 mm uzunluğunda, yeşil renkli, kıllı, baş vücuda göre
büyük, koyu kahve veya siyah renklidir (Şekil 38c). Larva 6 dönem geçirir.
Larvaların dönemleri değiştikçe boyu ile birlikte rengi de değişir. İleri
dönemlerinde sırt kısımlarında dördüncü ve onuncu vücut halkalarında sağda ve
solda olmak üzere iki adet kahverengimsi siyah leke oluşur. Larvalarda baş kısmı
vücudun sonuna göre daha dardır. Olgun larva 4-5 cm boyunda gri-kahve yada
siyahımtırak renkli olabilir, deri kadife gibidir. Önden 4. segmentten başlayan ve
boydan boya uzanan kirli sarı renkte bir bant vardır (Şekil 38d,e). Son dönem
larvalar toprağa inerek pupa olur.
Pupa toprağın 2-8 cm derinliğinde bulunur ve 16-18 mm boyundadır. İlk
oluştuğunda sarımtırak olan rengi daha sonra kahverengiye dönüşür (Şekil 38f).

G

Kelebekleri gündüzleri gölgede, loş ve kuytu yerlerde gizlenirler. Gece uçuşur ve
ışığa gelirler. Bırakılan yumurtalar, yazın 4 günde açılır. Larvalar yeni çıktığında
bir arada bulunur ve larvaların bu şekilde bir arada bulunmaları “ocak” olarak
adlandırılır. Yumurtadan çıkan larvalar önce yumurta kabuklarını yer, daha sonra
yaprağın alt epidermisini yiyerek zar haline getirirler. Larvalar büyüdükçe önce
yaprağın, daha sonra da bitkinin diğer kısımlarına dağılırlar. Zararlının 6 larva
dönemi vardır ve larva dönemi yazın 16-20 günde tamamlanır. Günün sıcak
saatlerinde, özellikle de büyük dönem larvalar, daha serin olması nedeniyle bitkinin
alt kısmına veya toprağa iner. Olgun larva toprağa girerek pupa olur. Yazın pupa
dönemi 6-10 gün sürer. Bir dölünü 25-30 günde tamamlar. Belirli bir kışlama
dönemi yoktur. Kışın her dönemine rastlamak mümkündür. Yılda 4-5 döl verebilir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Pamuk yaprakkurdu temmuz ayının ikinci yarısından itibaren görülür ve
popülâsyonu yoğun olduğunda zararı da yüksek olur. Larvalar ilk çıktığı andan
itibaren yapraklarda beslenerek ve yaprakların epidermisini yiyerek yaprakçıkları
zar şekline getirir. Zararlı genellikle soya bitkisinin yaprakçıkları ile beslenmekle
birlikte üçüncü ve dördüncü dönem larvalar baklalarda da beslenerek zarar
yapmaktadır. Baklanın kabuğunu kemirerek içindeki daneyi yer. Kemirilen
baklanın tamamı çürümez, yalnız kemirilen yer zarar görür. Baklanın kemirilmesi
baklaların gelişme zamanında olursa verimi düşürür. Soya bitkisinin çiçeklenme
devresinden sonra, yaprakçıkların %25-40’ı zarara uğrasa bile, bitki yaprak kaybını
tolere edebildiği için ürün kaybı olmadığı belirlenmiştir.
Akdeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI

Pamuk yaprakkurdu polifagdır. Pamuk, hayvan pancarı, domates, ıspanak, biber,
yerfıstığı, maydanoz, börülce, ebegümeci, şekerpancarı, yonca, tırfıl ve horozibiği
konukçuları arasındadır.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri:
Nabis pseudoferus Rem.
(Hem.: Nabidae)
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae)
Parazitoiti:
Microplitis rufiventris Kok. (Hym.: Braconidae)
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Soya bitkileri çok sık ekilmemeli ve aşırı sulanmamalıdır.

Yapılan sürveylerde 3 m sıra uzunluğunda 6 larva bulunduğunda veya yeni açılmış
2 yumurta paketi olduğunda mücadeleye geçilmelidir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

5.2.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.

TA

Çiğ kalktıktan sonra, rüzgârsız ve günün serin saatlerinde ilaçlamanın yapılmasına
özen gösterilmelidir. Tarla pülverizatörleri ile ilaçlama yaparken sıra üstü
memesinin bitkinin üst seviyesinden 30 cm kadar yükseklikte tutulmasına dikkat
edilmelidir.
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SOYADA PİSKOKULU YEŞİLBÖCEK
Nezara viridula (L.)
(Hemiptera: Pentatomidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Piskokulu yeşilböcek [Nezara viridula (L.)]’in ergin vücudunun genel rengi yeşil
olup bazı varyetelerinde başın ve pronotum’un ön kesintileri ile hemielitra’nın
kenarları ve abdomen segmentlerinin yan tarafları sarı renkli olabilir. Vücut baş
dahil derin çukurcuklarla kaplıdır. Kışlayan erginlerde renk yeşilden kahverengiye
dönüşür. Vücut uzunca oval ve geniştir. Başta sağlı sollu bir çift bileşik ve onun
gerisinde nokta gözler bulunur. Antenleri 5 segmentlidir. Pronotum’un ön kenarı
içe doğru çökük olup baş bu kısma yerleşmiştir. Skutellum’u üçgen şeklinde, ön
kısmı şişkin, arka kısmı düz olup, küt bir uçla son bulur. Skutellumun kaide
köşelerinde birer siyah, kaide kenarı üzerinde de sırayla üç adet sarı noktacık
bulunur. Bacaklar genellikle yeşilimsi renkte olup, üzerinde tüyler bulunur.
Dişilerin boyu 13-16 mm, erkeğin boyu ise 11-15 mm’dir (Şekil 48a).

G

Yumurta ilk bırakıldıklarında açık sarı krem renginde ve parlak görünüşlüdür.
Yumurtalar açılmaya yakın embriyodaki renk değişiminden dolayı kırmızı renkte
görünürler. Yumurtaları küçük muntazam silindirik biçimde alt ve üst kısmı
şişkince kubbemsidir. Dairesel şekilde muntazam ve saydam yumurta kapağı
bulunur. Yumurtanın boyu ortalama 1.2 mm, eni 0.8 mm’dir. Yumurtalar düzenli
sıralardan oluşan kümeler halinde bırakılır (Şekil 48b).

b

©Mustafa GÜLLÜ

TA

a

c

Şekil 48. Piskokulu yeşilböceğin ergini (a), yumurta paketi (b) ve yumurtalardan yeni
çıkan nimfler (c).

Nimflerinin genel görünüşleri erginlere benzerse de başlarında nokta gözlerinin
olmayışı, antenlerinin 4, tarsuslarının 2 segmentli ve vücutlarının daha küçük
oluşu, kanatlarının olmayışı veya tomurcuk halinde bulunması ile her döneme özgü
desenli vücutlarıyla erginlerden ayrılırlar. Erginlerde metatoraksta bir çift olarak
bulunan pis koku bezi delikleri, nimflerde 4. ve 5. abdomen segmentlerinin sırt
kısmında birer çift olarak bulunur. Zararlının beş nimf dönemi vardır.
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Erginler kışı bitki kabukları altında, bina yarık ve çatlakları, gübre ve saman
yığınları gibi yerlerde kahverengi formda fakültatif diyapozda geçirir. Kış
aylarında sıcaklığın 13°C’nin üzerinde olduğunda hareketli hale geçerler. Mart
ayından itibaren ortalama toprak sıcaklığının 13°C’nin, günlük sıcaklığın 12°C’nin
üzerine çıktığı zaman kışlakları terk ederek yabancı otlarda beslenmeye başlar. Bir
müddet beslendikten sonra çiftleşerek, yumurtalarını yaprakların alt yüzüne düzenli
sıralardan oluşan kümeler halinde bırakır. Bir dişi 1-8 adet yumurta kümesi bırakır.
Bir kümede 19-121 adet yumurta bulunur. Bir kışlamış dişi ortalama 61-540 adet,
1. döl dişileri ise ortalama 27-457 adet yumurta bırakır. Yumurtalar 5-6 günde
açılır. Yumurtalar 13.7°C altında açılmaz.

EM

Yumurtadan çıkan nimfler yumurta kabukları üzerinde veya yaprak üzerinde toplu
olarak küme oluştururlar ve 1. gömleği değiştirinceye kadar böylece beslenmeksizin kalırlar. 2. dönemden itibaren nimflerde beslenme ve hareket başlar. 3.
dönemin sonuna kadar bitki üzerinde toplu olarak, özellikle meyveler üzerinde, bu
dönemden sonra ise dağılarak beslenirler.
Sonbaharda ekim ayının sonlarına doğru erginlerin rengi kahverengiye dönüşerek
kışlaklara göç etmeye başlar. Bu göç kademeli olarak konukçu bitkiye göre aralık
ayının başına kadar devam edebilir.
Pis kokulu yeşilböcek yılda 3 döl vermektedir.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Birinci dönem nimfler hariç diğer dönemleri stiletleri ile bitkilerin öz suyunu
emerek beslenir. Bitkilerin yaprak ve sürgünlerinde beslenmekle birlikte en çok
generatif organları tercih eder. Generatif organlar yeni oluştuğunda döküme yol
açarlar. Olgunlaşmış generatif organlarda döküm olmaz, ancak bunlarda şekil
bozuklukları ve gelişme gerilemesi görülür. Piskokulu yeşilböcek soya fasulyesi
tohumuna, bakla içindeki tohumu emerek zarar verir. Eğer bakla taze ve fasulyeler
çok küçükse gelişme durabilir. Böyle bir durumda bakla dökülür. Daha büyük
baklalar bitkide kalır, ancak emilen baklalardaki daneler büzülür ve buruşur. Delme
yeri çevresinde renk değişir. Zarar sonucu hem ürün kaybına neden olur, hem de
ürünün kalitesi düşer.

TA

Kapsüllerdeki ciddi zararlanmalarda, kapsüllerin olgunlaşmasından sonra, bitki
sapları uzun süre yeşil ve yapraklı kalır, hasat güçleşir. Danedeki emgi sayısı
arttıkça yağ miktarı azalır, protein oranı ve yağ asitlik dereceleri artar. Danedeki
zarar arttıkça, palmitik, stearik ve oleik asit artar, linoleik asit ve linolenik asit ise
azalır. Çimlenme yüzdesi düşer. Erken olgunlaşan çeşitler, geç olgunlaşanlara
oranla daha az zarar görür. Zararlı ayrıca, soyada hastalık meydana getiren
Nematospora coryli (Ascomycetes)’in vektörüdür.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlıdır. Yabancı ot ve kültür bitkilerinden 100’e yakın konukçusu
vardır. Konukçuları arasında pamuk, soya, tütün, ayçiçeği, pancar, börülce, fasulye,
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domates, biber, patlıcan, patates, hıyar, kavun, karpuz, turunçgiller, kayısı ve elma
bulunur.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Yumurta parazitoitleri:
Asolcus perrisi Kieff.
Trissolcus spp.

(Hym.: Scelionidae)
(Hym.: Scelionidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

EM

Ergin parazitoitleri:
Ectaphasia crassipennis Fabr. (Dip.: Tachinidae)
Polistes gallicus L.
(Hym.: Polistidae).

Zararlı kışlaklardan çıkıştan sonra yabancı otlar üzerinde yaşadığından soya
yetiştirilecek alanlarda ve etrafında yabancı ot kontrolü önemlidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Yapılan sürveylerde 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 8 adet “ergin+nimf”
saptandığında kimyasal mücadele uygulanır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

TA

Çiğ kalktıktan sonra, rüzgârsız ve günün serin saatlerinde ilaçlamanın yapılmasına
özen gösterilmelidir. Tarla pülverizatörleri ile ilaçlama yaparken sıra üstü
memesinin bitkinin üst seviyesinden 30 cm kadar yükseklikte tutulmasına dikkat
edilmelidir.
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SOYADA TÜTÜN BEYAZSİNEĞİ
Bemisa tabaci Genn.
(Hemiptera: Aleyrodidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Tütün beyazsineği (Bemisa tabaci Genn.) ergininin boyu yaklaşık 1 mm olup genel
görünüşü beyaz renklidir. Kanat ve vücut üzeri beyaz tozlu görünüşte bir mum
tabakası ile kaplı olduğu için zararlı beyaz renkli görünür. Gözler kırmızıdır (Şekil
40a,c).
Yumurta boyu 0.25 mm kadardır. Yeni konulduğunda beyaz renkli olan yumurta
olgunlaştıkça koyulaşarak kahverengiye döner. Yumurta, yaprak dokusuna
yumurta sapı ile dik olarak tutturulur (Şekil 40b).
Yumurtadan yeni çıkan larva beyaz renkli, hareketli ve oval şekillidir. Üç çift bacağı olan larvanın rengi soluk sarıdır. Hortumunu yaprak dokusuna sokarak 8 saat
içinde kendisini sabitleştirir. Hareketsiz duruma geçerek üzeri bir mum tabakası ile
kaplanır. Bu dönemde larvanın bacakları ve antenleri kaybolur (Şekil 40c,d).

G

Pupa şekil olarak larvaya benzer. Üçüncü dönemin sonlarına doğru larva sırtı
hafifçe şişkinleşerek ve rengi koyulaşarak pupa dönemine girer. Pupanın boyu 0.65
mm’dir. Pupa döneminde erginin kırmızı renkteki gözleri belirginleşerek, dıştan
rahatça görülebilir ve vücudu örten kabuk iyice kalınlaşır (Şekil 40c,d). Pupa
döneminde beslenme yoktur. Pupa gelişimini tamamlayınca pupa kabuğunun
dorsali T şeklinde yırtılarak ergin çıkar.
Ergin pupadan çıktıktan sonra çiftleşir ve 2-4 gün sonra yumurta koymaya başlar.
Erginler yumurtalarını bırakmak için taze yaprakları tercih eder ve yaprakların alt
yüzeylerine yumurtalarını tek tek bırakır. Popülâsyon çok yoğun olduğunda
yumurtalar gruplar halinde bırakılmış gibi görünür.

TA

Bir dişi bir kaç kez çiftleşir ve yaklaşık 300 yumurta bırakır. Yumurta bırakmak
için en uygun sıcaklık 26-27°C ve %60’ın üzerindeki orantılı nem koşullarıdır.
Sıcaklık 14°C’nin altına düştüğünde yumurta bırakımı durur. Yumurtanın açılması
için geçecek süre sıcaklık ve neme bağlıdır. Kış aylarını, iklimi müsait olan
yerlerde üremesine devam ederek geçirir. Bu nedenle konukçularında zararlının
bütün biyolojik dönemleri bulunur. Sonbaharda pamuk, soya ve diğer yazlık kültür
bitkilerinden yabani floraya, ilkbaharda da yabani floradan kültür bitkilerine
geçerler. Yılda 9–10 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Soyanın en önemli zararlılarından biridir. Soya bitkisi çıkışından itibaren zararlıya
konukçuluk eder. Yaz boyunca beyazsinek popülâsyonu artarak varlığını sürdürür.
Popülâsyon yoğunluğu bölgelere ve soya çeşitlerine göre farklılık gösterir.
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Beyazsineğin hem ergini hem de larvası zararlıdır. Soya bitkisinde yaprakların öz
suyunu emerek doğrudan zarar verip bitkinin gelişmesini önler ve zayıf kalmasına
neden olur.

3. KONUKÇULARI

EM

Ayrıca, ergin ve larvaların çıkardığı yapışkan sıvı yaprakların yüzeyini kaplar. Bu
sıvının üzerinde gelişen saprofit funguslar zamanla hava ile temas ederek
yaprakların yüzeyinde fumajin olarak adlandırılan siyah bir görüntünün oluşmasına
neden olur. Yaprakların yüzeyini kaplayan fumajin, gözenekleri kapattığı için
bitkinin solunum düzeni ve fizyolojisi bozulur. Fotosentez yapılamadığı için de
bitkinin erken ölmesine neden olur. Ürün kaybının %12-25 oranında olduğu
saptanmıştır.
Pamuk, patates, fasulye, tütün, bamya, patlıcan, ayçiçeği, turunçgil ve Cucurbitaceae familyasına ait bitkiler konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Predatörleri:
Nabis pseudoferus Rem.
(Hem.: Nabidae)
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae)

Parazioiti:
Erotmocerus mundus Mercet (Hym.: Aphelinidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

G

Ayrıca bazı Coccinellidae familyasına bağlı türler ve Amblyseus cinsine ait akar
türleri tespit edilmiştir. E.mundus’un Çukurova’da pamuklardaki Bemisa tabaci
türünü %1-25 arasında parazitlediği bilinmektedir.

Tarla temizliğine önem verilerek tarla içerisindeki yabancı otlar temizlenmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele

TA

5.2.1. İlaçlama zamanı

Bir yaprakta ortalama 15 larva ve pupa bulunduğunda kimyasal mücadele yapılır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
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5.2.4. İlaçlama tekniği
Yeşil aksam ilaçlamalarında ilaçlama, çiğ kalktıktan sonra, rüzgarsız ve günün
serin saatlerinde yapılmalıdır. İlaçlamalar sırasında yaprak altı memelerinin
kullanılmasına dikkat edilmelidir.

SOYADA TÜTÜNTRİPSİ

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Thrips tabaci Lind.
(Thysanoptera: Thripidae)

Tütüntripsi (Thrips tabaci Lind.) ergininin boyu 0.8–0.9 mm kadardır. Renk yazlık
formlarda açık sarı, kışlık formlarda ise biraz daha koyudur. Baş genişçe ve
dikdörtgen biçimindedir. Anten 7 segmentli, kısa ve kıl gibidir. Toraks genişçedir.
Vücutları silindir şeklinde olup, abdomen incelerek son bulur. Kanatlar iki çift ve
dar yapılıdır. Kanat kenarları kirpik şeklinde saçaklıdır. Abdomen 10 segmentden
oluşmuştur. Üzerinde sarımsı kahverengi lekeler bulunur. Erkekler daha ufak
yapılıdır (Şekil 41a).

G

Yumurta oval şekilde 0.3 mm boyda ve beyaz renktedir. Birinci dönem nimf beyaz,
ikinci dönem nimf açık sarı renkte ve 0.9 mm boydadır (Şekil 41b).

TA

Kışı ergin halde çeşitli bitkiler üzerinde geçirir. Sıcaklıkların artmasıyla şubat ve
mart ayında yabancı otlarda görülmeye başlar. Yabani floranın kuruması ile kültür
bitkilerine ve soyaya geçer. Yumurtalar yaprakların alt yüzüne teker teker veya
gruplar halinde doku içerisine bırakılır. Genel olarak yumurtadan 4-5 gün
içerisinde larva çıkar. İki nimf dönemi geçirir. Daha sonra prepupa dönemi gelir.
Toprakta pupa olur. Yılda 4–6 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararlının ergin ve nimfleri soya yaprak ve saplarını ağız parçalarıyla zedeleyerek
bitki özsuyunu emerler. Bir süre sonra zararlının beslendiği yerler karakteristik
olarak gümüşi ve beyazımsı bir renk alır (Şekil 41c) ve bitki gelişimi yavaşlar.
Zararın yoğun olduğu durumlarda yapraklar kurur ve dökülür.
3. KONUKÇULARI
Tütün tripsi polifagdır. Pamuk, tütün, soya, yonca, soğan, sarımsak, domates,
patlıcan, patates, bezelye, kabak, hıyar, pancar ve bazı yabancı otlardır.
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Parazitoiti:
Thripocteunus sp.
5. MÜCADELESİ

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri:
Aeolothrips intermedius Bagn. (Thys.: Aeolothripidae)
A. fasciatus L.
(Thys.: Thripidae)
A. collaris Pr.
(Thys.: Thripidae)
Scolothrips longicornis Priesner (Thys.: Thripidae)
Chrysoperla carnea (Steph.)
(Neur.: Chrysopidae)
Deraeocoris spp.
(Hem.: Miridae)
Nabis spp.
(Hem.: Nabidae)
Orius spp.
(Hem.: Anthocoridae)
(Hym.: Eulophidae)

5.1. Kültürel Önlemler
Soya aralarında veya yakınında diğer konukçularının bulunmaması yararlı olur.
5.2. Kimyasal Mücadele

5.2.1. İlaçlama zamanı
Yaprakçık başına ortalama 5 adet tütün tripsi olduğunda ilaçlı uygulamaya
geçilebilir.

G

5.2.2.Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.

TA

5.2.4. İlaçlama tekniği

Çiğ kalktıktan sonra, rüzgârsız ve günün serin saatlerinde ilaçlamanın yapılmasına
özen gösterilmelidir. Tarla pülverizatörleri ile ilaçlama yaparken sıra üstü
memesinin bitkinin üst seviyesinden 30 cm kadar yükseklikte tutulmasına dikkat
edilmelidir.
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SOYADA YEŞİLKURT
Helicoverpa armigera (Hbn.)
(Lepidoptera: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Yeşilkurt [Helicoverpa armigera (Hbn.)] ergini 35-40 mm kanat açıklığında bir
kelebektir. Ön kanatlar erkeklerde grimsi yeşil, yeşilimsi devetüyü veya zeytin
yeşili, dişilerde ise kızılımsı kahverengine yakın sarımsıdır. Ön kanatlar üzerinde
biri böbrek diğeri daire şeklinde iki leke vardır. Arka kanatlar bej veya sarımsı
renkli olup, kanat uçlarına doğru geniş ve siyah renkli birer bant bulunur. Antenler
kıl şeklinde ve az tüylüdür. Baş ve toraks, ön kanatların renginde tüylerle
örtülüdür. Abdomende bulunan kıllar baş ve torakstakilerden daha açık renkli ve
kısadır (Şekil 43a,b).
Yumurtalar 0.5–0.7 mm çapında, krem renkli ve üstten hafifçe bastırılmış küre
şeklindedir. Üzerinde uzunlamasına yerleşmiş çıkıntılar vardır (Şekil 43c,d).

G

Yumurtadan yeni çıkmış larvaların boyları 1.5-2.0 mm, kirli beyaz renkli ve çok
kıllıdır. Bu kıllardan baş ve protoraksta bulunanların rengi siyahtır. Larvanın üst
kısmında yeşil, kahverengi ve sarı renkte bantlar yer alır. Yanlarda da sarı renkli
birer bant daha bulunur. Larva yumurtadan ilk çıktığında şeffaf, soluk grimsi yeşil
renktedir. Baş ise koyu siyahımsı kahverengidir. Dönemler ilerledikçe vücut
üzerinde uzunlamasına bant şeklinde, değişik renk ve tonlarda lekeler oluşur.
Larvaların rengi beslendiği ortama göre de değişiklik gösterebilmektedir. Toplam 6
larva dönemi geçiren Yeşilkurt’un son dönem larvası 3-4 cm boyundadır. Son
dönem larva yeşil, kahverengi veya turuncu rengin değişik tonlarındadır (Şekil
43e,f,g). Gelişmesini tamamlayan larva toprakta 1-6 cm derinlikte pupa olur. Pupa
20-23 mm boyunda ve 5 mm eninde önceleri yeşil, daha sonra kızıl kahverengine
döner (Şekil 43h).

TA

Yeşilkurt kışı diyapoz halinde pupa olarak geçirir. Çukurova’da erginler nisan ayı
başından itibaren çıkmaya başlar. Gece aktif olup çiftleşme ve yumurtlama gece
olur. Bir dişi 7-16 gün süren yaşam süresinde 400-2200 adet yumurta bırakabilir.
Ergin yumurtalarının büyük bir bölümünü pamuk bitkisinin topraktan itibaren
ikinci yarısında bulunan yaprak, tarak ve diğer generatif organlara teker teker
bırakır. Yumurtaları yaz aylarında 3 günde açılmaktadır. Aynı yere yan yana birden
fazla yumurta bıraktığı da görülmektedir.
Yumurtadan yeni çıkan larva yaprak epidermisini yiyerek çok kısa bir süre
beslendikten sonra başta tarak olmak üzere diğer generatif organlara geçerek
beslenmeye devam eder. Bu nedenle de ilk dönem larvalar genellikle bitkinin üst
kısımlarında bulunmaktadır. Larva büyüdükçe pamuk bitkisinin alt kısımlarına
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doğru iner. Larva genel olarak generatif organlarda beslenmektedir. Gelişmesini 6
dönemde tamamlayan larvanın toplam gelişme süresi yaz aylarında 10-15 gündür
ve 3’ü pamukta olmak üzere 5 döl vermektedir. İlkbaharda ilk dölünü geliştirdiği
bitkiler ile pamuktan sonra sonbaharda kışlayacak pupalarını oluşturan larvaların
beslendiği konukçu bitkiler zararlının ekolojisinde önem taşımaktadır.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Yeşilkurt yumurtalarını genellikle soya bitkisinin taze uç kısımlarına bıraktığından,
larvalar önce çok taze yaprakçıklarda bulunur ve delikler açarak beslenir.
Beslendiği bu yapraklar gelişir, fakat daha önce açılan delikler kalır. Larvaların
soya yapraklarındaki zararı önemli olmayıp, çiçekler ve baklalardaki zararı
önemlidir. Özellikle dördüncü ve altıncı dönem larvalar baklanın kabuğunu delerek
yeşil daneleri yer ve zarar yapar. Yeşilkurt soyada vejetasyon süresince bulunabilir.
Tohumluk olarak erken ekilen soyada ilk dölü yoğun olarak görülür. Ancak bu
dönemdeki zarar ekonomik olarak önemli olmamaktadır.
Soya yetiştirilen bütün alanlarda görülmektedir.
3. KONUKÇULARI

Yeşilkurt polifag bir zararlıdır. Soya, pamuk, bamya, patlıcan, domates, biber,
fasulye, nohut, mısır, tütün, ayçiçeği, yerfıstığı, kabak, kenevir, yonca, üçgül ve
çeşitli süs bitkileri konukçuları arasındadır. Ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde
fındıklarda da bulunmuştur.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

(Col.: Coccinellidae)
(Hem.: Lygaeidae)
(Hem.: Lygaeidae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Neur.: Chrysopidae)

Parazitoitleri:
Apanteles sp.
Microplitis rufiventris Kok.
Bracon hebetor Say.
Diedegma sp.

(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Icneumonidae)

TA

G

Predatörleri:
Scymnus spp.
Piocoris spp.
Geocoris megacephalus (R.)
Orius spp.
Chrysoperla carnea (Steph.)

Hastalık etmenleri:
Fusarium sp.
Aspergillus flavus Link.
Bacillus cereus Frank
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Apenteles sp. Çukurova’da yeşilkurtun en önemli parazitioiti olarak bulunmuştur.
Bu faydalı yeşilkurt larvalarında mevsim sonuna doğru %60’a kadar yükselebilen
bir parazitlenme oluşturabilmektedir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Baharda toprak iyi bir şekilde işlenmeli ve zararlının toprakta kışlayan pupaları bu
yolla yok edilmeye çalışılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele

EM

5.2.1. İlaçlama zamanı
Yapılan sürveylerde 3 metre sıra uzunluğunda 6 adet larva bulunduğunda ilaçlı
mücadeleye geçilmelidir. Zararlı erken dönemde bu yoğunlukta olsa da yalnız
yaprakçıklarda besleniyorsa ilaçlı mücadele yapılmamalıdır. Çünkü bu dönemde
Yeşilkurt’un doğal düşmanları özellikle de parazitoitleri yoğun bulunabilmektedir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.

TA

G

5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlamalar, çiğ kalktıktan sonra ve rüzgârsız saatlerde yapılmalıdır. Aletin
memesinden çıkan sıvının iyi bir dağılım ve kaplama sağlayabilmesi için sıra üstü
memelerinin bitki tepesinden 30 cm kadar yüksekte bulunması gerekir.
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SUSAMGÜVESİ
Antigastra catalaunalis Dup.
(Lepidoptera: Pyralidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Susamgüvesi (Antigastra catalaunalis Dup.)’nin dişi kelebekleri 7-8 mm uzunluğunda ve kanat açıklığı 20 mm’dir. Erkekler daha küçük yapılıdır. Her iki cinsiyette de vücut sarımsı kahverengi ve bacakları gri renklidir. Sarımsı kahverengi
olan ön kanatlar çizgili bir görünümde olup, damarlar boyunca kırmızımsı çizgilere
sahiptir. Kanatların ön ve yan kenarları kırmızımsı renktedir. Kanat kenarları
üzerinde beyaz kılların oluşturduğu tabanında siyah renkte olan bir kıl yığını
vardır. Arka kanatlar yeşilimsi renkli ve sadece kenarları kırmızımsıdır (Şekil 49).

G

Yumurta oval şekilli, uzunluğu 0.4–0.5 mm,
genişliği 0.25 mm’dır. Rengi açık yeşil ve
pırıltılıdır. Larva uzunluğu 11-13 mm, rengi
elma yeşili ve başı siyahtır. Her vücut halkası üzerinde stigmalar arasına yerleşmiş bir
sıra şeklinde ve üstleri kıllı olan 4 siyah
nokta bulunur. Bu noktaların altına da ikiden
daha çok sayıda noktalar yerleşmiştir. Pupa
10 mm boyunda, yeşilimsi pembe renkli, her
iki uca doğru incelmiş ve genellikle ipekten
örülmüş gevşek bir kokon içindedir.

TA

Susamgüvesi kışı toprakta veya yere düşmüş
bitki artıkları arasında pupa döneminde geŞekil 49. Susam güvesi ergini.
çirir. Ergin çıkışları çoğunlukla nisanda olur.
Dişi, yumurtalarını genç susam yapraklarının alt yüzüne bırakır. Bu yumurtalar ortalama 28°C’de 3 günde açılır. Çıkan
larvalar yaprakları kıvırarak ağ örer ve burada beslenirler. Gruplar halinde yaşayan
larvalar 1-1.5 hafta içinde olgun hale gelirler. Olgunlaşan larvalar toprağa inerek
veya dökülmüş bitki artıkları arasında yada topraktaki çatlaklar içinde pupa olurlar.
Pupa dönemi 28°C’de 4 günde tamamlanır. Zararlı yılda 6 veya daha çok döl
verebilmektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Susam güvesinin larvaları fide ve çiçek döneminde önemli zararlar verir. Larvalar
yaprakları enine doğru kıvırarak ağ örer ve yaprakları yiyerek beslenir. Ayrıca,
çiçeklenme döneminde çiçek demetlerini ağlarla örüp henüz oluşmaya başlamış
çiçekleri yer. Bu nedenle bitki gelişmediği gibi kapsül de bağlayamaz. Kapsüllerin

148

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT II

oluştuğu dönemde ise larvalar hem kapsülleri kemirir hem de kapsül üzerinde delik
açarak tohumları yerler.
Susamgüvesinin, Ege Bölgesi’nde oldukça yoğun olduğu ve özellikle de kapsül
döneminde %50 oranında bulunduğu saptanmıştır. Zararlı ekonomik açıdan
oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle bilinçli bir şekilde mücadele yapılmasına
özen gösterilmelidir.
Zararlı Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nin susam yetiştirilen hemen hemen her yerinde
görülmektedir.

EM

3. KONUKÇULARI
Susam çeşitleri ile aslanağzı konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde doğal düşmanları bilinmemektedir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

Tarla temizliğine önem verilmelidir. İlkbaharda tarlalarda yabancı ot temizliği
yapılmalı ve bitki artıkları bırakılmamalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Zararlı ile bulaşık bitki oranı %20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

G

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.

TA

5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamalar çiğ kalktıktan sonra sabah erken veya akşam geç saatlerde ve rüzgarsız
bir havada yapılmalı, ilaçların yaprakların alt yüzlerini de ıslatabilecek şekilde
atılmasına özen gösterilmelidir.
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SUSAMDA BOZKURT
Agrotis segetum (Schiff.)
(Lepidoptera: Noctuidae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Bozkurt [Agrotis segetum (Schiff.)] kelebekleri 35-40 mm kanat açıklığına sahip
olup, vücudu siyahımsı kahverengidir. Baş, toraks ve abdomen üzerindeki kıllar
grimsi kahverengidir. Antenler dişilerde ip, erkeklerde ise çift taraflı tarak
şeklindedir. Ön kanatlarda grimsi kahverengi renkte ve üzerinde biri böbrek, diğeri
yuvarlak iki leke bulunur. Ayrıca kanadın dip kısmında bulunan çizgiye bitişik,
siyahımsı, kısa çubuk şeklinde bir leke vardır (Şekil 19b). Lekelerin iç kısmı, açık
kahverengi kıllarla örtülmüş olup etrafları kahverengi çizgilidir. Arka kanatlar
grimsi beyaz renklidir. Dişilerde kenarlara doğru kahve renkli gölgeler vardır
Yumurta 0.63 mm çapında, sarımsı krem renkli ve üstten basık küre şeklindedir.
Üzerinde ışınsal çizgiler bulunur (Şekil 20a) Rengi açılmaya doğru koyu
kahverengine döner. Yumurtadan çıkan larvalar 0.3 mm boyunda, krem renkli ve
tüylüdür. Olgun larvanın rengi siyahımsı gri, vücut uzunluğu 45-50 mm’dir (Şekil
20b). Toprak içindeki odacıkta prepupa ve pupa dönemine girer. Pupa kırmızımsı
kahverengi ve 15-20 mm boyundadır (Şekil 20d).

TA

G

Kışı olgun larva halinde toprakta geçirir. İlkbaharda havaların ısınmaya başlaması
ile birlikte faaliyete geçen larvalar pupa olur. Nisanın birinci yarısından itibaren ilk
kelebekler görülmeye başlar. Yumurtalarını susam yapraklarına veya bitkinin
yakınındaki toprağa tek tek veya gruplar halinde bırakır. Bir dişi 1500-1800 kadar
yumurta koyabilir. Yumurta 2-15 gün içinde açılır. Çıkan larvalar mayıs boyunca
zararlı olmaya devam eder. Larvalar gündüzleri beslenmez ve gece beslendikleri
bitkilerin diplerinde toprak içinde kıvrık bir şekilde dururlar. Geceleri toprak
yüzeyine çıkarak beslenirler. Olgun larva prepupa olmak için topraktan bir odacık
yapar ve bu odacık içinde 3-6 gün prepupa dönemini geçirir. Bu dönemin sonunda
da aynı yerde pupa olur. Pupa süresi 10-16 gündür. Yılda 3-4 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zarar larvalar tarafından meydana getirilir. Birinci ve ikinci dönem larvalar
yapraklarda beslenir. Daha ileriki dönemlerde yalnız geceleri beslenir ve susam
bitkilerini kök boğazından kemirerek keser ve kesilmiş bitkiler ölür. Bu nedenle
tarlada boşluklar kalır. Popülâsyonun yüksek olduğu yıllarda zarar yeniden susam
ekimini gerektirecek kadar önemli olabilir.
Zararlı susam ekimi yapılan hemen her yerde bulunur.
3. KONUKÇULARI
Polifagdır. Pamuk, tütün, susam, çeşitli sebze ve süs bitkileri konukçularıdır.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri:
Meteorus rubens Nees
(Hym.: Braconidae)
Echinomyia magricornis Zett. (Hym.: Braconidae)
Apanteles rufifrons Hal.
(Hym.: Braconidae)
Barylypa humeralis (Bra.)
(Hym.: Ichneumonidae)
B. carinata (Brish.)
(Hym.: Ichneumonidae)
Gonia bimaculata Wied.
(Dip.: Tachinidae)
G. cilipeda Rondani
(Dip.: Tachinidae)
Wagneria nigrans Meigen
(Dip.: Tachinidae)
Linnaemyia compta Fallen
(Dip.: Tachinidae)

– Tarla temizliğine önem verilmeli, ilkbaharda tarla otlu bulundurulmamalıdır.
– Bozkurt ile bulaşık tarlalarda ilkbaharda yapılacak toprak işlemesi mümkün
olduğu kadar derin yapılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

Yapılan sürvey sonucunda, metrekarede 1-3 adet bozkurt larvası bulunduğunda
veya 100 bitkiden 3’ü kesilmiş ise kimyasal mücadeleye geçilmelidir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. İlaçlama tekniği

TA

Zehirli yemin hazırlanması: 10 kg kepeğe önerilen dozdaki ilaç iyice karıştırılır.
Daha sonra bu karışıma 500 g şeker veya pekmez ilave edilerek suyla hamur halini
almayacak şekilde nemlendirilir.
Zehirli yemin uygulanması: Uygulama sırasında en önemli etkenlerden biri
toprağın tavında olmasıdır. Çünkü larvalar genellikle kuru toprak üzerinde
gezinmezler. Bu gibi durumlarda mücadeleden iyi sonuç alabilmek için hazırlanan
zehirli yemin olanaklar ölçüsünde yağmur veya sulamadan sonra, akşamüzeri
uygulanmalıdır. Hazırlanan zehirli yem bitki köklerine yakın yerlere dekara 5-6 kg
gelecek şekilde eldiven giyilerek serpilmelidir.
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SUSAMDA PAMUK YAPRAKBİTİ
Aphis gossypii Glov.
(Hemiptera: Aphididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii Glov.)’ne halk arasında “Püseron, Ballık, Zenk”
gibi adlar verilir. Zararlı 1-2 mm büyüklükte, açık sarı yeşil, pembemsi kırmızı ve siyah
olmak üzere çeşitli renklerde görülebilir. Vücutta abdomenin sonuna doğru iki yanda
birer mum borucuğu (kornikıl) bulunur. Kanatlı ve kanatsız formları vardır (Şekil 36a,b).
Kanatlı vivipar dişi, 1.2-1.9 mm boyda, baş ve toraks siyah, abdomen açık veya
koyu yeşil ve iki yanda koyu renkli lekeler bulunur. Gözler siyaha yakın koyu
kırmızıdır. Antenler siyahtır. Mum borucuğu siyah renklidir. Bacaklar koyu
kahverengi veya kahverengimsi sarıdır.
Kanatsız vivipar dişi 1.2-2.0 mm boyda, baş, soluk sarımsı yeşil, koyu yeşil veya
siyah renklidir. Vücut soluk, sarımsı yeşil, grimsi yeşil veya koyu yeşilden siyaha
kadar değişen renklerdedir. Antenler açık sarı renkli ve vücut uzunluğunun yarısı
kadardır. Mum borucuğu siyah renklidir. Bacaklar sarıdan yeşile kadar değişen
renktedir.

TA

G

Eşeyli ve eşeysiz çoğalabilen zararlı, kışı ılıman geçen yerlerde eşeysiz olarak
üremektedir. Kışı soğuk geçen yerlerde, ilkbaharla birlikte yumurtalardan çıkan
nimfler ergin olduktan sonra partenogenetik olarak çoğalmalarına devam ederler.
İlkbahar sonlarına doğru kanatlı formlar meydana gelir. Bunlar göç ederek çeşitli
konukçulara geçerek çoğalmalarına devam ederler. Sonbahara doğru havaların
soğuması ile kanatlı dişiler ilk konukçularına döner ve burada seksüel bireyleri
meydana getirirler. Bu dişiler çiftleşerek yumurtalarını kışı geçirmek üzere kışlık
konukçularına bırakır. Zararlı 4 nimf dönemi geçirerek, bir dölünü 4–7 günde
tamamlamaktadır. Genellikle nemli ve serin havadan hoşlanan yaprakbitinin
popülâsyonu düşük nem ve hava sıcaklığının artışı ile ani düşüşler gösterir ve hatta
yok olur. İlk bulaşmalarda tepe sürgünlerinde, sonraki dönemlerde ise yaprak
altlarında koloni halinde yaşarlar.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Yaprakbiti hem nimf hem de ergin dönemde bitkinin gövde yaprak ve çiçek
tomurcuklarında bitki özsuyunu emerek zarar yapar. Emilen yerlerde renk
kaybolur. Ayrıca, salgılamış oldukları tatlı maddeler nedeni ile zararlı olurlar. Bu
salgılar üzerinde saprofit funguslar gelişerek çoğalır ve bu yerlerde renk siyaha
döner. Halk arasında bu görünüş “Ballık, Karaballık veya Fumajin” olarak
isimlendirilir. Çoğu zaman bu salgılara, tatlı olduklarından dolayı karınca ve arılar
gelir. Rüzgârlarla gelen toz ve toprak salgılar üstüne yapışır. Bitkide gelişmede
durgunluk, renk bozuklukları meydana gelir ve verim düşer.
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Zararlıyı Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nin susam ekimi yapılan alanların pek çoğunda
görmek mümkündür.
3. KONUKÇULARI
Polifagdır. Konukçuları arasında susam, pamuk, turunçgil, çeltik, hububat ve bazı
meyve türleri ile yabancı otlar bulunmaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

EM

Predatörleri:
Scymnus interruptus Goeze. (Col.: Coccinellidae)
S. apetzi Muls.
(Col.: Coccinellidae)
S. rubromaculatus Goeze.
(Col.: Coccinellidae)
Exochomus flavipes Thnbg.
(Col.: Coccinellidae)
Coccinella septempunctata (L.) (Col.: Coccinellidae)
Adonia variegata Goeze.
(Col.: Coccinellidae)
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae)
Nabis pseudoferus Rm.
(Hem.: Nabidae)
Syrphus spp.
(Dip.: Syrphidae)
Ephedrus persicae Fruf.
(Hem.: Aphididae)

Ancak etkinlik durumları üzerinde bir çalışma yapılmamıştır.

5.2. Kimyasal Mücadele

G

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Tarlalar yabancı otlardan ve bitki artıklarından temizlenmelidir.

5.2.1. İlaçlama zamanı
Yapılan sürveylerde bir yaprakta ortalama 5 adet yaprakbiti görüldüğünde
kimyasal mücadeleye geçilir.

TA

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlamalar çiğ kalktıktan sonra sabah erken veya akşam geç saatlerde ve rüzgarsız
bir havada yapılmalı, ilaçların yaprakların alt yüzlerini de ıslatabilecek şekilde
atılmasına özen gösterilmelidir.
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ŞERBETÇİOTU YAPRAKBİTİ
Phorodon humuli (Schrk.)
(Hemiptera: Aphididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Şerbetçiotu yaprakbiti [Phorodon humuli (Schrk.)]’nin kanatsız dişileri oval vücutludur. Renkleri bulundukları yer ve zamana göre değişir. Kış konukçusundaki
yumurtadan çıkan erginler sarımsı yeşil renkli, şerbetçiotlarındaki ilk bireyler ise
yeşil veya açık yeşil renklidir (Şekil 50). Diğer döllerde de renk aynı ancak daha
parlaktır. Kanatsız ergin dişinin vücut uzunluğu 1.5-2.0 mm’dir.

Şekil 50. Şerbetçiotu yaprakbiti’in kanatlı ve kanatsız erginleri ile nimfleri.

TA

Kışı erik ağaçlarında yumurta halinde geçirir. Mart veya nisanda açılan
yumurtalardan çıkan nimflerin hepsi dişi olup ergin olduktan sona canlı doğurarak
yeni dölü meydana getirirler. Kış konukçularında 1 veya 2 döl verdikten sonra
meydana gelen kanatlı dişiler genellikle mayıs ortalarında, nadiren de haziran
ortalarında uçarak şerbetçiotlarına geçerler. Kanatlı dişiler genç sürgünlerin uç
yapraklarının alt yüzünde canlı doğurarak yeni koloniler oluştururlar. Yaprakbitlerinin şerbetçiotlarındaki yaşamı bir kaç döl vererek eylüle kadar devam eder.
Eylül başlarında kanatlı erginler meydana gelir ve bunlar kış konukçularına
geçerler. Kış konukçularındaki eşeyli çoğalmadan sonra dişiler kışı geçirecek
yumurtaları bırakırlar.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Şerbetçiotu yapraklarının alt yüzünde, genç sürgün uçları, çiçek ve kozalarda emgi
yaparak bitkileri zayıf düşürür, yaprak ve sürgünlerde kurumalara sebep olur.
Ballık adı verilen salgıları üzerinde gelişen fungusların meydana getirdiği siyah
tabaka bitkide özümleme yapacak yüzeyin azalmasına neden olur. Kozalaklarda
yaprakbiti bulunması ve fungus tabakasının teşekkül etmesi kaliteyi bozar ve
kozalakları biracılıkta kullanılamayacak hale getirir. Şerbetçiotu tarımının yapıldığı
Bilecik’te tüm şerbetçiotu bahçelerinde yaygındır.
3. KONUKÇULARI

EM

Şerbetçiotu, erik çeşitleri ve bazı yabancı otlar konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Coccinellidae ve Syrphidae familyasına bağlı bazı türler şerbetçiotu yaprakbiti ile
beslenmektedir
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

Tarlada bulunan yabancı otlar temizlenmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

Kış konukçularından gelen kanatlı dişilerin uçuşları takip edilmeli ve uçuşun en
yüksek noktaya ulaştığı günü izleyen bir hafta içinde ilk ilaçlama yapılmalıdır.
Daha sonra 100 ocaktan tesadüfen seçilen birer yaprakta yapılan sayımlarda
bulaşma oranı %20 ve bulaşık yapraklarda ortalama yaprakbiti sayısı 20 ise
ilaçlama tekrarlanmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya sırt pülverizatörü (mekanik,
otomatik, motorlu) kullanılır. Vejetasyon dönemi başlarında sırt atomizörü de
kullanılabilir.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama rüzgârsız ve yağışsız bir havada, sabah erken veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Bitkilerin her tarafının ilaçla kaplanmasına, özellikle yaprakların alt
yüzlerinin ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
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ŞERBETÇİOTUNDA
İKİNOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK
Tetranychus urticae Koch.
(Acarina: Tetranychidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.)’in esas rengi yeşilimsi
olup, sarımtırak koyu yeşil veya kahverengimsi yeşil de olabilir. Dişinin vücut
uzunluğu 0.3-0.5 mm, genişliği 0.2-0.3 mm’dir. Sırtta diken gibi kıllar vardır
(Şekil 31a). Erkekler dişilerden küçük olup, abdomen arkaya doğru daha incedir.
Vücut ortasına yakın mesafede iki tarafta bir çift siyah leke bulunur (Şekil 31c).
Yumurtası küre şeklinde olup, çapı 0.1 mm kadardır. Yumurta ilk konduğunda
şeffaf ve beyaz, açılmaya yakın hafif kırmızı veya sarı renklidir. Yumurtadan çıkan
ilk döneme larva denir. Larvalar açık krem renginde ve üzerlerinde hiç leke yoktur,
vücut kılları belirgindir ve 3 çift bacaklıdır. Larva döneminden sonra, 4 çift bacaklı
olan protonimf ve deutonimf dönemlerini geçirerek ergin olur (Şekil 31d). Dişiler
ergin olduktan hemen sonra çiftleşir. Yazın yaklaşık bir gün beslendikten sonra
yumurtalarını bırakmaya başlar. Yumurtalarını yaprakların alt yüzüne tek tek
damarlar boyunca bırakırlar. Ağların çokluğu popülâsyonun yoğunluğunu gösterir.
Bir dişi ömrü boyunca 100-150 yumurta bırakabilir. İklime göre bir dölünü 10–20
günde tamamlar.

G

İlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte yabancı otlarda beslenmeye ve çoğalmaya
başlamakta, daha sonra şerbetçiotları veya diğer konukçularına geçmektedir.
Şerbetçiotlarına geçiş mayısın ikinci haftasında olmaktadır. Yılda 8–10 döl
verebilir.

TA

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Yaprakların özsuyunu emerek bitkiyi zayıflatır. Emilen yerlerde doku sarımsı
beyaz bir renk alır, daha sonra bu lekeler birleşir, yapraklar sararır, kurur ve
dökülür.
İklim koşullarına bağlı olarak %15-50 oranında ekonomik zarara neden olur. Çok
kısa zamanda dayanıklı ırklar meydana getiren bu zararlı ile mücadele dikkatli ve
gerektiği gibi yapılmazsa meydana gelecek dayanıklı ırkla mücadele güçleşir, zarar
oranı ve ilaçlama masrafları artar. Şerbetçiotu tarımının yapıldığı Bilecik ilinde
bahçelerin büyük bir kısmında yaygındır.
3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlıdır. Şerbetçiotu, pamuk, elma, armut, erik, karanfil, pek çok süs
bitkisi ve yabancı otlarda bulunur.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde kırmızıörümceklerin Phytoseiidae, Coccinellidae, Thripidae, Anthocoridae, Miridae, Chrysopidae familyalarına ait birçok doğal düşmanı olduğu bilinmektedir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
– Yabancı ot temizliğine önem verilmelidir.
– Bulaşık bitki artıkları tarladan uzaklaştırılarak imha edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele

EM

5.2.1. İlaçlama zamanı
Yaprak başına 1-3 adet “ergin+nimf” görüldüğü zaman ilaçlama yapılmalıdır.
Zararlı mayısın son haftası ile haziranın ilk yarısında en yüksek yoğunluğa
ulaştığından, ilaçlama bu dönemde yapılmalıdır. İlk enfeksiyonlarda kenar ve nokta
ilaçlamaların yapılması mücadelede ekonomi sağlayacağı gibi kırmızıörümceğin
yayılmasını da önleyecektir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

G

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya sırt pülverizatörü (mekanik,
otomatik, motorlu) kullanılır. Vejetasyon dönemi başlarında sırt atomizörü de
kullanılabilir.

TA

5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama rüzgârsız ve yağışsız bir havada, sabah erken veya akşamüzeri
yapılmalıdır. Bitkilerin her tarafının ilaçla kaplanmasına, özellikle yaprakların alt
yüzlerinin ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
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TÜTÜN GEBESİ
Phthorimaea operculella (Zell.)
(Lepidoptera: Gelechiidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Tütün gebesi [Phthorimaea operculella (Zell.)] kelebeğinin kanat açıklığı 10-12
mm’dir. Kanatları dar olup antenleri vücuttan daha uzundur. Ön kanatlar griye
çalan sarı renktedir. Kanat üzerinde 2-3 adet iri ve çok sayıda küçük siyah lekeler
bulunur. Kanat kenarları gölgelidir. Arka kanatlar saydam ve gri renkte saçak
tüyleri uzuncadır (Şekil 51a,b).
Yumurtalar ovalimsi ve krem rengindedir. Olgun larva 10-12 mm uzunluğunda,
baş ve protoraksı siyahımsı kahverengi, vücut ise pembemsi, yeşilimsi renktedir
(Şekil 51c). Her vücut halkasında siyah nokta biçiminde bir kaç leke ve duman
renginde kısa kıllar bulunur.

b

G

a

c

Şekil 51. Tütün gebesi ergini (a,b) ve larvası (c).

TA

Kelebek nisanda uçmaya başlar. Çıkıştan bir süre sonra çiftleşerek yumurtalarını
patlıcangillerin yapraklarının alt yüzeyine girinti ve çıkıntılara koyarlar. Erginler
geceleri aktiftir. Yumurtalar 3-4 gün içinde açılır. Gövde ve yaprakta beslenerek 23 hafta içinde olgunlaşır. Olgunlaşan larvalar yaprak veya gövde içindeki galerilerde, dökülmüş yaprak ve bitki artıkları arasında beyazımtırak bir kokon içerisinde ve toprakta pupa olur. Pupa dönemi 7-10 gündür. Erginler 1-2 hafta yaşar.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Larvalar tütün bitkisinin yapraklarında, yaprak sapında ve gövdede galeriler açarak
beslenir. Alt ve üst epidermise dokunmazlar. Asıl zararlarını bitkinin genç dönemlerinde yaparlar. Yaprağın bir bölümünü veya tamamını yiyerek yaprağın saydam
bir görünüm almasına yol açar. Daha sonraları buralar kuruyarak parçalanır (Şekil
52). Tütün bitkisinin geliştiği dönemlerde daha çok dip yapraklarda görülür. Bir
yaprakta birden fazla larva da bulunabilir. Gövdede beslenmeleri sonucu dışa
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doğru tipik şişkinlikler oluşturur. Bu nedenle zararlıya “tütün gebesi” denmiştir.
Zararları genellikle orantılı nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu yer veya yıllarda
daha da artar. Larvaların tütünde beslenmeleri sonucu oluşan verim kaybı yanında
zarar görmüş yaprağın kalitesi de düşer.

EM

Zararlı Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır.

Şekil 52. Tütün gebesi’nin larvası ve tütün yaprağındaki zararı.

3. KONUKÇULARI

G

Patates, tütün, patlıcan, domates ve biber konukçularıdır. Solanaceae familyasından
bazı yabancı otlar da konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde doğal düşmanları saptanmamıştır.
5. MÜCADELESİ

TA

5.1. Kültürel Önlemler

– Tütün tarlası sık sık kontrol edilmelidir. Bulaşma genç bitkilerde ve henüz
yaygınlaşmamışsa o bitkiler toplanmalıdır.
– Gelişmiş bitkilerde ise zarar çoğunlukta alt yapraklarda görüldüğünden,
galerili yapraklar koparılıp yok edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Bitkinin genç dönemlerinde ilk zarar belirtileri görüldüğünde mücadeleye
geçilmelidir. Gelişmiş bitkilerde %20 bulaşma varsa mücadele gereklidir.
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılabilir.
5.2.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlamalar sabah ve akşam serinliğinde yapılmalı ve tüm bitkinin ilaçlanmasına
özen gösterilmelidir.

TÜTÜN FİDELİKLERİNDE TOPRAK SOLUCANI
Lumbricus terrestris L.

(Oligochaeta : Lumbricidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

Toprak solucanı (Lumbricus terrestris L.)’nın erginleri 9-30 cm boyunda ve ince,
uzun, silindirik vücutludur. Vücudun üst kısmı kırmızımsı, alt kısmı ise daha açık
renktedir. Vücut 100-180 adet halkadan oluşmuştur (Şekil 53). Baş üç halkadan
oluşur. Ağız, birinci ve ikinci halkaların birleştiği yerdedir. Gövdeyi oluşturan
halkaların her birinin alt kısmında 4 çift kıl bulunur. Bu kıllar solucanın yürümesini
sağlar. Ayrıca vücut üzerinde esmer
ve eyer şeklinde klitellum (clitellum) adı verilen bir organ vardır. Bu
organın vücut üzerinde bulunduğu
yer ve kapladığı halka sayısı teşhis
bakımından önemlidir.

Şekil 53. Toprak solucanı.
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Bir bireyde hem dişilik hem de
erkeklik organı vardır. Yumurtalar,
içinde sümüksü bir madde bulunan
kapsül içindedir ve larvalar bu kapsül içinde oluşur. Koşullar elverişli
olduğunda kapsülü terk ederek beslenmeye başlar.
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Solucanlar kışı ergin veya larva döneminde toprakta geçirir. Tütün fideliklerinde
şubat ve martta görülmeye başlarlar. Çiftleşme toprak yüzeyinde ve özellikle ıslak
ve ılık havalarda çok olur. Dişiler yumurtalarını içinde sümüksü bir sıvı bulunan
bir kokon içine bırakır. Embriyo dönemi tamamlandıktan sonra, genellikle yağışlı
havalardan sonra larvalar kokonu terk ederek faaliyete geçer. Çoğu zaman
humuslu, ağır toprakları ve taban yerleri tercih ederler. Toprak yüzeyi kurudukça
daha derinlere iner. Besin aramak için çoğunlukla geceyi tercih eder.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Solucanların meydana getirmiş oldukları zararlar ikinci derecede önemlidir.
Fidelikte toprak içerisinde ilerlerken yollar şeklinde toprak kabarmasına veya
toprak karışmasına neden olur. Bu durum halk arasında “solucan oynaması” olarak
isimlendirilir. Bu yüzden fide kökleri açıkta kalır ve fideler kuruyarak ölür. Bazen
bu zarar fideliğin yeniden düzenlenmesini gerektirecek kadar önemli olabilir.
Solucanlar aslında humus oluşumuna ve toprağın havalanmasına yardımcı olmaları
nedeniyle faydalı organizmalar olarak da kabul edilirler.
Hemen hemen bütün tütün fideliklerinde bulunmaktadır.
3. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Kuş, kertenkele, köstebek, fare, kirpi ve yılan doğal düşmanları arasındadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

– Fide yastıkları hazırlanırken fümige edilmiş temiz toprak kullanılmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

G

– Fidelikler tütün dikimi yapılacak tarlaların içinde veya yakınında
yapılmalıdır.

TA

Fidelikte, yollar şeklinde toprak kabarması, karışması veya açıkta kalmış fide
kökleri görüldüğünde kimyasal mücadele uygulanmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalarda süzgeçli kova kullanılmalıdır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamalar sabah veya akşam erken saatlerde yapılmalı ve ilaçlı su solucan
oynaması görülen yerlere verilmelidir.
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TÜTÜNDE BOZKURT
Agrotis ipsilon (Hufn.), A. segetum (Schiff.)
(Lepidoptera: Noctuidae)]

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
A.ipsilon erginleri 40-47 mm, A.segetum erginleri ise 35-40 mm kanat açıklığına
sahip siyahımsı vücutlu kelebeklerdir. En belirgin özelliği, ön kanatlarda genellikle
kahverengimsi biri böbrek, diğeri yuvarlak şekilde iki lekenin olmasıdır. Ayrıca
A.ipsilon’da böbrek şeklindeki lekeye bitişik siyahımsı üçgen şeklinde, A.
segetum’da ise kanat dip kısmında bulunan çizgiye bitişik, siyahımsı, kısa çubuk
şeklinde bir leke vardır. Bu iki özellik pratikte her iki türü birbirinden ayıran
önemli bir özelliktir (Şekil 19). Antenler erkeklerde çift taraflı tarak şeklinde,
dişilerde iplik gibi düzdür.
Yumurtalar ortalama 0.65 mm çapında, üstten hafifçe basık küre şeklindedir. İlk
bırakıldıklarında sarımsı beyaz, açılmaya yakın siyahımsı kahverengi olurlar (Şekil
20a).
Genç larvalar, parlak, tüysüz, esmer renklidir. Larva olgun hale gelinceye kadar 6
dönem geçirir. Her dönemde farklı desenlere sahiptirler. Olgun bir larvanın boyu
35-40 mm’dir. Renkleri griden siyaha kadar değişebilir (Şekil 20b,c).
Pupa kırmızımsı kahve renkli ve 16-20 mm boydadır (Şekil 20d).

TA

G

Kışı olgun larva halinde toprakta geçirir. İlkbaharda havaların ısınmaya başlaması
ile birlikte faaliyete geçer ve pupa olur. Nisan ayının ikinci yarısından itibaren ilk
kelebekler görülmeye başlar. 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 3001500 adet yumurta bırakabilir. Yumurtalar 4-14 günde açılır. 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 olur. Larvalar toprak rutubetine ve toprak
tipine bağlı olarak toprak içinde 6-7 cm kadar derinliğe inebilir. Larva süresi 20-60
gündür. Pupa süresi 10-15 gündür. Erginler pupadan 10-25 günde çıkar. Larvalar
gündüzleri zarar yaptıkları bitkilerin diplerinde veya çok yakınında toprak altında
bulunurlar. Kışı Akdeniz Bölgesi’nde larva ve pupa, Ege Bölgesi’nde pupa halinde
geçirir. Yılda 3–4 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararı larvalar yapar. Birinci ve ikinci dönem larvaları henüz küçük olan tütün
bitkisinin taze yapraklarını yiyerek zararlı olur. Daha sonraki dönemlerde ise yalnız
geceleri beslenir ve bitkiyi kök boğazından keserler. Bu nedenle tütün sıralarında
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boşluklar meydana gelir. Popülâsyonunun yüksek olduğu yıllarda, yeniden fide
dikimini gerektirecek kadar önemlidir.
Zararlı tütün yetiştirilen tüm bölgelerde yaygın olarak bulunur.
3. KONUKÇULARI
Polifagtırlar. Tütün, pamuk, ayçiçeği, pancar, hububat, yem bitkileri, patates, mısır,
domates, patlıcan, biber, kavun, bazı süs bitkileri, meyve fidanları ve yabancı otlar
konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

EM

Parazitoitleri:
Meteorus rubens Nees
(Hym.: Braconidae)
Echinomyia magricornis Zett. (Hym.: Braconidae)
Apanteles ruficrus Haliday (Hym.: Braconidae)
Gonia bimaculata Wied.
(Dip.: Tachinidae)
G. cilipeda Rondani
(Dip.: Tachinidae)
Wagneria nigrans Meigen
(Dip.: Tachinidae)
Linnaemyia compta Fallen
(Dip.: Tachinidae)
Barylypa humeralis (Bra.)
(Hym. Ichneumonidae)
B. carinata (Brisch.)
(Hym. Ichneumonidae)

G

– Tarla temizliğine önem verilmeli, ilkbaharda yabancı ot mücadelesi
yapılmalıdır.
– Bozkurtla bulaşık tarlalarda ilkbaharda yapılacak toprak işlemesi mümkün
olduğu kadar derin yapılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

TA

Yapılan sürveylerde metrekarede 1-3 larva bulunduğunda veya 100 bitkiden 1-3’ü
kesik ise kimyasal mücadeleye geçilmelidir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. İlaçlama tekniği

Önerilen ilaçlardan biri ile kepekli yem hazırlanır. Bunun için 10 kg kepeğe
önerilen ilaçlardan biri verilen dozlarda karıştırılır. Bu karışıma 1/2 kg şeker veya 1
kg pekmez ilave edilir. 5 litre su ile nemlendirilerek küçük topaklar şeklinde dekara
6 kg zehirli yem düşecek şekilde ve akşamüzeri tütün sıralarına serpilir.
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TÜTÜNDE ŞEFTALİ YAPRAKBİTİ
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulz.)
(Hemiptera: Aphididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulz.)]’nin vücut uzunluğu
1.5–2.5 mm, oval, ufak yapılı ve yumuşak vücutlu böceklerdir. Kanatlı ve kanatsız
formları vardır. Kanatlılar daha ufak yapılı ve koyu görünümlüdür. Baş ve toraks
siyahımsı yeşil, abdomen üzerinde koyu lekeler bulunur (Şekil 54a,b). Kanatsız
formlar genellikle yeşil veya sarımsı yeşil renktedir. Tuğla kırmızısı veya leylak
renginde de olabilirler (Şekil 54c,d).
Antenleri kıl gibi ve hemen hemen vücut uzunluğunda olup, alın üzerinde belirgin
iki çıkıntı bulunur. Karın bölümündeki mum borucukları (kornikıl) silindir biçiminde ve uzuncadır. Kauda kısa ve şekli bir parmağı andırır. Nimfler genellikle ergine
benzer; pembemsi, kırmızımtrak, sarımsı veya soluk yeşil renktedir (Şekil 54c,d).

G

b

TA

a

c

d

Şekil 54. Şeftali yaprakbiti’nin kanatlı formu (a,b), kanatsız formu ve
nimfleri (c,d).

Kışı, öncelikle şeftali gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarında yumurta döneminde
geçirir. İlkbaharda çıkan yaprakbitleri kanatsızdır ve bir kaç döl meydana getirdikleri konukçu bitki üzerinde döllemsiz olarak ürerler. Kanatlı bireyler oluştuktan
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sonra büyük bir bölümü yazlık konukçularına göçer; kışlık konukçularından ayrılmaları haziran sonuna kadar devam eder. Yaz dişileri olarak da tanımlanan bu
yaprakbitleri, yaz boyuncu yeni konukçuları üzerinde yaşamlarını sürdürürler.
Kanatlı ve çoğunluğu kanatsız formlardan oluşur. Erkek bireyler olmadığından
döllemsiz olarak ve canlı doğurarak ürerler. Gelişme dönemleri kısadır ve bu
nedenle fazla sayıda döl verirler. Uygun koşullarda bir dişi 60 yavru doğurabilir.
Genel olarak fazla sıcak olmayan nemli yaz aylarında üremeleri hızla devam eder.
Sonbaharda kanatlı formlar kışlık konukçularına geri dönerek yumurta bırakacak
dişileri doğururlar. Yumurta bırakan dişiler kanatsızdır. Yazlık konukçularından
gelen erkek bireylerle çiftleştikten sonra kışı geçirecek olan döllemli yumurtalarını
tomurcukların dibine veya yakınına bırakırlar.

EM

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Tütün bitkisinin gelişme dönemi boyunca bitki özsuyunu emerek zarar yapar.
Genellikle uca yakın genç yapraklar üzerinde bulunur. Yaprakların gelişmesi
yavaşlar, daralır ve uçları aşağıya doğru kıvrılır. Yaprağın alt yüzüne, damarlar
boyunca ve özellikle yaprak sapına yakın yerlere toplu olarak yerleşirler.
Popülâsyon yoğunluğu zararı arttırır. Ayrıca beslenmeleri sırasında çıkardıkları
tatlı madde nedeniyle, grimsi renkte bir ballık tabakası ile kaplar. Bu tabaka
bitkinin fotosentez ve solunum işlerini güçleştirdiği gibi bazı fungusların
üremesinde de oldukça uygun bir ortam oluşturur. Ayrıca ballık, kurutma anında
tütün yapraklarının yapışmasına, işleme sırasında ise parçalanmalarına yol açarak,
tütünün kalitesini olumsuz yönde etkiler. Yaprakbitleri bazı virüs hastalıklarının
taşıyıcısı olarak da ayrı bir öneme sahiptir.

3. KONUKÇULARI

G

Zararlı, ülkemizin tüm tütün dikim alanlarında yaygın ve yoğun olarak bulunmaktadır.

TA

Kış ve yaz konukçuları vardır. Kışlık konukçuları şeftali ve diğer sert çekirdekli
meyve ağaçlarıdır. Yazlık konukçularını ise tütün, şeker pancarı, şerbetçiotu,
lahana, ıspanak, karnabahar, patates, domates, pazı, şalgam, turp, çobançantası,
eşek kengeri, saka dikeni, labada, adi eşek marulu, marul, kanarya otu, düğün
çiçeği ve bazı süs bitkileri gibi çok sayıda yabancı ot ve kültür bitkisi oluşturur.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri:
Macrolophus nubilis (H.S.)
Deraeocoris spp.
Orius spp.
Nabis spp.
Chrysoperla carnea (Steph.)
Adonia bipunctata (L.)

(Hem.: Miridae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Nabidae)
(Neur.: Chrysopidae)
(Col.: Coccinellidae)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

165

CİLT II

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ZARARLILARI

Parazitoitleri:
Aphidius matricariae Haliday
Ephedrus persicae Froggott
Lysiphlebus fabarum Marshall
5. MÜCADELESİ

EM

A. variegata (Goeze)
(Col.: Coccinellidae)
Coccinella septempunctata L.
(Col.: Coccinellidae)
C.undecimpunctata L.
(Col.: Coccinellidae)
Exochomus spp.
(Col.: Coccinellidae)
Hyperaspis quadrimaculata Ret.
(Col.: Coccinellidae)
Propylea quatuordecimpunctata (L.) (Col.: Coccinellidae)
Scymnus spp.
(Col.: Coccinellidae)
Leucopis grisiola (Pallen)
(Dip.: Chamaemyiidae)
Episyrphus balteatus (De Geer)
(Dip.: Syrphidae)
Metasyrphus corollae (Fabr.)
(Dip.: Syrphidae)
Scaeva pyrastri (L.)
(Dip.: Syrphidae)
Sphaerophoria ruppelli (Wied.)
(Dip.: Syrphidae)
Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Dip.: Cecidomyiidae)
(Hym.: Aphidiidae)
(Hym.: Aphidiidae)
(Hym.: Aphidiidae)

G

5.1. Kültürel Önlemler
– Tütün bitkisi ilk dönemlerinde yaprakbiti zararından daha çok etkilenir. Bu
bakımdan bitkinin gelişmesini hızlandıracak çapa işleminin öncelikle
yapılması ve yabancı otların yok edilmesi gerekir.
– Yaprakbiti ile bulaşık fideler kullanılmamalıdır.

– Tütün tarımı olanaklar ölçüsünde kıraç veya kırtaban arazide yapılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

TA

Tütün tarlalarında yaprakbiti yoğunluğunun aşırı çoğalmasını beklemeden
mücadeleye geçilmelidir. Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için bir yaprakta
ortalama 25 adet “nimf+ergin” görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.
Fide döneminde zararlı görülünce ilaçlama yapılır. Tarla döneminde kullanılan
bitki koruma ürünleri ise dikim ile dördüncü el kırımı arasında en çok iki kez
uygulanır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
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5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlamalar sabah veya akşam saatlerinde, rüzgârsız bir havada yaprakların alt
yüzlerini de kaplayacak bir şekilde yapılmalıdır.

EM

TÜTÜNDE TELKURTLARI
Agriotes spp.

(Coleoptera: Elateridae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Telkurtları (Agriotes spp.)’nda türlere göre renkler değişmekle birlikte erginlerin
renkleri genel olarak gri ile siyah arasındadır. Vücutları uzun ve yassı olup vücut
arkaya doğru incelir. Üst kanatları (elitra) uzunluğuna çizgili ve noktalıdır. Boyları
genellikle 8-10 cm dolayındadır (Şekil 39a). Ters çevrildiklerinde veya sıçramaları
sırasında “çıt” diye ses çıkarırlar.

G

Larvalar mum sarısı rengindedir. İnce uzun ve silindir biçiminde olan vücutları sert
yapılıdır. Halkalar belirgindir. Dokunulduğunda sert hareketlerle kıvrılırlar (Şekil
39b).

TA

Telkurtları kışı larva ve ergin olarak geçirirler. Larvalar kışı toprak derinliklerinde,
ergin ise çoğunlukla toprak içinde oluşturduğu hücre içinde, ot yığınları altında
veya gizlenmelerine elverişli yerlerde geçirir. İlkbaharda larvalar toprak yüzeyine
yaklaşarak beslenir. Erginler de bulundukları yerden ayrılarak beslenmeye ve
çiftleşmeye başlar. Çiftleşen dişiler yumurtalarını temmuz ortalarına kadar toprağın
10-15 cm derinliğine tek tek veya 30-40 adetlik kümeler halinde koyarlar. Bir dişi
150 kadar yumurta bırakır. Yumurtaların açılması 30-40 gün sürer. Çıkan larvalar
hemen beslenmeye başlar. Fakat ilk dönemlerde özellikle kuraklığa çok duyarlı
olmaları nedeniyle çok sayıda ölüm meydana gelir. Larvalar gelişmesini ortalama
3-4 yılda tamamlar. Olgun larvalar yazın toprağın 30-40 cm derinliğine inerek bir
kokon içinde pupa olurlar. Yazın meydana gelen erginler ertesi ilkbahara kadar
toprakta kalırlar. 3-5 yılda bir döl verirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEM VE YAYILIŞI
Erginler tütün yapraklarında beslenirse de zararları önemli değildir. Larvalar
bitkilerin toprakaltı organlarında beslenir, ince kökleri koparır, kökleri zarar gören
bitkiler kolayca kurur. Olgun larvalar daha ağır zarara yol açar.
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Zararlı Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütün
alanlarında bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Telkurtları polifagtır. En çok zarar yaptığı bitkiler arasında tütün, mısır, buğday,
arpa, yulaf, şeker pancarı, pamuk, soğan ve patates yer almaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI
Telkurdunun tütün bitkisinde tespit edilen doğal düşmanı bulunmamaktadır.
5.1. Kültürel Önlemler

EM

5. MÜCADELESİ
– Larvalar dayanıklı görünmesine rağmen çevre koşullarına çok duyarlıdır.
Soğuk ve kurak koşullar popülâsyonu azaltır.
– Telkurdunun yüzeye yakın olduğu yaz sonları veya sonbaharda yapılan
toprak işlemesi büyük ölçüde ölüme neden olur.
– Genç larvaları kuraklığa karşı iyi biçimde koruyan tarla içindeki veya
çevresindeki devamlı veya geçici çayırların sürümü yazın yapılmalıdır.
– Toprağı tam doyuran sulama tel kurtlarını öldürme bakımından çok etkilidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Yapılan sürveylerde metrekarede 6-15 adet larva olduğunda mücadele yapılır.

G

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

TA

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) ve süzgeçli kova
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlı su iyice karıştırılarak toprak yüzüne pülverize edilir. Toprak 15-20 cm
derinliğe kadar karıştırılır. Tütün fideliklerinde bitki koruma ürünleri süzgeçli kova
yardımı ile de atılır.
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TÜTÜNDE TÜTÜN BEYAZSİNEĞİ
Bemisia tabaci Genn.
(Hemiptera: Aleyrodidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci Genn.) erginlerinin boyu 1 mm kadardır. Genel
görünüşleri beyazdır, yakından bakıldığında vücut açık sarı renkte görünür. Kanat
ve vücut üzeri beyaz tozlu görünüşte bir mum tabakası ile kaplıdır (Şekil 40a,c).
Antenleri 7 segmentlidir. Erkeklerde abdomen daha dar olup uca doğru sivridir.
Gözler kırmızı renklidir. Kanatlar dinlenme halindeyken vücut üzerinde çatı
şeklindedir.
Yumurtanın boyu 0.25 mm kadardır. Yeni konulduğunda beyazdır, olgunlaştıkça
koyulaşarak açılmaya yakın kahverengiye döner. Yumurta sapı ile yaprak yüzeyine
dik olarak tutturulur (Şekil 40b). Yumurta bu sapçık yardımı ile gereksinimi olan
suyu bitki hücresinden alarak hava nemine bağlı kalmaksızın gelişmesini devam
ettirebilmektedir.

G

Yumurtadan yeni çıkan larva hareketli ve oval şekillidir. Üç çift bacağı olan
larvanın rengi soluk sarıdır. Larva hortumunu yaprak dokusuna sokarak yaklaşık 8
saatte kendisini sabitleştirerek hareketsiz duruma geçer ve üzerini mum tabakası ile
kaplar. Bu dönemde larvanın bacak ve antenleri kaybolur ve kabuklubit görünüşünü alır. Larva 4 dönem geçirir (Şekil 40c,d). Son dönem larva yaklaşık 0.8 mm
boyunda yeşil-sarı renkli olup şişkinleşir ve çıplak gözle görülebilir.

TA

Dördüncü dönem larva pupa olarak isimlendirilir. Larva üçüncü dönemin sonlarına
doğru, sırtı hafifçe yükselerek ve rengi koyulaşarak pupa dönemine girer. Pupa
oval şekilde, soluk sarı renkli ve üzerinde 12-14 adet iyi gelişmiş diken şeklinde
çıkıntı bulunur. Pupanın boyu yaklaşık 0.7 mm’dir. Pupa döneminde erginin
kırmızı renkli gözleri belirgin bir şekilde dıştan görünür (Şekil 40c,d). Pupa döneminde beslenme yoktur. Pupa gelişimini tamamlayınca pupa kabuğunun dorsali T
şeklinde yırtılarak ergin çıkar.
Erginler mayıs sonu ve haziran başlarına doğru görülmeye başlar. Çiftleşmeden 1-4
gün sonra bir dişi 27-206 arasında yumurta koyabilir. Yumurta koyma süresi 4-7
gün arasında değişir ve bırakıldıktan 6-8 gün sonra larva çıkar. Larva dönemi
normal koşullarda 17-22 gün arasında tamamlanabilir. Pupa dönemi ise 2-8 gün
sürer. Kışı pupa nadiren larva halinde geçirir.
Zararlı yıl içerisinde çok sayıda döl verir.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Erginler yumurtalarını yapraklara bırakır, larvalar yaprakların özsuyunu emerek
zararlı olur. Emgili yapraklar sararır, kurur ve tütün olma özelliğini kaybeder.
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Tütün için yaprak önem taşıdığından meydana gelecek zarar oldukça önemlidir.
Emgi sonucu yapraklarda meydana gelen lekeler, yaprakların kendine özgü sarı
renginin kaybolmasına, dolayısı ile kalitenin düşmesine neden olur.
Ege Bölgesi’nde tütün yetiştirilen alanlarda belirlenmiştir.
3. KONUKÇULARI
Polifagdır. Tütün, pamuk, karpuz, yonca, susam, çeşitli meyve ve sebzeler ile bazı
süs bitkileri ile köpek lahanası, yabani marul ve bazı sütleğen gibi yabancı otlar
konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
– Temiz fide kullanılmalıdır.

EM

Ülkemizde doğal düşmanları saptanmamıştır.

– Fidelik ve tarlaların yabancı otlardan temizlenmesi ve tarlalarda bitki
artıklarının bırakılmaması gerekir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Yapılan sürveylerde 5 cm²’lik yaprak alanında en az 5 adet “larva+pupa”
görüldüğünde ilaçlama yapılır.

G

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.

TA

5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama çiğ kalktıktan sonra, sabah erken veya akşam geç saatlerde ve rüzgârsız
bir havada yaprakların alt yüzlerini de kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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TÜTÜNDE TÜTÜNTRİPSİ
Thrips tabaci Lind.
(Thysanoptera: Thripidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Tütüntripsi (Thrips tabaci Lind.) ergininin boyu 0.8-0.9 mm kadardır. Renk yazlık
formlarda açık sarı, kışlık formlarda ise biraz daha koyudur. Baş genişçe ve
dikdörtgen biçimindedir. Anten 7 segmentli, kısa ve kıl gibidir. Toraks genişçedir.
Vücutları silindir şeklinde olup, abdomen incelerek son bulur. Kanatlar iki çift ve
dar yapılıdır. Kanat kenarları kirpik şeklinde saçaklıdır. Abdomen 10 segmentden
oluşmuştur. Üzerinde sarımsı kahverengi lekeler bulunur. Erkekler daha ufak
yapılıdır (Şekil 41a).
Larvalar yumurtadan ilk çıktıklarında beyaz renklidir. Geliştikçe renk açık sarıya
döner ve kanat izleri görülür. Olgunlaşmış nimflerde kanatlar ve anten oldukça
belirgindir (Şekil 41b). Birinci dönem nimf beyaz, ikinci dönem nimf açık sarı
renkte ve 0.9 mm boydadır. Yumurta oval şekilde 0.3 mm boyda ve beyaz
renktedir.

G

Kışı çoğunlukla ergin ve bazen de larva döneminde toprakta veya döküntüler
altında geçirir. Tarlada kalmış soğanlar içinde de kışlayabilirler. İlkbaharda ortaya
çıkarlar ve kısa bir süre beslenirler. Yumurtalarını damarlara yakın yaprak dokusu
içine dağınık veya kısa diziler halinde bırakırlar. Genellikle bir dişi 30 yumurta
bırakır. Bu sayı konukçu bitki ve iklim koşullarına göre değişebilir.
Yaklaşık bir hafta içinde yumurtadan çıkan larvalar 4 dönem geçirir. İlk üç
dönemde beslenir, dördüncü dönemde uyuşuktur ve beslenmezler. Daha sonra
toprağa girerek pupa olurlar. Belirli bir süre sonra da yeni erginler görülür.
Yumurtadan ergine kadar olan gelişme dönemi 2-3 hafta sürer. Döllemsiz yumurta
ile üremelerini sürdürürler. Doğada erkek bireyler çok az sayıda bulunur. Yılda
ortalama 3, uygun koşullarda ise daha fazla döl verebilir.

TA

Yaz ayları kurak geçen yer veya yıllarda gelişme ve üremeleri hızlanır. Sürekli
yağmurlar, zararlıyı bitki üzerinde yıkayarak popülâsyonu oldukça azaltır.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bitkinin yaprak, tomurcuk ve çiçekleri üzerinde bulunur, ergin ve larvaları bitki
özsuyu ile beslenir. Emgi yerleri dokularda boşalan özsu nedeniyle saydam bir
görünüm alır. Kurak mevsimlerde zarar gören dokularda su kaybı daha hızlı olur.
Tütün bitkisinde yaprak özellikle damarlara yakın yerlerden emilir ve damarlar
boyunca çok sayıda beyaz lekecikler oluşur. Bu zarar biçimi halk dilinde
“akdamar hastalığı” olarak adlandırılır. Böcek yoğunluğu ve buna bağlı olarak da
emgi derecesine göre, yaprak ticari değerini yitirebilir. Diğer bir zarar biçimi de
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yumurta koyma boruları ile yaprak dokusunu parçalamaları ve doku içine yumurta
bırakmaları sonucu oluşur. Tütün üretim alanlarında her yıl dikkati çekecek kadar
bulunmamakla birlikte zaman zaman ve lokal olarak ekonomik zararları saptanmıştır. Genellikle bitkinin genç döneminde zararlı olmaktadır.
Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgesi tütün dikim alanlarında yaygındır. Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde kurak geçen yıllarda mevsim başında zararlı olmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Tütüntripsi polifagtır. Tütün, soğan, pamuk, asma, domates, patates, fasulye ve
çeşitli süs bitkileri ile bazı yabancı otlar konukçuları arasındadır.

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Tütün bitkisinde tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

– Fidelik ve tarladaki artıklar toplanarak yok edilmelidir.

– Önceden bulaşık olduğu bilinen yer veya tarlalarda fidelik kurulmamalı ve
dikim yapılmamalıdır.
– Bulaşık fideler tarlaya aktarılmamalıdır.
– Dip yapraklar erken toplanmalıdır.
– Yabancı ot temizliği yapılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

– Çapalama pupa dönemindeki zararlıyı olumsuz yönde etkiler.

Yaprak başına ortalama 5 tütüntripsi bulunduğunda ilaçlama yapılır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamalar sabah veya akşam saatlerinde, rüzgârsız bir havada yaprakların alt
yüzlerini de kaplayacak bir şekilde yapılmalıdır. Tarla devresinde kullanılan bitki
koruma ürünleri dikim ile dördüncü ellerin kırımı arasında en çok iki defa
uygulanır.
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TÜTÜNDE YEŞİLKURT
Helicoverpa armigera (Hbn.)
(Lepidoptera: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Yeşilkurt [Helicoverpa armigera (Hbn.)] ergini, 35-40 mm kanat açıklığında bir
kelebektir. Ön kanatlar erkeklerde grimsi yeşil, yeşilimsi devetüyü veya zeytin
yeşili, dişilerde ise kızılımsı kahverengine yakın sarımsıdır. Ön kanatlar üzerinde
biri böbrek diğeri daire şeklinde iki leke vardır. Arka kanatlar bej veya sarımsı
renkli olup, kanat uçlarına doğru geniş ve siyah renkli birer bant bulunur. Antenler
kıl şeklinde ve az tüylüdür. Baş ve toraks, ön kanatların renginde tüylerle
örtülüdür. Abdomende bulunan kıllar baş ve torakstakilerden daha açık renkli ve
kısadır (Şekil 24a,b).
Yumurtalar 0.5–0.7 mm çapında, krem renkli ve üstten hafifçe bastırılmış küre
şeklindedir. Üzerinde uzunlamasına yerleşmiş çıkıntılar vardır (Şekil 24c).

G

Yumurtadan yeni çıkmış larvaların boyları 1.5–2.0 mm, kirli beyaz renkli ve çok
kıllıdır. Bu kıllardan baş ve protoraksda bulunanların rengi siyahtır. Larvanın üst
kısmında yeşil, kahverengi ve sarı renkte bantlar yer alır. Yanlarda da sarı renkli
birer bant daha bulunur. Larva yumurtadan ilk çıktığında şeffaf, soluk grimsi yeşil
renktedir. Baş ise koyu siyahımsı kahverengidir. Dönemler ilerledikçe vücut
üzerinde uzunlamasına bant şeklinde, değişik renk ve tonlarda lekeler oluşur.
Larvaların rengi beslendiği ortama göre de değişiklik gösterebilmektedir. Son
dönem larva yeşil, kahverengi veya turuncu rengin değişik tonlarında olup, 3-4 cm
boyundadır (Şekil 24d,e). Pupa 20-23 mm boyunda ve 5 mm eninde önceleri yeşil,
daha sonra kızıl kahverengine döner (Şekil 24f).

TA

Yeşilkurt kışı diyapoz halinde pupa olarak geçirir. Gece aktif olup çiftleşme ve
yumurtlama gece olur. Bir dişi 7-16 gün süren yaşam süresinde 400-2200 adet
yumurta bırakabilir. Kışı toprakta pupa döneminde geçirir. Kelebekler ilkbaharda,
tahminen nisan sonu veya mayıs başından itibaren görülmeye başlar. Uçuşlar
genellikle akşam saatlerinde olur. Yumurtalarını teker teker yaprakların alt yüzüne
veya bitkinin tepe tomurcuğuna bırakır.
Yumurtalar 5-10 gün içinde açılır ve larvalar gelişmelerini 13-26 günde ve 6
dönemde tamamlar. Olgun hale gelen larva, toprağın 5-10 cm derinliğinde bir yuva
hazırlar ve içinde pupa olur. Pupa dönemi 12-25 gün arasında değişir. Ege
Bölgesi’nde yılda 3-5 döl vermektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zarar larvalar tarafından meydana getirilir. İlk dönem larvaları tütünlerin yaprak ve
tepe tomurcuklarında beslenir ve bu kısımlarda irili ufaklı yenikler oluşturur.
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Sonraki dönemlerde bulunan larvalar, tütünler tohum bağlamış ise, en önemli
zararını tohum kapsüllerinde meydana getirirler. Kapsülü delerek içeri giren larva,
tohumları yok edebilir. Bir larva kapsülden kapsüle geçerek zararını sürdürebilir.
Yeşilkurdun zararı özellikle tohum için yetiştirilen tütünlerde önemlidir. Zira larva
henüz tohum bağlamış veya bağlamakta olan kapsüllerde beslenir. Bu nedenle,
popülâsyonun yoğun olduğu hallerde kapsüllerden tohum elde etmek mümkün
olamamaktadır.
Zararlı ülkemizde tütün ekim alanlarında bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI

EM

Polifagtır. Tütün, bamya, patlıcan, domates, biber, fasulye, nohut, pamuk, mısır,
ayçiçeği, yerfıstığı, kenevir, yonca, üçgül ve kabak konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Habrobracon hebetor Say. (Hym.: Braconidae), larva parazitoiti olup, etkinliği
bilinmemektedir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

Sonbaharda ve erken ilkbaharda toprak işlemesi yapılmalı ve kışlayan pupalar yok
edilmeye çalışılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

Kontrol edilen 100 bitkide 20 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

TA

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamalar çiğ kalktıktan sonra sabah veya akşam serinliğinde, rüzgârsız bir
havada yapılmalı ve ilaçlama yaprakların alt yüzlerini de ıslatabilecek bir şekilde
yapılmalıdır.
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YERFISTIĞINDA KIRMIZIÖRÜMCEKLER
Pamuk kırmızıörümceği [Tetranychus cinnabarinus (Boisd)]
İkinoktalı kırmızıörümcek (T. urticae Koch.)
(Acarina: Tetranychidae)
1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus): Dişilerin vücut uzunluğu
0.4 mm, genişliği 0.3 mm, abdomeni kırmızı, sefalotoraksı sarı renklidir. Dişiler bir
süre beslendikten sonra parlak ve koyu kırmızıya dönüşmektedir. Kırmızı uçlu olan
bacakları ve vücutları kıllıdır. Vücutlarının sırt kısmında 4 parçalı siyah leke
vardır. Erkeğin vücut uzunluğu 0.3 mm, genişliği 0.2 mm, bacaklarının uçları ise
sarı renklidir. Sefalotoraksın üzerindeki iki kırmızı benek çok belirgindir. Dişiler
erkeklerden daha iri olup abdomenleri ovaldir (Şekil 31b). Erkeklerin abdomenleri
ise geriye doğru daha incedir. Erkekler dişilerden daha hareketlidir.
İki noktalı kırmızıörümcek (T. urticae): Esas rengi yeşilimsi olup, sarımtırak
koyu yeşil veya kahverengimsi yeşil de olabilir. Dişinin vücut uzunluğu 0.3-0.5
mm, genişliği 0.2-0.3 mm’dir. Sırtta diken gibi kıllar vardır (Şekil 31a). Erkekler
dişilerden küçük olup, abdomen arkaya doğru daha incedir. Vücut ortasına yakın
mesafede iki tarafta bir çift siyah leke bulunur (Şekil 31c).

G

Her iki türün yumurtası küre şeklinde olup, çapı 0.1 mm kadardır. Yumurtanın
rengi önceleri şeffaf ve beyaz, açılmaya yakın hafif kırmızı ve sarı renk almaktadır
(Şekil 31c).

TA

Yumurtadan yeni çıkmış larvanın rengi her iki türde açık sarı ile uçuk kırmızı
rengindedir. Oval biçiminde olan yeni larvalar beslendikten sonra rengi koyulaşır
ve ergine benzerler. Üç çift bacaklı olan larva döneminde vücut kıllıdır. Nimfler 4
çift bacaklıdırlar. Protonimf dönemi şekil bakımından ergine benzer, yeşilimsi sarı
ve hafif kırmızı rengindedir. Bu dönemde beslenme ve hareket daha fazla olup,
erkek ve dişileri birbirinden ayırmak zordur (Şekil 31d). Sefalotoraks üzerinde T.
cinnabarinus’da iki kırmızı ve T. urticae’de ise iki siyah benek ile vücut üzerindeki
kıllar belirgin olarak görülür. Deutonimf döneminde her iki türde erkek ve dişi
birbirinden ayırt edilebilir. Erkekler dişilerden daha narin ve daha küçük olup
abdomen uçları sivridir. Sefalotoraks üzerinde benekler dişilere göre daha belirgin
görülür. Bu dönemin sonunda ergin kırmızıörümcekler meydana gelir.
Her iki tür de kışı döllenmiş dişi olarak bitki artıklarında ağaç kabukları ve
çatlaklarında, yabancı otlarda veya toprakta diyapoz halinde geçirir. Zararlının
kışlama durumu besin ve hava koşullarına bağlıdır. Uygun besin bulma ve uygun
giden iklim koşullarında zararlının diyapoza girme durumu veya süresi kısalır.
Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yabancı otlar da beslenmeye ve
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çoğalmaya devam ederler. Daha sonra yerfıstığına geçer. Bu dönem hemen hemen
mayıs ayına rastlar.
Dişi ömrü boyunca 100-150 yumurta bırakabilir. Yumurtalar yaprakların alt
yüzlerine tek tek konur. Dişiler yumurta bırakmadan önce yumurta veya
yumurtalarını içine bırakacakları ağları örerler. Ağların çokluğu popülâsyonun
yoğun olduğunu gösterir. Doğal koşullara bağlı olarak bir dölün tamamlanması 10–
20 gün sürebilir. Yılda 8–10 döl verebilir. Zararlı genellikle yaprakların alt
yüzlerinde bulunur ve buralarda ağ meydana getirir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Zararlı yaprakların alt yüzeyinde bitki özsuyunu emerek beslenir. Bunun
sonucunda, yaprakların sararıp kuruması ve zamanla dökülmesi ile meyve oluşumu
azalır (Şekil 55).
Akdeniz ve Ege Bölgesi yerfıstığı üretim alanlarında yaygın olarak bulunur.
©Nefi KISAKÜREK

G

©Nefi KISAKÜREK

Şekil 55. Yerfıstığı yapraklarındaki kırmızıörümcek zararı.

3. KONUKÇULARI

Polifag zararlılardır. Konukçuları olarak yerfıstığı, pamuk, elma, armut ve erik gibi
çeşitli meyve ağaçları, şerbetçiotu, bazı yabancı otlar ile gül, karanfil, gerbera gibi
çeşitli süs bitkileri gösterilebilir.

TA

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri:
Scolothrips longicornis Priesner
Stethorus spp.
Scymnus spp.
Chrysoperla carnea (Steph.)
Orius spp.
Nabis spp.
Deraeocoris sp.
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(Thys.: Thripidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Neur.: Chrysopidae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Nabidae)
(Hem.: Miridae)
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Campylomma diversicornis Reut. (Hem.: Miridae)
Geocoris spp.
(Hem.: Lygaeidae)
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Tarla temizliğine önem verilmeli, tarladaki yabancı otlar temizlenmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Yapılan sürveyler sonucunda yoğunluk yaprak başına 8-10 kırmızıörümceğe
ulaşmış ise ilaçlama yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, yardımcı hava akımlı hidrolik tarla
pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlar çiğ kalktıktan sonra, yaprakların alt yüzeyi kaplanacak şekilde ve rüzgârsız
havalarda uygulanmalıdır.
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BEGONYA KÜLLEMESİ
Microsphaera begoniae Sivan.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Begonya küllemesi (Microsphaera begoniae Sivan.)’nin klaystotesyumları çok
askuslu ve tutunucuları misel şeklindedir. Konidiosporları konidiofor üzerinde uç
uca dizilmiştir. Hastalık etmeninin bir bitkiden diğerine yayılmasında
konidiosporlar önemlidir. Patojen, bitki artıklarında klaystotesyum şeklinde kışlar.

EM

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık bitkinin tüm toprak üstü aksamında
görülür. Yaprakların üzeri önce fungusun
misel ve konidiosporlarından oluşan hafif
kirli beyaz bir örtü ile kaplanır daha sonra
yaprak kahverengileşir ve kurur (Şekil 56).
Üretimi ticari olarak yapılan yerlerde
ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
Hastalığı begonyanın yetiştiği her yerde
görmek olasıdır.
3. KONUKÇULARI
4. MÜCADELESİ:

Şekil 56. Begonya küllemesinin
begonyadaki belirtileri.

G

Patojenin konukçusu yalnızca begonyadır.

4.1. Kültürel Önlemler
– Sağlıklı bitkilerden çelik alınmalıdır.

– Aşırı sulamadan kaçınılmalı, özellikle üstten sulama yapılmamalıdır.
– Bitkilerde hastalıklı dallar budanmalı ve budanan bitki artıkları toplanıp
yakılmalıdır.

TA

– Budama makasları her uygulama için ayrı ayrı dezenfekte (%10’luk sodyum
hipokloritte 5 dakika bekletilmeli) edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

Yapraklar üzerinde hastalığın belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanır ve
ilacın etki süresine göre ilaçlamalara devam edilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
Yaprağın her iki yüzü ilaçlanmalıdır.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EM

Uygulama alanını temsil edecek şekilde, begonya bitkilerinin çeşitli yön ve
yüksekliklerinden hasta ve sağlam yapraklar sayılarak hastalık oranı bulunur. Bu
oranın uygulama başlangıcındaki hastalık oranını geçmemesi gerekir.

GÜL KÜLLEMESİ

Sphaerotheca pannosa var. rosae (Walt.). Lev.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Fungusun klaystotesyumları koyu renkli, yuvarlak ve tek askusludur, tutunucuları
misel şeklindedir. Havai miseller iyi gelişmiştir. Önce beyaz olan miselyumları
sonra koyu kahverengine dönüşür. Konidiosporları genellikle renksiz ve bir
konidiofor ucunda zincir şeklinde dizilmiştir. Fungus kışı dal, bitki artıkları ve
tomurcuklarda misel ve klaystotesyum halinde geçirir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık, bitkinin yaprak, sürgün, tomurcuklarında, çanak yapraklarında ve saplarında görülür.

TA

Hastalıklı yapraklar kıvrılır, oluklaşır, sertleşir, hafifçe kızarır, beyaz bir misel ve
konidiospor örtüsü ile kaplanır (Şekil 57a,b). Çanak yapraklardaki misel ve konidiospor örtüsü tomurcuğun açılmasına engel olur.
Hastalık goncaların açılmamasına ve şekillerinin bozulmasına neden olduğundan
bitkinin pazar değerini düşürür (Şekil 57c).
Hastalığı gül yetiştiriciliği yapılan hemen her yerde görmek mümkündür.
Enfeksiyon için yüksek orantılı neme ihtiyaç duymayan etmen, yağmurlama
sulamanın yapıldığı üretim alanlarında daha yaygındır.
3. KONUKÇULARI

Patojenin konukçusu gülün dışında şeftali ve bademdir.
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c

Şekil 57. Gül küllemesinin gül yaprağı (a,b) ve goncasındaki (c) belirtisi.

EM

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Hastalıksız bitkilerden çelik alınmalıdır.

– Aşırı sulamadan, özellikle bahçe gülleri için yağmurlama veya sisleme
şeklinde yapılan sulamadan kaçınılmalıdır.
– Toprak analizi sonuçlarına göre önerilen gübreleme yapılmalıdır.

– Bitkilerde hastalıklı dallar budanmalı; budama makasları dezenfekte
(%10’luk sodyum hipokloritte 5 dakika bekletilmeli) edilmelidir.
– Budanan bitki artıkları toplanıp yakılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

G

4.2.1. İlaçlama zamanı
Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk ilaçlama yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Küçük alanlarda adi basınçlı el veya sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu), büyük alanlarda ise hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama sabah serinliğinde, rüzgârsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin
tüm yüzeyi ilaçlanmalıdır. Kullanılan ilacın etki süresi ve hastalığın seyrine göre
ilaçlamalar tekrarlanabilir.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulama alanını temsil edecek şekilde uygulama öncesi ve sonrasında gül
plantasyonunun köşe ve ortalarından olmak üzere beş farklı yerinden çeşitli yön ve
yüksekliklerinden 30x5=150 adet bileşik yaprak, budama makası ile kesilerek
toplanır, toplanan bileşik yapraklar 0-5 skalasına göre sayılır.
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Skala
Değeri Hastalık Şiddeti
0 Yaprakların hepsi temiz.
1

Yaprağın %1’i bulaşık,

2

Yaprağın %5’i bulaşık,

3

Yaprağın %10’u bulaşık,

4

Yaprağın %25’i bulaşık,

5

Yaprağın %50’si ve daha fazlası bulaşık.

EM

Bu skalaya göre ortalama indeks değeri bulunur. Bu indeks değerinin uygulama
başlangıcındaki indeks değerini geçmemesi gerekir.

GÜL PASI

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl.

G

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Gül pası [Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl.], ilkbaharda dal, yaprak,
tomurcuk sapı ve çanak yapraklarında portakal kırmızısı rengindeki esyumları, yaz
aylarında yaprakların alt yüzeylerinde sarı renkli 0.5-1 mm çapında ürediyosporları
ve sonbahara doğru ise koyu kahveden siyaha kadar değişen renkte teliyospor
yataklarını konukçu bitki üzerinde oluşturur (Şekil 58).

TA

Ara konukçusu bulunmayan etmen, kışı yere düşen yapraklar üzerinde teliyospor
veya genç dallar üzerinde misel formunda geçirir. Genç dallar üzerindeki
misellerin üç yıl boyunca canlılıklarını koruması mümkündür. İlkbaharda ilk
enfeksiyonlar, teliyosporların çimlenmesi ile oluşan basidiyosporların genç gül
sürgünlerini enfekte etmesi ile başlar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalık, bitkinin yaprak, dal ve tomurcuk saplarında oluşturduğu sarımsı lekelerle
başlar, daha sonra bu lekeler kırmızıya dönüşür. Lekeler hafifçe kabarık püstüller
halindedir, bu püstüllere sorus adı verilir (Şekil 58).
Pas hastalığı yağlık ve süs güllerinde doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde
zarar oluşturmaktadır.
Patojenin, ilkbaharda çiçek tomurcuklarının sap ve çanak yapraklarında meydana
getirdiği enfeksiyonlardan dolayı tomurcukların açılmaması, etmenin doğrudan
zararıdır. Bu şekildeki zararlar %5-8 oranındadır.
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Şekil 58. Gül yaprağının alt yüzünde (a,b) ve daldaki (c) pas püstülleri.

Etmenin bitkilerdeki asıl zararı ise dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır. Yapraklarda
lekelerin oluşmasıyla başlayan fotosenteze müdahaleler, bitkinin fizyolojisinde
geriye dönüşü olmayan zararları da beraberinde getirmektedir. Organik madde
sentezine yapılan bu müdahaleler, bitkinin gelişimini yavaşlatmakta ve bitkiyi
gelişmekte geri bırakmaktadır. Hastalığa yakalanan bu bitkilerde çiçek sayısı az ve
kalitesiz olduğu gibi yağ oranı da oldukça düşüktür.

3. KONUKÇULARI

G

Hastalık, gül üretimi yapılan tüm alanlarda görülmekte, özellikle Isparta ve
Burdur’da yağlık gül üretimi yapılan alanlarda ekonomik kayba sebep
olabilmektedir.
Patojenin konukçusu sadece güllerdir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

TA

– Aşırı ve yağmurlama sulamadan kaçınılmalı, damlama sulama tercih
edilmelidir.
– Toprak analizi sonuçlarına göre önerilen gübreleme yapılmalıdır.
– İlkbaharda esidiler görüldüğü zaman hastalıklı dallar budanmalı, bu işlem
sırasında bitki sarsılmamalıdır. Budama makasları dezenfekte (%10’luk
sodyum hipokloritte 5 dakika bekletilmeli) edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Yağ güllerinde:

1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları kırmızı uç göstermeden 20-25 gün önce,

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

185

CİLT II

SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI

2. ilaçlama: Tomurcuklar oluştuğunda, kırmızı uç göstermeden önce (1.
İlaçlamadan 10-15 gün sonra),
3. İlaçlama: İkinci ilaçlamadan sonra gül hasadı sırasında (gül yağında kalıntı
sorunu bulunmayan bitki koruma ürünleri kullanılmalı),
4. İlaçlama: Hasat biter bitmez yapılmalıdır.
Süs güllerinde:

EM

İlaçlamalara ilk pas püstülleri görülür görülmez başlanmalı ve hastalığın seyrine
göre tüm vejetasyon süresince ilaçlamalara devam edilmelidir. Bu ilaçlamalarda
kullanılan ilacın etiketinde önerilen aralıklarda ilaçlama yapmaya özen
gösterilmelidir.
4.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
4.3.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama sabah serinliğinde, rüzgârsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin
tüm yüzeyi ilaçlanmalıdır. İlaçlı su karışımına, %0.2 oranında yayıcı – yapıştırıcı
ilave edilmelidir.

G

5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uygulama alanını temsil edecek şekilde, gül plantasyonunun köşe ve ortalarından
olmak üzere 5 farklı yerinden en az 10 bitki ilaçlama öncesi ve sonrası incelenir.
Bitkilerin dört farklı yönünde alt, orta ve üst seviyelerinden olmak üzere, yıllık
sürgünlerdeki 15 adet bileşik yaprak 0-5 skalasına göre sayılır.
Hastalık Şiddeti
Hiç püstül yok,
Yaprakta 1-5 püstül var,
Yaprağın 1/4’dü püstüller ile kaplı,
Yaprağın 2/4’dü püstüller ile kaplı,
Yaprağın 3/4’dü püstüller ile kaplı,
Yaprağın tümü püstüller ile kaplı.

TA

Skala
Değeri
0
1
2
3
4
5

Bu skalaya göre ortalama indeks değeri bulunur. Bu indeks değerinin uygulama
başlangıcındaki indeks değerini geçmemesi gerekir.
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KARANFİL PASI
Uromyces dianthi (Pers.) Niessl
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Karanfil pası [Uromyces dianthi (Pers.) Niessl], yaprak veya saplar üzerinde
oluşturduğu püstüllerindeki teliosporlar, açık kahve renkli, tek hücreli, çeperi
dikensiz ve daha kalın elipsoit şekilli ve kısa saplıdır.

EM

Hastalığın esium (aecium) formunu sütleğengillerden Euphorbia gerardiana
üzerinde geçirdiği tespit edilmiştir. Esiosporlar (Aeciospor) E.gerardiana
yapraklarının alt yüzeyinde infeksiyondan 4-5 gün sonra oluşur.

G

Uredosporlar ise tüm Karanfilgiller familyası (Caryophyllacae) üyelerinin yapraklarında başlangıçta sarımtırak lekeler ve bu kısımdaki epidermiste gümüşümsü gri
çıkıntılar şeklinde oluşur. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde epidermis dokusunun
çatlamasıyla etmenin sporları, kahverengi toz bulutu şeklinde ortaya çıkar.
Hastalık, halk dilinde “kahve hastalığı” veya “kahve marazı” adlarıyla bilinmektedir (Şekil 59).

TA

Şekil 59. Karanfil pasının karanfil yaprağındaki belirtileri.

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Enfekteli bitkilerin yaprakları kalın etli ve kurşuni gri bir renk alır, bitki dallanmaz,
kısmen veya tamamen deforme de olabilir.
Hastalık sap kırılmalarına neden olduğu gibi, iletim demetlerinin tahribi sonucu
gelişme geriliklerine de yol açmaktadır. Ayrıca kesme çiçeklerin estetik
görünümünü bozmakta, pazar değerini %1-30 arasında düşürmektedir. Çelik
üretiminde ise zarar oranı %90 düzeylerine çıkabilmektedir.
Etmene karanfil üretimi yapılan hemen her alanda rastlayabilmek mümkündür.
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3. KONUKÇULARI
Kültür karanfili (Dianthus caryophyllus) ile orman karanfili (Dianthus
silvestris)’den başka, yabani karanfiller, Caryophylaceae üyesi olan sabun otu
(Saponaria ocymoides), kum otu (Arenaria), bahar yıldızı, alçı otu (Gypsophilla),
yalancı karanfil, cennet gülü, gök gülü (Eychnis), yapışkan otu (Silene), kaya
karanfili (Tunica), yapışkan menekşe(Viscaria) hastalığın konukçularıdır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Sera sık sık havalandırılmalıdır.

EM

– Sağlam ve hastalıksız anaçlardan çelik alınmalıdır.
– Bitkiler serada sık olarak değil, iyi havalanacak şekilde sıraya ve seyrek
dikilmeli ve tele alınmalıdır.
– Üstten sulamadan kaçınılmalı, damlama sulama veya dipten yapraklara
değmeyecek şekilde sulama tercih edilmelidir.
– Toprak analiz sonuçlarına göre önerilen gübreleme yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

Çelikler üretim alanına şaşırtılmadan önce ilaçlamaya başlanılmalı ve ilacın etki
süresi dikkate alınarak ilaçlamalar tekrarlanmalıdır.

G

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, adi basınçlı el ve sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu)
kullanılır.

TA

4.2.4. İlaçlama tekniği

Karanfil bitkisinin yaprakları mumlu bir tabaka ile kaplı olduğundan, ilacın bitki
üzerinde tutunabilmesi için yayıcı ve yapıştırıcı maddelerden yararlanılmalıdır.
İlaçlar koruyucu özellikte olduğu için bitkide ilaçsız yüzeyin bırakılmaması
önemlidir.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulama alanını temsil edecek şekilde karanfil plantasyonu, köşe ve ortalardan
olmak üzere 6 farklı yerden en az 25 bitkiyi kapsayacak şekilde aşağıdaki 0-4
skalasına göre değerlendirilir.
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Değeri
0
1
2
3
4
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Hastalık Şiddeti
Yaprak ve sapta hiç leke yok,
Bitkinin alt kısmından itibaren ¼’ünde yaprak ve gövdede püstüller,
Bitkinin alt kısmından itibaren 2/4’ünde yaprak ve gövdede püstüller,
Bitkinin alt kısmından itibaren ¾’ünde yaprak ve gövdede püstüller,
Bitkinin tamamı püstüller ile kaplı.

EM

Hastalık indeksi hesaplanır ve bu indeks değerinin uygulama başlangıcındaki
indeks değerini geçmemesi gerekir.

KARANFİL YAPRAK LEKESİ

Alternaria dianthi Stev. and Hall., A. dianthicola Neergard
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Karanfil yaprak lekesi’ne, vejetasyonun erken döneminde rastlanıldığı için “Erken
yaprak yanıklığı” da denmektedir.

G

Hastalık etmeni fungusun konidioforları, stomalardan bazen tek tek bazen de
demetler halinde çıkar. Konidioforlar basit, düz veya kıvrımlı, az veya çok
silindirik, bölmeli yapıdadırlar.
A. dianthi’nin spor rengi soluktan orta kahverengi veya zeytinimsi kahverengi olup,
uzunluğu en fazla 120 µ kadar olabilir fakat genellikle daha kısa olup, 5-8 µ
kalınlığında, bir veya birkaç konidial izli, 2-4’lü zincirler halindedir.

TA

A. dianthicola’nın spor rengi ise solgun zeytin kahverengimsi renkte olup, en fazla
150 µ uzunlukta ve 4-6 µ kalınlıktadır. Konidileri genellikle 4-5 zincirlidir.
A.dianthi konidiosporları 9 enine ve birkaç boyuna bölmeli; A.dianthicola ise, 14
enine ve birkaç boyuna bölmelidir.
Etmenler yaşamını topraktaki bitki artıkları üzerinde sürdürür. Yüksek nem ve sık
dikim hastalığın ortaya çıkması için uygundur. Çelikle de taşınabilen hastalık için
optimum gelişme sıcaklığı 25-30°C’dir. Yüksek orantılı nemin (%70 ve üzeri )
hastalığı arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Enfeksiyon alanında oluşan sporlar
genellikle sıçrayan su damlası, hava akımı ve bulaşık bitki artıkları ile taşınır.
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Bitkilerde hastalık belirtisi, alt yapraklarda erken dönemde görülmektedir.
Yapraklar üzerinde ilk olarak nokta halinde başlayan lekeler, daha sonra iç içe
daireler halinde, sınırları belirgin, koyu renkli 1-2 cm çapına ulaşabilir. Daha sonra
bu lekeler gri kahverengiye dönüşür ve çevresinde pembemsi mor haleler oluşur
(Şekil 60). Lekeler siyah spor yığınlarıyla kaplıdır Aynı belirti çiçek ve çiçek
sapında da görülebilir. Hastalık çiçek kalitesini düşürür.

Şekil 60. Karanfil yaprak lekesinin karanfil yapraklardaki belirtileri.

4. MÜCADELESİ

G

3. KONUKÇULARI
En çok karanfil (Dianthus spp.) nadiren de Karanfilgiller (Caryophyllaceae) üyesi
diğer bitkilerde görülür.
4.1. Kültürel Önlemler
─ Sağlıklı bitkilerden çelik alınmalıdır

─ Serada havalandırmaya önem verilmelidir

─ Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalıdır

TA

─ Aşırı sulama yapılmamalı damlama sulama tercih edilmelidir.
─ Gübreleme yaprak toprak analiz sonuçlarına göre yapılmalıdır.
─ Hastalıklı bitki artıkları uzaklaştırılmalı ve yakılarak imha edilmelidir.
─ Kullanılan alet ve malzemeler dezenfekte edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

4.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez başlanmalıdır. İkinci ve diğer
ilaçlamalar kullanılan preparatın etki süresi göz önüne alınarak hastalık baskı altına
alınıncaya kadar yapılmalıdır.

190

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT II

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlamalar yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Karanfil yapraklarının mumlu
bir tabaka ile kaplı olması nedeniyle yayıcı ve yapıştırıcı maddeler kullanılmalıdır.
Bitkinin her tarafı iyice ilaçlanmalıdır.

KARANFİLDE ÇÖKERTEN
Rhizoctonia solani Kühn.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Rhizoctonia solani, toprak kökenli, geniş bir konukçu listesine sahip fungal bir
hastalık etmenidir. Miselyum başlangıçta seyrek bölmeli, renksiz ve vakuollü olup,
sonradan sarımtırak, yaşlandıkça da devetüyü rengine dönüşürler. Miselyum dik
açı teşkil edecek şekilde yan dallar meydana getirmektedir. Yan dallar üzerinde,
boğumun hemen yanında bir bölme bulunur. Konidiospor oluşturmazlar. Fungus
toprakta hastalıklı bitki artıklarında misel veya sklerot olarak uzun süre canlı
kalabilir. Sklerotlar düzensiz, değişik büyüklükte, koyu kahverengidir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalık daha çok nemli havalarda ve seranın su tutan kısımlarında genç fidelerde
kendini gösterir. Dikimden 1-6 hafta sonra ocaklar halinde bitki ölümleri
(çökerten), ilerleyen dönemlerde kök boğazında çürüklük ve buna bağlı olarak
solgunluk belirtisi görülür. Çürüklük belirtileri, başlangıçta kuru ve açık
kahverengi olup zamanla koyulaşır. Bu haliyle belirtiler Fusarium spp.’den
kaynaklanan çürüklükle karıştırılabilir. R.solani nedeniyle sap gelişimi zayıf olur
ve kırılmalar meydana gelir. Daha ileri dönemlerde ise tüm bitki ölebilir.
Ülkemizde karanfil yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde görülen hastalık, bulaşık
alanlarda her yıl ekonomik zararlara neden olur.
3. KONUKÇULARI

Karanfil dışında patates, domates, fasulye, şekerpancarı, yerfıstığı, yonca, patlıcan,
mısır, çilek, birçok süs bitkisi ve kabakgiller konukçuları arasındadır.
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4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
─ Toprak ve yetiştirme ortamı ile çoğaltım materyali hastalıktan ari olmalıdır.
─ Sık dikimden kaçınılmalı ve havalanma iyi olacak şekilde dikimler
yapılmalı.
─ Aşırı sulama yapılmamalı damlama sulama tercih edilmelidir.
─ Gübreleme yaprak toprak analiz sonuçlarına göre yapılmalıdır.
─ Hastalıklı bitki artıkları uzaklaştırılmalı ve yakılarak imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

─ Kullanılan alet ve malzemeler dezenfekte edilmelidir.

İlaçlamaya ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanmalıdır. İkinci ve diğer
ilaçlamalar kullanılan preparatın etki süresi göz önüne alınarak hastalık baskı altına
alınıncaya kadar yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında yer alan bitki
koruma ürünleri kullanılmalıdır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

4.2.4. İlaçlama tekniği

G

Hazırlanan bitki koruma ürünleri fide döneminde ince delikli el süzgeci ile daha
ileri aşamalarda ise sulama suyu ile bitkinin köküne uygulanmalıdır.

TA

İlaçlamalar yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Karanfil yapraklarının mumlu
bir tabaka ile kaplı olması nedeniyle yayıcı ve yapıştırıcı maddeler kullanılmalıdır.
Bitkinin her tarafı iyice ilaçlanmalıdır.
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KARANFİLDE KURŞUNİ KÜF
Botrytis cinerea Pers.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers), kesme çiçek yetiştiriciliğinde karşılaşılan en
önemli fungal hastalık etmenlerinden biri olup, genellikle zayıflık parazitidir.
Hastalık etmeni, örtüaltı yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda ve havalandırması iyi
olmayan seralarda görülür. Etmen hava ve toprak kökenlidir. Fungus kışı sklerot
halinde hasta bitki artıkları üzerinde ve toprakta geçirirken, ilkbaharda bu sklerotlar
çimlenerek, miselyum ve konidiospor oluşturur. Fungus uygun koşullarda kışı
miselyum olarak da geçirebilir.
B. cinerea çevreye atılmış bitkisel materyal üzerinde gelişerek, yağmur, rüzgâr ve
örtüaltında hava akımıyla etrafa yayılarak, gelişmekte olan zayıf bitkilere özellikle
yaralardan girerek enfeksiyonu oluşturur. Konukçu bulamayan sporlar ise kurak
şartlarda en fazla 2 saat yaşar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalık daha çok karanfilin çiçeklerinde görülmekle birlikte yaprak ve saplarda da
belirti oluşturabilir. Çiçeklerde ilk belirtiler, dış (petal) yapraklarda kahverengileşme ve yumuşama şeklinde görülürken, uygun koşullarda (%90-95 nem ve
20-25°C sıcaklık) fungusun sporları bu lekeler üzerinde gri-kahverengi bir küf
tabakası oluşturur ve sporlar bitkinin diğer organlarına yayılır. Kurak şartlarda bu
gri küf tabakası ortadan kalkarak, kahverengi buruşuk alanlar şeklinde bir görünüm
kazanır. Hastalık çiçek kalitesini düşürdüğü için ekonomik olarak büyük kayıplara
neden olmaktadır.
Etmen ülkemizde havalandırması uygun olmayan ve özellikle yüksek nemin uzun
süre hakim olduğu seralarda daha çok görülmektedir
3. KONUKÇULARI

TA

Fungusun çok geniş bir konukçu dizisi bulunmaktadır. Karanfilin yanı sıra diğer
süs bitkileri, asma, çilek başta olmak üzere diğer meyveler, sebzeler, endüstri
bitkileri, orman ağaçları, makiler ve çalılar konukçuları arasındadır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

─ Seralarda iyi havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi
önlenmeli, özellikle geceleri nemin yoğunlaşarak bitkiler üzerine damla
düşmesinin önüne geçilmeli,
─ Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalı,
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─ Dengeli gübreleme ve iyi bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri
sağlanmalı,
─ Hasta bitkiler toplanarak uzaklaştırılmalı, hasattan sonra sklerotların toprağa
karışmasını önlemek için bitki artıkları yakılarak imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez başlanmalıdır. İkinci ve diğer
ilaçlamalar kullanılan preparatın etki süresi göz önüne alınarak hastalık baskı altına
alınıncaya kadar yapılmalıdır.

EM

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında yer alan bitki
koruma ürünleri kullanılmalıdır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlamalar yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Karanfil yapraklarının mumlu
bir tabaka ile kaplı olması nedeniyle yayıcı ve yapıştırıcı maddeler kullanılmalıdır.
Bitkinin her tarafı iyice ilaçlanmalıdır.
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GERBERADA ÇİÇEKTRİPSİ
Frankliniella occidentalis Pergande
(Thysanoptera: Thripidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Çiçektripsi (Frankliniella occidentalis Perg.) erginlerinin vücut uzunluğu 1.3-1.9
mm’dir. Rengi mevsime göre soluk sarıdan açık kahverengiye kadar değişen
tonlarda olabilir. Antenleri 8 segmentlidir. Vücudu ince, uzun ve yassıdır. Uzun ve
dar kanatlarının kenarları iplik gibi tüylere sahiptir. Ön kanadın ana damarında
kaideden uca doğru düzenli aralıklı 14-19 adet sert kıla sahiptir. Dişiler koyu
kahverenginden siyahımsı kahverengiye kadar değişen renkte olup, gözler silindir
biçiminde ince, uzun ve çok küçük bir yapıya sahiptir (Şekil 29 a,b). Ovipozitör
aşağı doğru kıvrıktır. Erkekler dişilere göre daha küçük ve daha ince yapıdadır.
Erkekler nadiren görülürler.
Yumurtaları, fasulye biçiminde, saydam olmayan opak görünümlü, 0.2 mm
uzunluğundadır.

G

F. occidentalis’in nimfleri 0.4 mm uzunluğunda; ince, uzun ve silindir şeklindedir.
Parlak kırmızı gözlere sahiptir. Nimf ve erginler şekil olarak birbirine benzer.
Nimfleri kanatsızdır. İki nimf döneminden birincisi yarı saydam, ikincisi altın sarısı
renklidir. Zararlının birinci dönem nimfleri açık sarı renkli olup, ilk gömlek
değişikliğinden sonra ise altın sarısı renk alırlar. Yalancı pupanın (pseudopupa)
erken dönemde kısalmış anten yapısı ve kanat tomurcukları karakteristiktir. Geç
dönemi ise hareketsiz olup, erginin şeklini almaya başladığında kanatlar uzar ve
antenler geriye doğru döner. Pupa rengi beyazdır.

TA

Aktif olarak beslendiği iki nimf dönemi geçirir. Birinci dönem nimf yumurtadan
çıkar çıkmaz bitki dokusunda beslenmeye başlar, ikinci dönem nimf çok aktiftir ve
beslenmek için kapalı yerleri arar. Nimfler 10-14 günde iki kez gömlek değiştirerek
prepupa olup, hareketsizdir ve beslenmezler. Prepupa döneminden iki gün sonra
pupa ve pupa döneminden 4-11 gün sonra da ergin olur. Genellikle toprakta, bazen
de çiçekte pupa olur. Ergin çıkışları sıcaklığa bağlı olarak genellikle 2-9 gün
sonradır. Yeni çıkan ergin dişi ilk 24 saat hareketsizdir. Ergin dişi 40-90 gün
yaşayabilir, erkek birey daha kısa ömürlüdür. Yumurta bırakması çıkıştan 72 saat
sonra başlar ve yaşamı boyunca aralıklı olarak devam eder.
Dişiler yumurtalarını çiçek ve yaprakların parankima dokusuna tek tek bırakır. Bir
dişi yaşamı boyunca 30-150 yumurta bırakabilir. Yumurtalar genellikle bir hafta
içinde açılır. Bir dölünü 30°C’de 15 günde tamamlar. En uygun yumurta bırakma
sıcaklığı 28°C’dir. Yaşam döngülerini yumurta, nimf, prepupa, pupa ve ergin
şeklinde 15-30 günde tamamlar. Nimf, genellikle toprakta pupa olur. Ancak,
nadiren de olsa tüylü yapraklı bitkilerin dokusu içerisinde de pupa oldukları
görülmüştür.
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Kışı ergin halde toprakta ve çeşitli bitkiler üzerinde geçirirler. Erkek/dişi oranı
1/4’tür. Erkekler döllemsiz yumurtadan çıkarlar. Sera koşullarında yılda 12-15 döl
verebilir. Tripsler, en fazla uçuş faaliyetini günün serin saatlerinde yaparlar.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Larva ve erginleri bitki özsuyunu emerek zararlı olur. Beslendiği dokularda
karakteristik gümüşi lekeler oluşur, zamanla yaprak solar ve dökülür.
F.occidentalis hem yaprakta hem çiçekte beslenerek zararlı olur. Bu emgiler
sonucu bitki tamamen kuruyabilir. Çiçeklerin taç yapraklarında beslenmeleri
sonucu lekeler oluşur ve çiçeğin pazar değeri düşer.

EM

Zararlının nimf ve erginleri bakteri, mantar ve virüs [Tomato Spotted Wilt Virus
(TSWV) ve Tobacco Streakilar Virus (TSV)] gibi hastalıkların vektörü olarak da
zararlı olmaktadır.
Zararlının nimf ve erginleri aynı zamanda kırmızıörümcek yumurtaları ile de
beslenebilirler.
Türkiye’nin de arasında olduğu pek çok ülkede bu zararlı bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlıdır. Karanfil, gül, kasımpatı, gerbera, aster, solidago ve gysophila
gibi süs bitkilerinin yanı sıra pamuk, domates, patlıcan, biber, fasulye, hıyar,
kabak, kavun, karpuz ve ıspanak önemli konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI

TA

G

Ülkemizde aşağıdaki doğal düşmanları saptanmıştır.
Predatörleri:
Orius niger (Wolf)
(Hem.: Anthocoridae)
O. laevigatus (Fieber)
(Hem.: Anthocoridae)
O. minutus L.
(Hem.: Anthocoridae)
Macrolophus caliginosus Wagner (Hem.: Miridae)
Adalia bipunctata (L.)
(Col.: Coccinellidae),
Coccinella septempunctata L.
(Col.: Coccinellidae),
Syrphus sp.
(Dip.: Syrphidae)
Chrysoperla carnea (Steph.)
(Neur.: Chrysopidae)
Aeolothrips collaris Priesner
(Thys.: Aeolothripidae)
Aeolothrips intermedius Bagnall (Thys.: Aeolothripidae)
Amblyseius barkeri (Hughes)
(Acarina: Phytoseiidae)
A.messor Wainstein
(Acarina: Phytoseiidae)
Neoseiulus cucumeris (Oudemans) (Acarina: Phytoseiidae)
Orius spp. (Hem.: Anthocoridae) Çiçek tripslerinin önemli bir avcısıdır.
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A.bipunctata, C. septempunctata, Syrphus sp. ve C.carnea da tripslerin önemli
avcılarıdır.
Avrupa’da Amblyseius barkeri ve Neoseiulus cucumeris biyolojik ajan olarak
seralarda kullanılmaktadır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
– Seralarda hijyen çok önemli olup, bitki artıkları ve yabancı otlar yok
edilmelidir.

EM

– Toprak 10 cm derinliğinde sürülerek pupalar yok edilmelidir.
– Havalandırma açıklıkları en az 462 µm’lik tel ile kaplanmalıdır.

– Seraların içerisinde zararlının diğer konukçularının bulundurulmamasına
özen gösterilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele

Zararlının davranışı gereği kimyasal mücadele zordur. Çiçektripslerine karşı
doğrudan kimyasal mücadele önerilmesi yerine, diğer zararlılar ile entegre edilmesi
ana hedef olmalıdır. Çabuk direnç geliştirmeleri nedeniyle, bilinçsizce ve yoğun
ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Kimyasal mücadelenin başarısı ve ilacın
etkinliğini arttırmak için ilaçlamalar, bitki çiçeklerinin açık olduğu günün erken
saatlerinde, çiğ kalktıktan hemen sonra yapılmalıdır.
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

Serayı temsil edecek şekilde tesadüfen seçilen erken dönemde 50 yaprak, çiçek
döneminde 50 çiçekte yapılan sayımda ortalama 5 larva+ergin tespit edilirse
ilaçlamaya karar verilir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bu aşamada resmi olarak önerilen herhangi bir kimyasal preparat
bulunmamaktadır. Ancak ilaçlama için zorunlu bir durum ortaya çıktığında Tarım
Bakanlığına bağlı Teknik Teşkilatlara müracaat edilmelidir.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamaya başlamadan önce kullanılacak aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlar
ayrı bir kapta karıştırılarak, karışım homojen hale getirilir. Daha sonra bu karışım
aletin ilaç deposuna konur. İlaçlama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşamüzeri
günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
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GERBERADA TÜTÜN BEYAZSİNEĞİ
Bemisia tabaci (Genn.)
(Hemiptera: Aleyrodidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci Genn.) erginlerinin boyu 1 mm kadardır. Genel
görünüşleri beyazdır, yakından bakıldığında vücut açık sarı renkte görünür. Kanat
ve vücut üzeri beyaz tozlu görünüşte bir mum tabakası ile kaplıdır (Şekil 40a,c).
Antenleri 7 segmentlidir. Erkeklerde abdomen daha dar olup uca doğru sivridir.
Gözler kırmızı renklidir. Kanatlar dinlenme halindeyken vücut üzerinde çatı
şeklindedir.
Yumurtanın boyu 0.25 mm kadardır. Yeni konulduğunda beyazdır, olgunlaştıkça
koyulaşarak açılmaya yakın kahverengiye döner. Yumurta sapı ile yaprak yüzeyine
dik olarak tutturulur (Şekil 40b). Yumurta bu sapçık yardımı ile gereksinimi olan
suyu bitki hücresinden alarak hava nemine bağlı kalmaksızın gelişmesini devam
ettirebilmektedir.

G

Yumurtadan yeni çıkan larva hareketli ve oval şekillidir. Üç çift bacağı olan
larvanın rengi soluk sarıdır. Larva hortumunu yaprak dokusuna sokarak yaklaşık 8
saatte kendisini sabitleştirerek hareketsiz duruma geçer ve üzerini mum tabakası ile
kaplar. Bu dönemde larvanın bacak ve antenleri kaybolur ve kabuklubit
görünüşünü alır. Larva 4 dönem geçirir (Şekil 40c,d). Son dönem larva yaklaşık
0.8 mm boyunda yeşil-sarı renkli olup şişkinleşir ve çıplak gözle görülebilir.

TA

Dördüncü dönem larva pupa olarak isimlendirilir. Larva üçüncü dönemin sonlarına
doğru, sırtı hafifçe yükselerek ve rengi koyulaşarak pupa dönemine girer. Pupa
oval şekilde, soluk sarı renkli ve üzerinde 12-14 adet iyi gelişmiş diken şeklinde
çıkıntı bulunur. Pupanın boyu yaklaşık 0.7 mm’dir. Pupa döneminde erginin
kırmızı renkli gözleri belirgin bir şekilde dıştan görünür (Şekil 40c,d). Pupa
döneminde beslenme yoktur. Pupa gelişimini tamamlayınca pupa kabuğunun
dorsali T şeklinde yırtılarak ergin çıkar.
Ergin pupadan çıktıktan sonra çiftleşip 2-4 gün sonra taze yaprakların alt yüzeyine
genellikle tek tek yumurta bırakmaya başlar. Yumurtalar bırakıldıktan 4-10 gün
sonra açılırlar. Yumurtadan çıkan larvalar beslenmek için uygun bir yer buluncaya
kadar 1-24 saat gezinir. Kendini sabitledikten sonra stiletini bitki dokusuna sokarak
beslenmeye başlar. Bu dönemde bacaklar kaybolur. 3 larva dönemi geçirir, sonraki
dönem pupa dönemi olarak kabul edilir. Bir dişi 300 kadar yumurta bırakır.
Sıcaklıklar 14°C’nin altına düştüğünde yumurtlama olmaz. Düşük nemde de dişiler
yumurta bırakamaz ve erginlerin ölüm oranı yüksektir.
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Kışı yumurta, larva ve pupa halinde genellikle yabancı otlar üzerinde geçirir.
Akdeniz Bölgesi’nde özellikle örtüaltı tarımı yapılan yerlerde kış mevsimi boyunca
yaşamlarını sürdürür. Yılda ortalama 9-10 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Ergin ve larva bitki öz suyunu emerek, zayıflamasına neden olurlar, zararlı yoğun
olursa gelişme tamamen durur. Ergin ve larvaların salgıladığı balımsı, tatlı madde
bitkinin yapraklarını kaplar, üzerinde saprofit mantarlar gelişerek fumajine neden
olur. Bitkinin stomalarını kapatır. Bitki solunum ve fotosentez yapamaz hale gelir,
verim ve kalite düşer. Bu sürecin sonunda bitki ölebilir.

3. KONUKÇULARI

EM

Beyazsinek ayrıca virüs hastalıklarının taşınmasında önemli rol oynar. Özellikle
sebze ve pamukta oluşturduğu zarar çok önemlidir.
Polifag bir zararlı olup, kasımpatı, gerbera, aster, solidago, gysophila, lisianthus,
helianthus, Atatürk çiçeği, begonya, impatiens ve difenbahya gibi süs bitkilerinin
yanında pamuk, bamya, domates, patlıcan, biber, fasulye, hıyar, kabak, lahana gibi
birçok bitkide zararlı olmaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI

Ülkemizde aşağıdaki doğal düşmanlar saptanmıştır.

G

Predatörler:
Chrysoperla carnea (Steph.)
(Neur.: Chrysopidae)
Orius spp.
(Hem.: Anthocoridae)
Nabis pseudoferus
(Hem.: Nabidae)
Macrolophus caliginosus (Wgn.) (Hem.: Miridae)
M. nubilis
(Hem.: Miridae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)

TA

Parazitoidleri:
Eretmocerus mundus (Mercet)
Encarsia spp.
Prospeltella spp.
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
─ Beyazsinek kışı yabancı otlarda geçirdiği için çevredeki yabancı otlarla
mücadele edilmelidir.
─ Beyazsinek popülasyonu nemli ortamlarda artış gösterdiğinden fazla
sulamadan kaçınılmalıdır.
─ Sera içi nemini azaltmak için havalandırma yapılmalıdır.
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─ Azot fazlalılığı, bitkiyi beyazsineğin beslenmesi için uygun hale
getirdiğinden fazla azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır.
─ Seraların havalandırma açıklıkları ve girişleri 462 µm’lik tül ile
kapatılmalıdır.
5.2. Biyoteknolojik Mücadele

5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

EM

Seraya fidelerin dikimi ile birlikte, ilk ergin uçuşunu belirlemek amacıyla dekara 1
adet sarı yapışkan tuzak, bitkilerin 10- 15 cm yukarısına asılır. Tuzaklarda ergin
tespit edildikten sonra, 10 m2’ye bir tuzak gelecek şekilde tuzaklar almaşık olarak
yerleştirilir.

Bir dekarlık alanda en az 20 bitkinin alt, orta ve üst kısmından birer adet olmak
üzere toplam 60 adet yaprakta sayım yapılır. Sayımda yaprak başına 5 adet
larva+pupa tespit edildiğinde ilaçlamaya karar verilir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bu aşamada resmi olarak önerilen herhangi bir kimyasal preparat bulunmamaktadır. Ancak ilaçlama için zorunlu bir durum ortaya çıktığında Tarım
Bakanlığına bağlı Teknik Teşkilatlara müracaat edilmelidir.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

5.3.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
İlaçlama çiğ kalktıktan sonra, sabah erken veya akşam geç saatlerde ve rüzgarsız
bir havada yaprakların alt yüzlerini de kaplayacak şekilde yapılmalıdır
6.UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

İlaçlamadan 3 gün sonra yapılan sayımlarda zararlı yoğunluğu mücadele eşiği (5
adet larva+pupa)’nin altına düşmüşse uygulamanın başarılı olduğu sonucuna
varılır.
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GLAYÖLDE ÇİÇEK SOĞAN AKARI
Rhizoglyphus echinopus (Fum.-Rab.)
(Acarina: Tyroglyphidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Çiçek soğan akarı [Rhizoglyphus echinopus (Fum.-Rab.)] çok küçük ve sarı fildişi
renginde olup, vücudu dikene benzer kıllarla örtülüdür. Ergin 4 çift, nimfler ise 3
çift bacaklıdır (Şekil 61). Bacaklar pembe
renklidir. Sararmış ve kurumaya yüz tutmuş
soğan ve yumruların kurumuş kabukları
arasında lupla bakıldığı zaman kolayca
görülür.
Yumurtalarını kabukların altına bırakır.
Saydam olan bu yumurtalar, 5-7 günde
açılır. Hayat devrelerini 17-26°C sıcaklıkta
9-13 günde tamamlar. 10°C’nin altında ve
39°C’nin üstünde uyuşuk olup 43°C’de ise
ölürler. Yüksek nemden hoşlanır. Bir
soğanda zararlının tüm dönemleri aynı anda
bulunabilir. Uygun koşullarda yılda 8-10 döl
verebilirler.

Şekil 61. Çiçek soğan akarı ergini.

TA

G

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
En zararlı oldukları dönem 5-15 gün süren ikinci nimf dönemleridir. Bu dönemde
zararlı çevre koşullarına karşı çok dayanıklıdır. Tutucu ve delici organ bu dönemde
oluşur.
Çiçek soğan akarı topraktaki soğanın kabukları arasında veya sap boğazında
bulunur. Buralarda galeriler açarak soğanın iç kısımlarına kadar ilerler. Bulaşık
soğanlar, bakteri ve fungusların enfeksiyonu sonucunda çürürler. Zararlı, açtığı
galeriler ile fungus veya bakterilerin soğanlara girmesine, funguslar da akarın
istediği nemli ortamı sağlayarak zararlının yoğunluğunun artmasına neden olur.
Akarla bulaşık soğanlardan yetişebilen bitkiler sarımsı ve hasta görünüşlü olur,
yapraklar anormalleşir, sap kısalır, çiçekler normal açamaz. Bulaşık soğanlar
dikildiğinde, normal büyüme, çiçeklenme ve döl verme işlevlerini yerine
getiremezler. Bulaşık topraklardan sökülen soğanlar, uygun olmayan şartlarda
depolandığında, akar faaliyeti depoda da devam ettiğinden zarar artar, soğanlar
çürür veya içi boşalır. Yoğun akar zararına uğramış bitkilerde yumru çoğalması
olmaz, ana yumruda da küçülme olur. Bu gibi soğanlar, tarlada bir kaç senede
çürüyüp elden çıkar. Zararlı, ülkemizin hemen her tarafında süs bitkisi üretim
alanlarında yaygındır.
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3. KONUKÇULARI
Yumrulu ve soğanlı bitkiler konukçularıdır. Bunlardan sümbül, lale, nergis, frezya,
glayöl, dalya, orkide gibi çiçekler ile soğan, sarımsak, patates gibi sebzeler
konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Tespit edilen doğal düşmanı bulunmamaktadır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
– Hasattan sonra çürük soğan ve yumrular temizlenerek imha edilmelidir.

EM

– Depolarda sıcaklığın 5-10°C, orantılı nemin ise %50’nin altında olmasına
dikkat edilmelidir.
– Yetiştiriciliğin kumsal topraklarda, sık sık çapa yapılmış ve düzenli su
verilmiş parsellerde yapılmasına özen gösterilmelidir.
– Münavebeye önem verilmelidir.

5.2. Fiziksel Mücadele
Soğan ve yumrular dikimden önce 43°C’lik suda 1 saat bekletilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele

5.3.1. İlaçlama zamanı
Söküm zamanında soğanlar kesilerek kontrolleri yapılır, %20 bulaşma varsa
mücadeleye geçilir.

G

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

İçinde ilaçlı suyun hazırlanabileceği ve soğanların konulabileceği su bidonu
kullanılmalıdır.

TA

5.3.4. İlaçlama tekniği

Açıkta ve serada yetiştirilen soğanlar, söküldükten sonra ilaçlı su karışımına 30
dakika süreyle batırılmalıdır. Bu süre sonunda soğanlar ilaçlı sudan çıkarılarak
ızgaralar üzerine üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilerek kurutulmalıdır.
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GÜL FİLİZARISI
Syrista parreyssi Spin.
(Hymenoptera: Cephidae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Gül filizarısı (Syrista parreyssi Spin.) ergini 20 mm boyunda ve parlak siyah
renktedir. Vücudun üst kısmında kirli sarı renkte üçgen biçiminde bir leke vardır.
Kanatlar sarımsı şeffaf ve duman renginde, kanat damarları siyahtır (Şekil 62).
Yumurtaları parlak saman sarısı renkte ve oval şekillidir. Larva fildişi renginde ve
“S” şeklindedir. Abdomen sonunda kahverengi bir çıkıntı vardır. Olgun larva 20
mm uzunluktadır.

©Yasemin ÖZDEMİR

Şekil 62. Gül filizarısı ergini.

G

Kışı olgun larva halinde gül sürgünü içinde
geçirir. İlkbaharda prepupa olurlar. Pupa
dönemi 10-15 gündür. Erginler açtıkları
yuvarlak deliklerden bulundukları sürgünleri
terk ederler. Mayıs içinde uçuşan erginler bir
yıllık gül sürgünleri içine yumurta koyarlar.
İçine yumurta konan sürgünlerin uç kısımları
hemen aşağı doğru sarkar ve bir iki gün
içinde uçtan itibaren kurumaya başlar.
Yumurtalar genel olarak 6-8 günde açılır.
Çıkan larvalar sürgün içerisinde özü yiyerek
aşağı doğru inerler ve özü yenmiş sürgün
içinde kışı geçirir. Yılda bir döl verir.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Larvalar bir yıllık sürgünlerin öz kısmında yaşar ve bu sürgünleri tamamen kurutur.
Yumurta konan sürgün uçları bir iki saat sonra pörsür, aşağıya doğru bükülür ve
solmaya başlar. Kuruma larvanın aşağı doğru ilerlemesine paralel olarak artar.

TA

Zararlı Burdur, Isparta, Ankara, Konya, Adana, Afyon ve Diyarbakır gül alanlarında saptanmıştır. Burdur ve Isparta illerinde yağ güllerinde önemli bir zararlıdır.
3. KONUKÇULARI
Gül filizarısının konukçuları yağ ve süs gülleridir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Zararlının tespit edilen doğal düşmanı bulunmamaktadır.
5. MÜCADELESİ
Zararlı sürgün içinde yaşadığından, kimyasal mücadeleden her zaman başarılı
sonuç alınmayabilir. Bu yüzden kültürel önlemler zararlı yoğunluğunu azaltması
bakımından büyük önem taşımaktadır.
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5.1. Kültürel Önlemler
Gül yetiştirilen alanlarda kış sonu temizliği yapılırken, zararlının içinde kışladığı
özü yenmiş kuru gül dalları, özün bulunduğu kısımdan kesilerek hemen
yakılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Gençleştirme yapılmış güllüklerde %5 zarar saptandığında mücadele yapılmasına
karar verilir. Bunun için ergin çıkışı izlenerek (genellikle mayıs sonu-haziran
ortası), ilk ilaçlama, ilacın etki süresine bağlı olarak ergin çıkışları devam ediyorsa
ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Güllüklerin her tarafının özellikle sürgün uçlarının iyice ilaçlanmasına dikkat
edilmelidir. İlaçlama günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
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GÜL FİLİZBURGUSU
Ardis brunniventris (Hart.)
(Hymenoptera: Tenthredinidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ergin 5-6 mm boyunda siyah görünüşlü bir arıdır
(Şekil 63). Larva krem rengi olup 10-12 mm
boyundadır. Yumurtaları uzunca, elips şeklinde ve
beyazdır.
Ergin uçuşları mart sonu ile nisan başında başlar
ve kısa bir süre sonra çiftleşerek, yumurtalarını
teker teker genç sürgünlerin uç kısmına bırakır.
Yumurtadan 6-8 gün sonra çıkan larvalar sürgün
ucundan içeriye girer ve öz kısmını yemeye başlar.
Mayısın ilk yarısında olgunluğa erişen larva
sürgün ucuna yakın bir yerde yuvarlak bir delik
açıp buradan kendisini toprağa atar. Toprakta
kokon içerisinde kışı geçirerek, ilkbahar başlarında
pupa olur. Yılda bir döl verir.

©Yasemin ÖZDEMİR

Şekil 63. Gül filizburgusu
ergini.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Larvaları gül filizlerinin içinde yaşar. Sürgünlerin ucundan itibaren 3-13 cm kadar
uzunlukta galeri açarak zarar verir. Zarar gören sürgünlerin gelişmesi durur, aşağı
doğru sarkar ve zamanla kurur.
Zararlının özellikle yağ gülü yetiştirilen Burdur ve Isparta illerinde bulunduğu
saptanmıştır.
3. KONUKÇULARI

TA

Yağ ve süs gülleri zararlının konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde doğal düşmanı tespit edilememiştir.
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

“Kış vurgunu” olarak da isimlendirilen zarar görmüş kuru dallar, özün bulunduğu
kısımdan kesilip yakılmalıdır.
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5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Genellikle erginlerin ve ilk larva zararının görüldüğü mart sonu ile nisan ortasında,
%5 zarar saptandığında ilaçlı mücadele yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

EM

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

Gençleştirme yapılmış güllüklerde %5 zarar saptandığında mücadele yapılmasına
karar verilir. Bunun için ergin çıkışı izlenerek (genellikle mayıs sonu-haziran
ortası), ilk ilaçlama, ilacın etki süresine bağlı olarak ergin çıkışları devam ediyorsa
ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.

GÜL HORTUMLUBÖCEĞİ

Rhynchites hungaricus (Hbst.)

G

(Coleoptera: Attelabidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

Gül hortumluböceği [Rhynchites hungaricus (Hbst.)] ergini 5-7 mm uzunlukta
hortumlu bir böcektir. Baş, anten, hortum, bacaklar ve üst kanatların ortası siyah,
yan tarafı ve pronotum kırmızı renktedir. Hortum uzun, gözler büyüktür (Şekil 64).
Larva fildişi renkli, tombul, kıvrık ve bacaksızdır. Yumurta, açık sarı, oval şekilli
ve parlaktır.
Erginler genel olarak nisan sonu ve mayıs başlarında gül tomurcukları üzerinde
görülür. Güneşli saatlerde hareketlidirler. Tehlike anında kendilerini toprağa atıp
saklanırlar. Dişiler yumurtalarını açılmakta olan gül tomurcukları içine koyar.
Hortumları ile önce tomurcuklarda delikler açar. Genellikle yumurtalarını çanak
yapraklarının çevrelediği kısmın altına açtığı delikler içine 2 mm kadar derinliğe
bırakır. Yumurtalar 8-12 günde açılır ve çıkan larvalar tomurcuk içinde beslenir.
Olgun larva tomurcukları terk ederek toprak içine geçer. Kışı toprakta 2-8 cm
derinlikte oval şekilde bir kokon içerisinde olgun larva halinde geçirir. Erken
ilkbaharda pupa olur. Yılda bir döl verir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE
YAYILIŞI
Erginlerin açılmakta olan tomurcuklarda yaptığı zarar
önemlidir. Yumurtlama sırasında tomurcukları kırparak yere döker, bir kısım tomurcuklar da dallarda asılı
kalır. Genel olarak zarar gören tomurcuklar açılmaz,
çiçeklenme anormal olur, verim azalır.
Zararlının İzmir, Afyon, Ankara, Burdur, Çorum,
Isparta ve Konya illerinde bulunduğu saptanmıştır.

EM

3. KONUKÇULARI
Yağ ve süs gülleri zararlının konukçularıdır.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde doğal düşmanı tespit edilememiştir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

Şekil 64. Gül hortumluböceği ergini.

Delinmiş gül tomurcuklarının koparılıp yok edilmesi, yoğunluğun azaltılması ve
gelecek yılın zararını önlenmesi bakımından önemlidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

Zararlının yaşayışı dikkate alınacak olursa, nisan sonu ile mayıs ortası ilaçlama için
en uygun zaman olarak seçilebilir. İlaçlamaya geçebilmek için nisan sonundan
itibaren haftada iki kez olmak üzere güllükler kontrol edilmeli, tesadüfen seçilen
100 tomurcuktan 5’inde ergin görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

Güllüklerin her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Rüzgarlı havada ve
sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda ilaçlama yapılmamalı, ilaçlamadan hemen
sonra yağmur yağarsa tekrarlanmalıdır. İlaçlama zamanı olarak genellikle sabah
erken veya akşam geç saatler seçilmelidir.
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GÜL YAPRAKBİTİ
Macrosiphum rosae (L.)
(Hemiptera: Aphididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

d

TA

c

b

G

a

EM

Gül yaprakbiti [Macrosiphum rosae (L.) ]’nin vücut rengi yeşil ve kırmızının bütün
tonlarındadır (Şekil 65). Yeşil formlar kırmızı formlardan daha yaygındır. Erkekler
genel olarak siyah görünüşlü, 2.0-3.5 mm boyundadır. Kornikıl uzun ve siyahtır.
Gül yaprak biti dolgun ve genişçe sandal şeklindedir. Kanatlı ve kanatsız formları
vardır.

e

Şekil 65. Gül yaprakbiti’nin ergin dişisi (a: yeşil form; c: kırmızı
form), kanatlı formu (b), yaprak ve goncadaki koloni (d,e).
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Hem döllemli hem de döllemsiz çoğalırlar. İlkbahar başlarında havaların ısınmasından sonra gül fidanlarına su yürümesiyle kışı geçiren yumurtalar açılır ve döllerin
anası denilen fundatriksler meydana gelir. Bunlar taze sürgünlere ve yapraklara
hücum ederek 10-15 günde ergin olurlar ve bunlar kanatsız canlı doğuran dişileri
meydana getirirler. Daha sonra kanatlı dişiler görülür. Yaz boyunca döllenmeden
partenogenetik olarak çoğalırlar ve sürekli olarak konukçu değiştirirler. Sonbaharda havalar soğuyunca erkek ve dişiler çiftleşerek, kışlık yumurtalarını kış
konukçusuna bırakırlar. Yılda 10-16 döl verirler.

EM

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Gül yaprakbiti ince uzun hortumunu bitki dokusu içine sokarak özsuyu emer.
Koloniler halinde sürgün, tomurcuk ve yapraklarda bulunur. Popülasyonun yoğun
olduğu durumlarda gül tomurcuklarının normal gelişmesi duraklar. Bu dönemde
mücadelesi yapılmadığında ve hava koşullarının da zararlının çoğalması için uygun
gittiğinde büyük zarara neden olur. Gül yetiştirilen bölgelerde yaygın bir türdür.
3. KONUKÇULARI
Başlıca konukçusu güldür. Fırça otu ve çayırlarda da bulunur.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Zararlının, Chrysophidae, Coccinellidae ve Syrphidae familyaları başta olmak
üzere çok sayıda doğal düşmanı bulunmaktadır.
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
– Güllükler temiz ve otsuz bulundurulmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele

G

– Toprak işlemesi, sulama ve gübrelemenin zamanında yapılmalıdır.
5.2.1. İlaçlama zamanı
Yapılan sayımlarda 100 gül sürgününün 20’sinde, sürgün ve taze yaprakların alt
yüzünde yaprakbiti kolonileri görülmeye başladığı zaman ilaçlamaya geçilmelidir.

TA

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
Bitkinin sürgün, yaprak ve tomurcuklarına ilaçlı su ile kaplanacak şekilde
yapılmalıdır. İlaçlamadan hemen sonra yağmur yağacak olursa tekrarlanmalıdır.
İlaçlama günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
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GÜLDE KOŞNİL
Parthenolecanium spp.
(Hemiptera: Coccidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Parthenolecanium spp.’nin ergin dişisi yarım küre şeklinde, 5-6 mm uzunlukta,
sarımsı kahverengi olup üzeri kırmızı çizgilidir (Şekil 66a). Ergin erkek koyu
kahverengi, kanat açıklığı 3-4 mm ve oldukça hareketlidir. Yumurta yuvarlağa
yakın oval ve yassı görünüşlü ve mat kirli sarı renktedir. İkinci dönem larvalar
koyu kızıl kahverengidir. Sırtta bulunan tümsek belirgindir. Vücutları genel olarak
ince bir mum tabakası ile örtülüdür. Erkek pupa kabuğu koyu kahverengidir. Ergin
çıkışından sonra beyaz, ince mum gibi olan pupa kabuğu dal üzerinde kalır.

TA

G

Kışı ikinci dönem larva halinde gülün dal ve sürgünleri üzerinde geçirir. İlkbaharda
havaların ısınmasıyla (gülfidanlarına su yürümeye başlayınca) kabarmaya
başlayarak koyu kahverengi olan vücut açık kahverengiye döner. Mart ortasında
gömlek değiştirir. Erkekler ince uzun, dişiler yarım küre şeklini alır. Mart sonunda
erkekler pupa olarak nisanın ilk haftasında uçmaya başlar. Çiftleşen dişiler hızla
gelişerek, fazla miktarda tatlı madde salgılar ve yumurtladıktan sonra ölür. Ölen
dişilerin derisi sertleşmiştir. Yumurtlama mayıs ortasında başlar ve 1-1.5 ay devam
eder. Yumurtalar haziranın ilk haftasında açılmaya başlar ve 20-30 gün devam
eder. Yumurtadan çıkan larvalar (Şekil 66b), kendilerini gülün sürgün ve dalları
üzerine sabitleştirirler. Yılda bir döl verir.

Şekil 66. Parthenolecanium sp.’nin ergin dişisi (a) ve dişi kabuğu
altındaki yumurtalardan çıkan larvalar (b).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Gül koşnili güllüklerde iki şekilde zarar yapar. İnce uzun hortumlarını üzerinde
yaşadığı bitki dokusuna sokarak bitki özsuyunu emer. Aynı zamanda salgıladıkları
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tatlı madde ile fumajine neden olur. Zarar gören güllükler 3-4 yıl içinde tamamen
kurur. İlk yıl durgunluk gösteren gülfidanları, ikinci yıl bodurlaşır, yapraklar
küçülür, sürgünlerde tomurcuk miktarı azalır ve kalite bozulur. Üçüncü yıl yer yer
kurumalar, sarılık ve çalılaşma görülür.
Zararlı, ülkemizin yağ gülü yetiştiren Burdur ve Isparta illerinde yaygın olarak
bulunur.
3. KONUKÇULARI
Yağ, süs ve yabani güller zararlının konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

EM

Tespit edilen doğal düşmanı bulunmamaktadır.

─ Kuru ve kurumaya yüz tutmuş dallar kesilip tarladan uzak bir yerde
tutulmalıdır.
─ Gençleştirme için kesilen dallar çit veya başka amaçla kullanılmayıp
tarladan uzak bir yerde tutulmalıdır.
─ Yeni kurulan güllüklerde koşnilli dallar kullanılmamalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

İlkbaharda koşnilin beslenerek kabarmaya başlamasından itibaren henüz
yumurtlama dönemine girmeden önce (nisan ortası ve mayısın ilk haftası) veya
koşnilin yumurta açılımının en yüksek olduğu dönemde, birinci dönem larvalara
karşı ilaçlama yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

Bitkinin her tarafına ilaçlı su değecek şekilde dikkatli bir ilaçlama yapılmalıdır.
İlaçlamadan sonra yağmur yağacak olursa tekrarlanmalıdır. İlaçlama günün serin
saatlerinde yapılmalıdır.
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KARANFİLDE ÇİÇEKTRİPSİ
Frankliniella occidentalis Perg.
(Thysanoptera: Thripidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis Perg.) erginlerinin vücut uzunluğu 1.3-1.9
mm’dir. Rengi mevsime göre soluk sarıdan açık kahverengiye kadar değişen
tonlarda olabilir. Antenleri 8 segmentlidir. Vücudu ince, uzun ve yassıdır. Uzun ve
dar kanatlarının kenarları iplik gibi tüylere sahiptir. Ön kanadın ana damarında
kaideden uca doğru düzenli aralıklı 14-19 adet sert kıla sahiptir. Dişiler koyu
kahverenginden siyahımsı kahverengiye kadar değişen renkte olup, gözler silindir
biçiminde ince, uzun ve çok küçük bir yapıya sahiptir (Şekil 29 a,b). Ovipozitör
aşağı doğru kıvrıktır. Erkekler dişilere göre daha küçük ve daha ince yapıdadır.
Erkekler nadiren görülürler.
Yumurtaları, fasulye biçiminde, saydam olmayan opak görünümlü, 0.2 mm
uzunluğundadır.

G

F. occidentalis’in nimfleri 0.4 mm uzunluğunda; ince, uzun ve silindir şeklindedir.
parlak kırmızı gözlere sahiptir. Nimf ve erginler şekil olarak birbirine benzer.
Nimfleri kanatsızdır. İki nimf döneminden birincisi yarı saydam, ikincisi altın sarısı
renklidir. Zararlının birinci dönem nimfleri açık sarı renkli olup, ilk gömlek
değişikliğinden sonra ise altın sarısı renk alırlar. Yalancı pupanın (pseudopupa)
erken dönemde kısalmış anten yapısı ve kanat tomurcukları karakteristiktir. Geç
dönemi ise hareketsiz olup, erginin şeklini almaya başladığında kanatlar uzar ve
antenler geriye doğru döner. Pupa rengi beyazdır.

TA

Aktif olarak beslendiği iki nimf dönemi geçirir. Birinci dönem nimf yumurtadan
çıkar çıkmaz bitki dokusunda beslenmeye başlar, ikinci dönem nimf çok aktiftir ve
beslenmek için kapalı yerleri arar. Nimfler 10-14 günde iki kez gömlek değiştirerek
prepupa olup, hareketsizdir ve beslenmezler. Prepupa döneminden iki gün sonra
pupa ve pupa döneminden 4-11 gün sonra da ergin olur. Genellikle toprakta, bazen
de çiçekte pupa olur. Ergin çıkışları sıcaklığa bağlı olarak genellikle 2-9 gün
sonradır. Yeni çıkan ergin dişi ilk 24 saat hareketsizdir. Ergin dişi 40-90 gün
yaşayabilir, erkek birey daha kısa ömürlüdür. Yumurta bırakması çıkıştan 72 saat
sonra başlar ve yaşamı boyunca aralıklı olarak devam eder.
Dişiler yumurtalarını çiçek ve yaprakların parankima dokusuna tek tek bırakır. Bir
dişi yaşamı boyunca 30-150 yumurta bırakabilir. Yumurtalar genellikle bir hafta
içinde açılır. Bir dölünü 30°C’ta 15 günde tamamlar. En uygun yumurta bırakma
sıcaklığı 28°C’dir. Yaşam döngülerini yumurta, nimf, prepupa, pupa ve ergin
şeklinde 15-30 günde tamamlar. Nimf, genellikle toprakta pupa olur. Ancak,
nadiren de olsa tüylü yapraklı bitkilerin dokusu içerisinde de pupa oldukları
görülmüştür.
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Kışı ergin halde toprakta ve çeşitli bitkiler üzerinde geçirirler. Erkek/dişi oranı
1/4’tür. Erkekler döllemsiz yumurtadan çıkarlar. Sera koşullarında yılda 12-15 döl
verebilir. Tripsler, en fazla uçuş faaliyetini günün serin saatlerinde yaparlar.

EM

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zarar belirtileri yaprakların üst yüzeyinde renk bozulması ve beslenme yerlerindeki
çukurluklardır. Emgi yerlerinin gümüşi renk alması, deformasyon, büyümede
durgunluk, kahverengi çıkıntılar diğer belirtileridir. Küçük koyu renklerin etrafı
beyazımsı bir doku ile çevrelenmiştir. Beslenme sonucunda açılmış çiçekler ve
petal yapraklarda renk değişimi ve yaralanma görülür. Tomurcuklar açılmadan
önce beslenme gerçekleşirse tomurcuklar deformasyona uğrar. Petal dokuya
yumurta bırakma orkide çiçeklerinde olduğu gibi küçük kabarcıklı belirtiye neden
olur.
Zararlının nimf ve erginleri bakteri, mantar ve virüs [Tomato spotted wilt virus
(TSWV) ve Tobacco streakilar virus (TSV)] gibi hastalıkların vektörü olarak da
zararlı olmaktadır.
Zararlının nimf ve erginleri aynı zamanda kırmızıörümcek yumurtaları ile de
beslenebilirler.
Türkiye’nin de arasında olduğu pek çok ülkede bulunmaktadır.

3. KONUKÇULARI
Polifagtır. 62 familyadan 244 bitki türü konukçusu olarak saptanmıştır. Pamuk,
turunçgil, kuşkonmaz, taş yoncası, üçgül, domates, bamya, biber, fasulye, soya
fasulyesi, kavun, karpuz, patlıcan, böğürtlen, karanfil, krizantem ve bir çok süs
bitkisi ile çiçekli yabancı otlar, tripslerin önemli konukçuları olarak belirlenmiştir.

G

4. DOĞAL DÜŞMANLARI

TA

Ülkemizde aşağıdaki doğal düşmanları saptanmıştır.
Orius niger (Wolf)
(Hem.: Anthocoridae)
O. laevigatus (Fieber)
(Hem.: Anthocoridae)
O. minutus L.
(Hem.: Anthocoridae)
Macrolophus caliginosus Wagner (Hem.: Miridae)
Adalia bipunctata (L.)
(Col.: Coccinellidae),
Coccinella septempunctata L.
(Col.: Coccinellidae),
Syrphus sp.
(Dip.: Syrphidae)
Chrysoperla carnea (Steph.)
(Neur.: Chrysopidae)
Aeolothrips collaris Priesner
(Thys.: Aeolothripidae)
Aeolothrips intermedius Bagnall (Thys.: Aeolothripidae)
Amblyseius barkeri (Hughes)
(Acarina: Phytoseiidae)
A.messor Wainstein
(Acarina: Phytoseiidae)
Neoseiulus cucumeris (Oudemans) (Acarina: Phytoseiidae)
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Orius spp. (Hem.: Anthocoridae) Çiçek tripslerinin önemli bir avcısıdır.
A.bipunctata, C. septempunctata, Syrphus sp. ve C.carnea da tripslerin önemli
avcılarıdır.
Avrupa’da Amblyseius barkeri ve Neoseiulus cucumeris biyolojik ajan olarak
seralarda kullanılmaktadır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
– Seralarda hijyen çok önemli olup, bitki artıkları ve yabancı otlar yok
edilmelidir.

EM

– Toprak 10 cm derinliğinde sürülerek pupalar yok edilmelidir.

– Havalandırma açıklıkları en az 462 µm’lik tel ile kaplanmalıdır.

– Seraların içerisinde zararlının diğer konukçularının bulundurulmamasına
özen gösterilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele

Zararlının davranışı gereği kimyasal mücadele zordur. Çiçektripslerine karşı
doğrudan kimyasal mücadele önerilmesi yerine, diğer zararlılar ile entegre edilmesi
ana hedef olmalıdır. Çabuk direnç geliştirmeleri nedeniyle, bilinçsizce ve yoğun
ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Kimyasal mücadelenin başarısı ve ilacın
etkinliğini arttırmak için ilaçlamalar, bitki çiçeklerinin açık olduğu günün erken
saatlerinde, çiğ kalktıktan hemen sonra yapılmalıdır.
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

Serayı temsil edecek şekilde seçilen 50 çiçek veya 50 yaprakta yapılan sayımda
ortalama 5 Çiçektripsi bulunduğunda ilaçlamaya başlanır. İlaç uygulamaları,
çiçeklenme dönemindeki dölleyici böceklerin korunması açısından, çiçeklenme
öncesinde veya bitkilerin %10’ u çiçek açmadan önce yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamaya başlamadan önce aletin kalibrasyonu yapılarak harcanacak su miktarı
belirlenir. Karanfil yaprağının kaygan oluşu nedeniyle ilacın özelliğine uygun
oranda yayıcı-yapıştırıcı kullanılmalıdır.
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KARANFİLDE PAMUK YAPRAKKURDU
Spodoptera littoralis (Boisd.)
(Lepidoptera.: Noctuidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pamuk yaprakkurdu [Spodoptera littoralis (Boisd.)]’na halk arasında “Prodenya”
adı da verilmektedir. Ergin, ön kanatları gri-kahverengi olan ve kanatları üzerinde
karışık şekillerde açık sarı renkli çizgiler bulunan bir kelebektir. Ön kanatlarda yan
kenarlara paralel, fakat uca doğru uzanan ve önden arkaya doğru daralan iki
milimetre eninde kurşuni renkli bir şerit bulunur. Bu şeritten çıkan ve kanat ucuna
kadar olan kısımda önden arkaya doğru uzanan sarı renkli üç çizgi bulunur (Şekil
38a). Arka kanatlar beyaz renkte olup, vücuda yakın kısımları hafif gridir. Kanat
açıklığı 22-45 mm’dir. Arka kanatların yan kısımlarında koyu renkte ince bir çizgi
bulunup kanat uçları beyaz tüylüdür. Abdomen gri veya grimsi kahverengidir. Dişi
ile erkek kelebekler arasında dış görünüş ile renk bakımından fark yoktur. Sadece
dişi kelebekler biraz daha büyüktür.

G

Kelebekler yumurtalarını pamuk yapraklarının arka yüzeyine paketler halinde
bırakır ve abdomeninden çıkardığı devetüyü rengindeki pullar ile örter (Şekil 38b).
Paketlerde yumurtalar çoğunlukla iki sıralı ve düzenli olarak dizilir. Ayrıca 1-3
katlı paketlere de rastlanabilmektedir. Her yumurta paketinde 80-360 yumurta
bulunur. Dişi kelebek bir kaç defada toplam olarak 1200 kadar yumurta bırakabilir.
Tek bir yumurta incelendiğinde, yaklaşık 0.4 mm çapında, yuvarlak ve boyuna
dilimli olduğu görülür. İlk bırakıldığında yeşilimtırak renkli iken açılmaya yakın
renkleri değişerek koyu kahverengiye döner.

TA

Yeni çıkan larva 1.0-1.5 mm uzunluğunda, yeşil renkli ve kıllıdır. Baş vücuda göre
büyük, koyu kahve veya siyah renklidir (Şekil 38c). Larva 6 dönem geçirir. Larvaların dönemleri değiştikçe boyu ile birlikte rengi de değişir. İleri dönemlerinde
dördüncü ve onuncu vücut halkalarında dorsalde sağda ve solda olmak üzere iki
adet kahverengimsi siyah leke oluşur. Larvalarda baş kısmı vücudun sonuna göre
daha dardır. Olgun larva 4-5 cm boyunda gri-kahve yada siyahımtırak renkli
olabilir, deri kadife gibidir. Protoraks hariç, her segmentin dorsalinde her iki yanda
çizgiyi andırır birer siyah leke vardır. Değişiklik göstermekle birlikte vücudun
dorsali boyunca orta kısmında kirli sarı bir çizgi uzanır (Şekil 38d,e).
Son dönem larvalar toprağa inerek pupa olur. Pupa toprağın 2-8 cm derinliğinde
bulunur ve 16-18 mm boyundadır. İlk oluştuğunda sarımtırak olan rengi daha sonra
kahverengiye dönüşür (Şekil 38f).
Kışları ılıman geçen bölgelerde, zararlının belirli bir kışlama dönemi olmayıp,
zararlıyı her döneminde görmek mümkündür. Daha serin bölgelerde ise olgun larva
ve pupa döneminde kışlamaktadır. Pamuk yaprakkurdu kelebekleri gündüzleri loş

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

217

CİLT II

SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI

ve kuytu yerlerde gizlenir, gece uçuşur. İlkbaharda havaların ısınmasıyla çiftleşen
ergin dişiler, yumurta paketini konukçu bitkilerde yaprakların alt yüzeyine 100300’erli gruplar halinde bırakırlar. Bırakılan yumurtaların üzerleri, dişinin çıkardığı
ve sonradan sertleşerek devetüyü şeklini almış kahverengi kıllarla kaplıdır.
Larvalar yeni çıktığında bir arada bulunur. Günün sıcak saatlerinde, özellikle
büyük larvalar bitkinin alt kısımlarına veya toprağa iner. Gelişimini tamamlayan
larva 2-8 cm toprak derinliğine inip pupa olur. Yaz aylarında bir dölünü 25-30
günde tamamlar. Yılda 4-6 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Larvalar ilk çıktığı andan itibaren yaprakların alt epidermis ve parankima dokusunu
yiyerek beslenir ve yapraklar zar şeklinde kalır. Büyüdükçe diğer yapraklara
geçerek beslenirler ve yaprakları tamamen yiyebilir. Özellikle fidelerde uç alma
sonrası kardeşlenme döneminde, genç sürgünleri tahrip ederek bitkilerde gelişme
bozukluklarına ve dal kaybına yol açar. İleri dönem larvalar bazı süs bitkilerinde
çiçek tomurcukları ve goncaların içine girerek beslenir, çiçeğin pazar değeri
kalmaz.
Pamuk yaprakkurdu’nun Akdeniz, Ege, Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde bulunduğu tespit edilmiştir.
3. KONUKÇULARI

Pamuk yaprakkurdu karanfil, kasımpatı ve gerbera gibi süs bitkilerinin yanısıra
pamuk, mısır, biber, domates, ıspanak, yerfıstığı, maydanoz, börülce, ebegümeci,
şekerpancarı, hayvan pancarı, tırfıl ve yoncada görülmektedir.

G

4. DOĞAL DÜŞMANLARI

Ülkemizde aşağıdaki doğal düşmanlar saptanmıştır.

(Hym.:Braconidae),

Predatörleri:
Nabis pseudoferus Rem.
Chrysoperla carnea (Steph.)

(Hem.: Nabidae)
(Neur. : Chrysopidae).

TA

Parazitoidi:
Microplitis rufiventris Kok.

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

Pamuk yaprakkurdu nemli ve loş ortamları sevdiği için, mümkün olduğu kadar sık
dikimden kaçınılmalı ve aşırı sulama yapılmamalıdır. Örtüaltı süs bitkileri
yetiştiriciliğinde havalandırma iyi yapılmalı ve havalandırma açıklıkları tül ile
kapatılmalıdır.
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5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya 1 yumurta paketi
bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir. İlaçlamadan iyi bir sonuç alabilmek için,
1-3. dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İleri dönem larvalara karşı yapılan
ilaçlamadan yeterli sonuç beklenemez.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

EM

Bu aşamada resmi olarak önerilen herhangi bir kimyasal preparat bulunmamaktadır. Ancak ilaçlama için zorunlu bir durum ortaya çıktığında Tarım
Bakanlığına bağlı Teknik Teşkilatlara müracaat edilmelidir.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

6.UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

İlaçlamadan 3 gün sonra yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu mücadele eşiği (5-6
adet larva veya 1 yumurta paketi)’nin altına düşmüşse uygulamanın başarılı olduğu
sonucuna varılır.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

219

CİLT II

SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI

KRİZANTEM, KARANFİL VE GERBERADA
YAPRAK GALERİSİNEĞİ
Liriomyza trifolii (Burgess)
(Diptera: Agromyzidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Yaprak galerisineği [Liriomyza trifolii (Burgess)] ergini grimsi siyah renkli, 1.3-2.3
mm uzunluğunda olup yandan kamburumsu bir görünüşe sahiptir. Dişi erkeğe göre
daha narin ve büyükçedir. Her iki cinsiyette de skutellum üzerinde sarı renkli bir
leke vardır (Şekil 67a).
Yumurtalar 0.2-0.3 mm uzunlukta, beyaz renkli, parlak ve şeffaftır. Larvalar 3 mm
uzunluğunda, silindir şeklinde, portakal sarısı renktedir (Şekil 67b). Pupa 1.3-2.3
mm uzunluğunda, oval şekilde olup, önceleri açık portakal sarısı renkli daha sonra
kızılımsı kahverengine dönüşür.

b

TA

G

a

c

d
b

Şekil 67. Yaprak galerisineği ergini
(a), galeri içindeki larva
(b) ve yapraklardaki zarar
şekli (c,d).

Sera koşullarında sıcaklığa bağlı olarak ergin çıkışları yıl boyunca görülebilir.
Dişiler beslenme ve yumurta bırakmak için ovipozitörleri ile yapraklarda küçük
yaralar açarlar. Yaralardan çıkan bitki özsuyunda erkek ve dişi sinekler beslenir.
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Ergin çıkışından bir gün sonra çiftleşen dişiler, yumurtalarını yaprağın iki
epidermisi arasına bırakır. Bir dişi, günde 35-39 yumurta olmak üzere hayatı
boyunca 200-400 yumurta bırakabilir. Bırakılan yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak
2-5 gün içinde açılır. Çıkan larvalar yaprak dokusu içine girerek burada beslenir.
Larva gelişimini 2-10 günde tamamlar. Olgun hale gelen larva kendisini dışarı
atarak toprak içinde veya yaprak yüzeyine yapışık olarak pupa olur. Pupalar
sıcaklığa bağlı olarak 6-19 günde açılır. Zararlı bir dölünü 15°C’de 31 günde,
30°C’de 11-16 günde tamamlar. Zararlı Ege Bölgesi seralarında yılda 11-14
arasında döl verebilmektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

3. KONUKÇULARI

EM

Esas zararı larvalar yapar. Yaprağın parankima dokusu içinde beslenerek beyazımsı
krem renkli galeriler meydana getirir (Şekil 67c,d). Bu galerilerin içinde larvaların
pislikleri görülebilir. Zararlı yoğunluğu fazla olursa yapraklarda çok sayıda
galeriler meydana gelir ve yapraklar kuruyup dökülür. Bu tip bitkilerde çiçekler
sağlıksız olur ve pazar değeri düşer.
Polifag bir zararlıdır. Krizantem, karanfil, gerbera, jipsofila, domates, bakla,
patlıcan, hıyar, fasulye, bezelye, kereviz, pamuk ve bazı yabancı otlar
konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

G

Larva parazitoitleri:
Hemiptarsenus varicornis (Girault)(Hym.: Eulophidae)
Diglyphus isae (Walker)
(Hym.: Eulophidae)
D. poppoea (Walk.)
(Hym.: Eulophidae)
Chrysocharis pubicornis (Zelt.) (Hym.: Eulophidae)
Halticoptera sp.
(Hym.: Pteromalidae)

Bunlardan Diglyphus spp. ile Hemiptarsenus varicornis türü daha yaygındır.
Ancak etkinlikleri bilinmemektedir.

TA

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

– Seraların pencere ve kapıları, 462 µm’lik tül ile kapatılmalıdır.
– Bulaşık fideler seraya dikilmemelidir.
– Dikim sonrası sera içi sık sık kontrol edilerek bitkilerin genç dönemlerinde,
erginlerin beslenmesi sonucu oluşan noktacıklı ve galerili yapraklar
toplanmalıdır.
– Sera içindeki yabancı otlar temizlenmelidir.
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– Hasat sonrası seradaki bitki artıkları toplanmalı, toprak derince sürülerek
pupalar yok edilmelidir.
5.2. Biyoteknolojik Mücadele
Seraya fide dikimiyle birlikte, ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere dekara 1 adet
tuzak asılır. İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra, toplu tuzaklama amacıyla sarı
yapışkan tuzaklar, sera içerisinde 5 m2’ye bir tuzak gelecek şekilde sıralar boyunca
yerleştirilir. Tuzaklar bitkilerin 10-15 cm üzerine asılmalıdır. Tuzakların üzeri
kirlendikçe (tuzağın yapışkanı kuruyunca veya sarı rengini kaybedince) tuzakların
yerine yenisi asılmalıdır.

EM

5. Biyolojik Mücadele
Parazitoitlerin korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler
alınmalıdır. Diğer zararlılara karşı kullanılan ilaçlarda parazitoitlere yan etkisi en
az olan bitki koruma ürünleri seçilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

Tuzaklarda erginler görülmeye başladığında yaprak başına ortalama 4-5 galeri ve
galeri içinde larva bulunması halinde kimyasal mücadeleye geçilmelidir.
İlaçlamaların larvaların ilk dönemlerinde yapılmasına dikkat edilmelidir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

G

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

TA

İlaçlamalar sera içinde sabah veya akşam serinliğinde yaprakların alt ve üst
yüzeyine gelecek şekilde yapılmalıdır.
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NERGİS SOĞAN SİNEKLERİ
Nergis küçük soğansineği (Eumerus narcissi Smith.)
Nergis büyük soğansineği [Merodon eques (Fab.)]
(Diptera: Syrphidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Türkiye’de bulunan türleri Nergis küçük soğansineği (Eumerus narcissi Smith.) ve
Nergis büyük soğansineği [Merodon eques (Fab.)]olarak bilinmektedir.

G

EM

Nergis küçük soğansineği: Erginleri 6-9 mm uzunluğunda, parlak siyah renkli,
üzerinde seyrek beyaz renkli kıllar bulunmaktadır. Abdomenin 2. ve 4. segmentleri
üzerinde birer çift üzeri grimsi beyaz tüylü bantlar bulunur. Bacakların kenar kısmı
kalın olup iç kısmında çok sayıda, dış kısmında ise iki sıra halinde dikenimsi
çıkıntı mevcuttur. Yumurtaları 0.7 mm boyda, oval şekilli ve mat beyaz renklidir.
Larvalar, 7.8 mm uzunlukta, bacaksız, silindir şeklinde, kirli sarı renklidir. Pupa
5.9 mm boyunda ve armut şeklinde olup grimsi kahve renklidir (Şekil 68).

Şekil 68. Nergis küçük soğan sineği erginleri.

TA

Nergis küçük soğansineği erginleri nisan başı veya ortalarında nergis alanlarında
görülmeye başlar. Birbirini izleyen döllerin erginleri ekim başına kadar tarlalarda
görülebilir. Erginler çıkıştan yaklaşık 7 gün sonra yumurtalarını sararmış ve
çürümüş bitkilerin kök boğazına yakın toprağa veya soğanın toprakla birleşen kını
arasına 5-20 veya 30-40’lık gruplar halinde bırakır. Bırakılan yumurtalardan 4-5
gün sonra çıkan larvalar soğanın ilk yaprağının çıktığı boyun kısmından girer ve
bulundukları yerde beslenerek, soğan dokusunu çengel şeklinde olan ağız parçaları
ile tahrip eder. Bir soğanda çok sayıda larva bulunur. İlk dölün larvaları çabuk
gelişir ve bulundukları soğanın içinde veya yakın yapraklar arasında pupa olur. Bu
pupalardan temmuz başlarında ikinci dölün erginleri çıkar. Bu dölün dişileri de
yumurtalarını tarlada soğanın kurumuş yaprakları ile toprak arasındaki yarık ve
çatlaklara bırakır. Eğer soğanlar bu dönemde sökülmüş ve tarlada bekletilmekte
iseler bulaşma daha kolay olur. Tarlada yığın halinde bulunan çürük soğanlar
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sinekleri cezbederek erginlerin soğanların üzerine ve kabukları arasına yumurta
koymalarını kolaylaştırır. Bu yumurtalardan çıkan larvalar ağustos içinde olgun
larva haline gelerek kışı geçirmek üzere soğanının içinde kalır ve bir sonraki yılın
ilk dölünü oluştururlar.

a

EM

Nergis büyük soğansineği: Ergin 10-15 mm boyunda, siyah renkli olup, üzeri
sarımsı portakal renkli sık tüylerle kaplıdır. Genel görünüşü balarısına benzer.
Pronotum başta biraz daha geniş olup, abdomenin üzerinde kırmızımsı sarı renkli
enine bantlar bulunmaktadır. Abdomenin uç kısmı dişilerde sivri, erkeklerde ise
yuvarlakçadır (Şekil 69a). Yumurtaları 1.5 mm boyunda, uzunca oval şekilde ve
kirli beyaz renklidir. Larvaları 16 mm boyunda, silindir şeklinde ve kirli sarı
renklidir (Şekil 69b). Pupa 13 mm boyunda, fıçı şeklinde ve koyu kahve renklidir.

b

Şekil 69. Nergis büyük soğan sineği ergini(a), larvası ve zarar şekli (b).
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G

Nergis büyük soğansineğinin ilk ergin çıkışları nisan sonu veya mayıs başında
olmakta ve temmuz başına kadar tarlalarda görülmektedir. Çıkan erginler
yumurtalarını nergis küçük soğansineğinden farklı olarak özellikle temiz bitkilere
ve kök boğazına yakın toprak içine tek tek bırakmaktadır. Yumurtalar 10 gün
içinde açılmakta, çıkan larvalar hemen soğana yönelerek beslenmeye
başlamaktadır. Bir soğanda bir larva bulunmakta, nadiren 2 veya 3 larvaya da
rastlanmaktadır. Larvalar soğanda veya toprakta pupa olmakta ve pupalardan
ortalama 20 gün içinde ergin çıkışları başlamaktadır. Çıkan erginler yumurtalarını
daha önce belirtilen yerlere bırakmakta ve açılan yumurtalardan çıkan larvalar
soğanı bularak, soğan içinde ileri geri galeriler açarak beslenmektedir. Kışı larva
halinde soğan içinde geçirir. Mart başından itibaren soğanı terk ederek, toprak
yüzeyinden 5 cm derinlikte pupa olur. Pupalar ortalama 40 gün sonra açılır ve
ilkbaharda ilk erginler görülür. Yılda 2 döl verirler.
2. ZARAR ŞEKLİ EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zarar, soğanda larvalar tarafından meydana getirilir. Zarar gören bitkilerin
yaprakları dar, sarı renkli, boyları kısa ve çiçekleri bozuk veya hiç olmamaktadır.
Zarar gören soğanlar ise, kahverengi yapışkan bir madde ile doludur. Bu tip
soğanlar yumuşak ve daha hafiftir. Soğansinekleri ile yoğun olarak bulaşık
alanlarda %90’a yakın çiçek kaybı olmaktadır.
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Soğansinekleri İzmir ili Karaburun ilçesinde Ambarseki, Saip, Bozköy ve
Mordoğan’da bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Nergis büyük soğansineğinin konukçusu olarak nergis ve nergis türleri, nergis
küçük soğansineğinin konukçuları olarak ise nergis, nergis türleri ve sümbül
bulunmuştur.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
M eques’in Playgasteridae (Hymenoptera) familyasına bağlı bir pupa parazitoiti
mevcuttur. Ancak bunun %7 gibi düşük bir parazitleme etkisi vardır.

5. MÜCADELESİ

EM

E.narcissi’nin ise pupa parazitoiti olarak Dirhinus hesperidum Rossi (Hym.:
Chalcididae) saptanmıştır. Parazitoitin %10-20 oranında parazitleme etkisi vardır.
5.1. Kültürel Önlemler
Soğansinekleri ile mücadelede kültürel önlemler oldukça büyük önem taşır.

Kış döneminde alınacak önlemler:
– Kışın kuru şartlarda yetiştirilen nergis alanlarında aralık sonu ve ocak başı,
sulu şartlarda yetiştirilen alanlarda ise ekim içinde tarla dolaşılmalı,
sararmış, cılız, bodur ve otsu görünümlü olanlar sökülerek imha edilmelidir.

G

– Şubat içinde verilen çiftlik gübresi fazla miktarda kullanılmamalı, kimyevi
gübreler tercih edilmelidir. Çiftlik gübresinin kullanımı sonucunda oluşan
saprofag sinekler bitkileri çürüterek nergis küçük soğansineğini cezbeder
hale getirmektedir.
Yaz döneminde alınacak olan önlemler:
– Nergis soğanlarının sökümü 3-4 yılda bir yapılmalı ve tarladan soğanların
tümünün sökümüne özen gösterilmelidir.

TA

– Tarladan sökülen soğanlar dikim öncesi iyice kontrol edilmeli, yumuşak,
hafif ve çürük görünümlü olanlar temiz olanlardan ayrılmalı ve tarlada kalan
tüm bulaşık soğanlar derhal yakılmalıdır.
– Söküm sonrası tarlada derin sürüm yapılmalı, toprakta kalan larva ve pupalar
yok edilmelidir.
– Sökümü yapılan nergis soğanları uzun süre tarlada üstü açık
bekletilmemelidir. Bu süre içinde yeni bulaşmalar olmaktadır. Bu nedenle
sökülen soğanlar havadar fakat kapalı bir yerde korunmalı veya yığınların
üstü hava geçirebilen bez bir örtü ile örtülmelidir.
– Nergis soğansinekleri, yüzeye yakın dikilmiş soğanlarda daha fazla zarar
yaptığı için soğan dikim derinliğinin yaklaşık 15 cm den az olmamasına
özen gösterilmelidir.
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5.2. Fiziksel Mücadele
Dikimden önce soğansinekleri ile bulaşık olduğundan şüphe edilen soğanlar, suyu
sabit sıcaklıkta tutan aletlerden yararlanılarak 43-44°C de 2.5 saat ve 44-45°C de 2
saat süre ile tutulmalı, daha sonra bu soğanlar ızgaralar üzerine yayılarak
kurutulmalıdır. Kurutulan soğanlar fazla bekletilmeden dikilmelidir. Ancak bu
yöntemin uygulamasının zorluğu nedeniyle pratik değildir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

EM

Tarla döneminde: Ergin ve larvalarına karşı koruyucu ilaçlamalar yapılır.
Mücadeleye karar verebilmek için, bitki boyu yaklaşık 10 cm olduğunda tarlayı
temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve
bulaşma oranı %5 ise mücadeleye geçilmelidir. Mücadelenin yapılmasına karar
verilen tarlalarda mücadele zamanının belirlenmesi için kışın toplanan bulaşık
soğanlar kafes altına alınmalıdır. Bu kafesler martın üçüncü haftasından itibaren,
mayısın ortalarına kadar kontrol edilmelidir. Ergin çıkışları başladığında, her iki
zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk ilaçlamalara başlanmalıdır.
Nergis küçük soğansineği ile bulaşık olan tarlalarda, ilacın etki süresine bağlı
olarak ilaçlamalar ergin çıkışı bitinceye kadar tekrarlanır. Nergis büyük
soğansineği ile bulaşık tarlalarda aynı yöntem uygulanmalıdır.
Her ikisi ile bulaşık olan tarlalarda, nergis küçük soğansineğine karşı yapılacak
ilaçlamalar, nergis büyük soğansineğini de kontrol altına alacaktır.

G

Söküm döneminde: Nergis soğanları tarladan sökülür sökülmez, temmuz ve
ağustos aylarında atmosferik fümigasyon yapılır.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

TA

Tarla döneminde yapılacak ilaçlama için süzgeçli kova, söküm döneminde
yapılacak ilaçlama için fümigasyon çadırı kullanılmalıdır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamadan önce kullanılacak ilaçlar, toprağın 3-4 cm derinliğine işleyecek su
miktarı içine konmalı ve süzgeçli kova ile “yeşil aksam+toprak” ilaçlaması
şeklinde uygulanmalıdır.
Tarladan sökülmüş olan veya dikime hazır nergis soğanlarına fümigasyon
uygulanır.
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PALMİYE KIRMIZIBÖCEĞİ
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
(Coleoptera: Curculionidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Palmiye kırmızıböceği [Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)] erginleri yaklaşık 35
mm uzunluğunda, 12 mm eninde olup, vücut kırmızımsı kahverengindedir. Baş ve
hortumun birlikte uzunluğu, vücudun toplam uzunluğunun 1/3’ü kadardır (Şekil
70a). Hortum uzun, eğri ve çıkıntılı, üstten kırmızımsı kahverengi, alttan ise koyu
kahverengidir. Erkekte hortum kahverengimsi tüylerle kaplı ve dişiye göre kısadır.
Dişide ise hortum tüysüz, daha ince ve kıvrıktır.
Pronotum kırmızımsı kahverenginde olup, üzerinde farklı büyüklük, şekil ve sayıda
siyah noktalar bulunur (Şekil 70d). Kın kanatları koyu kırmızı renktedir ve
abdomeni tamamen örtmez (Şekil 70a). Alt kanatlar kahverengindedir. Erginlerin
uçma kabiliyetleri iyi gelişmiştir.

d

b

TA

a

G

Yumurta, oval, beyaz-krem renkte olup, yaklaşık 2.6 x 1.1 mm boyutlarındadır
(Şekil 70e).

e

c

f

Şekil 70. Palmiye kırmızıböceği ergini (a), larvaları (b) kokonu (c), pronotumdaki desen
farklılıkları (d), yumurtaları (e), konukçusunda beslenen larva (f).

Larvanın bacakları yoktur. Yumurtadan yeni çıkan larvanın baş kısmı kahverengi,
diğer kısımları ise sarımsı-beyaz renktedir. Larva olgunlaştıkça renk sarımsı
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kahverengiye dönüşür. Son dönem larvanın boyu yaklaşık 50 mm, eni ise 20
mm’dir. Larvalar güçlü ağız yapısına sahiptirler. Olgun larva, orta kısmında tombul
yapıda olup, baş tarafına ve abdomen sonuna doğru gittikçe incelir (Şekil 70b).
Larva, gelişimini tamamladıktan sonra beslendiği ortamı terk ederek, palmiyenin
hemen altında toprakta veya palmiye üzerindeki yaprak sapları ile gövde arasında
veya ağacın zarar görmüş kısımlarında, palmiye liflerinden 50–95 x 25–40 mm
boyutlarında oval bir kokon örerek pupa olur (Şekil 70c). Pupa, önce krem daha
sonra kahverengidir. Pupada baş aşağıya doğru bükülmüştür, hortum, anten ve
gözler belirgin olup, 35 x 15 mm boyutunda ve serbest pupa tipindedir.

EM

Zararlı yumurtalarını taze yaprakların gövde ile birleştikleri yerlere veya
palmiyenin zarar görmüş kısımlarına birbirine temas etmeyecek şekilde yan yana
bırakır. Bir dişi hayatı boyunca ortalama olarak 300 adet yumurta bırakır.
Yumurtalar 2–5 günde açılır. Larva dönemi 1–3 ay kadardır. Gelişimini
tamamlayan larvalar, beslendikleri yerleri terk ederek palmiye üzerindeki yaprak
sapları ile gövde arasında veya ağacın zarar görmüş kısımlarında, kabuk altında,
oval bir kokon örerek pupa olurlar. Pupa dönemi 14-21 gündür.
Erginler, sıcaklığın 12–14°C üzerinde olması durumunda aktif hale geçerler.
Erginler 50–120 gün yaşarlar. Mısır’da yapılan çalışmalarda bir dölün ortalama 4
ayda tamamlandığı belirtilmiştir. Erginler bulundukları yerden 900 m uzaklıktaki
konukçularını algılama yeteneğine sahiptir. Zararlı, ortalama 25–27°C sıcaklıkta
yılda 3 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Zararı larvalar yapar. Yumurtadan çıkan larva gövde içerisine girer ve burada
yumuşak lifli dokuyla beslenerek tüneller açar. Larva, yaşamını tamamen gövdenin
içerisinde geçirdiği için, başlangıçta zararlının varlığını ve zararını belirlemek çok
zordur.

TA

Zararın ilerleyen aşamalarında gövde üzerinde açılan küçük deliklerden sarımsı
kahverenginde, yapışkan bir sıvı akıntısı görülür (Şekil 71b). Ayrıca, taç kısmı ve
dallarda, larvanın beslenme artıklarının oluşturduğu birikintiler gözle görülebilir
(Şekil 71c).
Zamanla (yaklaşık 2-3 yıl sonra) yapraklarda sararma, solma ve kuruma gözlenir
(Şekil 71a). Zarar gören bitki dokularında çürümelerin meydana gelmesi ve kötü
bir kokunun yayılması tipiktir.
Palmiyeye dal ve taç kısmından giren palmiye kırmızı böceğinin büyüme
noktasındaki tahribatı (Şekil 71a) ve geriye dönüşü olmayan zararı fark edilene
kadar, zararlının enfeksiyonu anlaşılamayabilir.
Larvalar 1 m uzunluğunda galeriler açar. Galerilerin sayısı arttıkça ağacın gövdesi
giderek zayıflar ve ağacın kolaylıkla devrilmesine ya da çürüyerek ölümüne neden
olurlar. Bazen bir larva dahi bir palmiyenin ölümüne sebep olabilir. Bu zararından
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dolayı birçok ülkede hurma ağaçlarının tamamen yok olmasına ve dolayısıyla
önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır.

b

d

c

G

a

EM

Ayrıca, Palmiye kırmızı böceğinin zarar yaptığı yerler, diğer zararlı ve fungal
hastalıklar için kolay bir giriş kapısıdır.

TA

Şekil 71. Palmiye kırmızıböceği’nin büyüme noktasındaki zararı (a),
gövdedeki akıntı (b) beslenme atıklarının oluşturduğu
birikinti (c) ve yaprak sapındaki zararı (d).

Dünyada, Mısır, İsrail, Ürdün, İspanya, Yunanistan, İtalya, Fas Cezayir, Bangladeş,
Bahreyn, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, Irak, Iran, Malezya, Myanmar,
Umman, Pakistan, Filipinler, Katar, Suudi Arabistan, Tayland, Birleşik Arap
Emirlikleri, Vietnam, Avustralya, Papua Yeni Gine ve Solomon Adalarında yayılış
gösterdiği bildirilmektedir.
Ülkemizde ise ilk kez 2005 yılında Mersin ilinde hurma ağaçlarında tespit
edilmiştir. Daha sonra yapılan sürvey çalışmaları ve gözlemler sonucunda Adana,
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Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul illerinde varlığı belirlenmiştir. Bu zararlı,
bulaşık palmiye ve hurma fidanları ile hızla yayılma potansiyeline sahiptir.
3. KONUKÇULARI

EM

Bu zararlını konukçuları, genellikle Palmae (Arecaceae) familyasına ait palmiye
cinsi bitkilerdir. Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud, P. dactylifera L., P.
sylvestris Roxb., Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merrill, Borassus
flabellifer L., Caryota maxima (Himalaya), C. cumingii Lodd.ex Mart., Cocos
nucifera L., Corypha gebanga (Blume) Blume, C. elata Roxb., Elaeis guineensis
Jacq., Livistona decipiens Becc., Metroxylon sagu Rottb., Oreodoxa regia Kunth,
Sabal umbraculifera (Jacq.) Mart, Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl ve
Washingtonia sp. gibi birçok hurma ağacı konukçusu olarak bildirilmektedir.
Ayrıca, Agave americana L. (sabırlık) ve Saccharum officinarum L.(Şeker kamışı)
bitkileriyle de beslenebilmektedir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Ülkemizde bu zararlı henüz yeni olduğundan herhangi bir doğal düşmanı
bilinmemektedir. Dünyada yayılış gösterdiği alanlarda bazı doğal düşman türleri
belirlenmiştir. Ancak, bu türlerden zararlıyı baskı altında tutabilen etkili bir tür
bilinmemektedir.
5. MÜCADELESİ

Zararlı ile mücadelede karantina tedbirleri ve kültürel önlemler önemli bir yer
tutmaktadır. Mücadelede bütün yöntemlerin entegrasyonuna önem verilmelidir.
5.1. Karantina önlemleri

5.2. Kültürel önlemler

G

Söz konusu zararlı iç ve dış karantinaya tabidir. Bu zararlı bulaşık bitki
materyalleri ile yayılmaktadır. Bu nedenle bulaşık üretim ve dikim materyallerinin
ülkemize girişine ve ülkemizde de temiz bölgelere taşınarak bulaştırılmasına engel
olunmalıdır.

TA

Zararlı ile mücadelede kültürel önlemler önemli bir yer tutmaktadır.
─ Dalların koltuğundaki organik materyalin çürümesinin engellemesi için
palmiyenin taç kısmı periyodik olarak temizlenmelidir.
─ Sağlıklı bir ağacın herhangi bir yerinde yapılacak kesim ve yaralamalardan
kaçınılmalıdır. ,
─ Budamalar, zararlının aktif olmadığı kış aylarında yapılmalıdır. Kök
sürgünleri ve kesilen dallar imha edilmelidir.
─ Yeşil yapraklar kesileceği zaman, gövdeye birleştiği yerden itibaren 120 cm
uzağından kesilmelidir.
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─ Palmiye ağaçları için uygun sulama ve gübreleme programı uygulanarak
ağaçların strese girmesi engellenmelidir. Sulamanın salma sulama yerine
damlama sulama şeklinde yapılması tercih edilmelidir.
─ Ağır zarar görmüş palmiye ağaçları kesilerek, kökleri ile birlikte yakılmalı
ve bitki artıklarının ortamdan uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Böylece zarar
görmüş palmiyelerin zararlıya konukçuluk yapmaları engellenir.
5.3. Biyolojik Mücadele
Bu zararlının orijini olan bölgede mevcut doğal düşmanları bulunmakla birlikte,
Türkiye’de bu zararlının doğal düşmanlarının varlığı henüz bilinmemektedir.

EM

5.4. Biyoteknolojik yöntemler
Zararlının varlığının belirlenmesi ve ergin popülasyonunun azaltılması için
feromon tuzakların kullanılması, kırmızı palmiye böceğini kontrol altında tutmada
en önemli mücadele yöntemlerinden biridir.

G

Feromon olarak erkek bireylerin salgıladığı Ferrugineol ((4S, 5S)-4-methyl-5nonanol) kullanılır. Ancak feromon tek başına yeterli etkiyi sağlayamadığı için,
tuzakların (kova tipi, huni tipi) içine küçük naylon poşette etil asetat (100 mg) ve
bir cezbedici yem (hurma meyvesi, şeker, şeker kamışı, palmiye ağacının herhangi
bir kısmı vs.) ilave edilerek feromon maddesinin etkisi arttırılır.
En yaygın olarak kullanılan tuzak tipi, kova tipi olup, 10-15 litre hacminde, ve 2530 cm yüksekliğindedir. Kenarında ve kapağında böceğin girebilmesi için 4’er
adet, 10 cm² ebadında pencereler bulunur. Kapağın altındaki çengele, feromon ile
etil asetat asılır. Tuzağın içine cezbedici yem, yüksek nem seviyesini korumak ve
gelen ergin bireylerin tuzağın dışına çıkmasını engellemek için de yaklaşık 1-2 litre
su ilave edilir. Ayrıca, kovanın etrafına gelen ergin bireylerin tutunarak
pencerelerden içeri girmesini sağlamak için bir bez sarılır. Tuzaklar yerden
yaklaşık 1.5-2 m yükseğe ve gölgede kalacak şekilde asılır. Feromon kapsüller ile
etil asetat bulunan poşetler 2-3 ayda bir, cezbedici yem ise sıcaklığa bağlı olarak en
geç üç haftada bir değiştirilmelidir ve suyu biten tuzaklara su ilave edilir.

TA

Zararlının tespiti için, palmiye ağacı bulunan park, bahçe ve fidanlıklarda hektara
bir tuzak, yol kenarı ve orta kaldırımlarda sıra halindeki palmiye ağaçları için ise 1
km’de bir tuzak asılır. Tuzaklar, 1–2 haftada bir kontrol edilir ve yakalanan kırmızı
palmiye böceği erginleri sayılır.
Erginin uçuş aktivitesi ve zararlının popülasyon yoğunluğu belirlemek için, belirli
dönemlerde yakalanan böcekler sayılır.
Böceğin varlığının tespit edildiği yerlerde kitlesel yakalama amacıyla tuzak sayısı
artırılarak uygulama yapılır. Tuzaklar, yıl boyunca bulunduğu yerde asılı tutulur.
5.5. Kimyasal Mücadele
Bu zararlının hem dış ve hem de iç karantina zararlısı olası nedeniyle, mecbur
kalındığı takdirde, ilgili resmi kuruluşların önerdiği bitki koruma ürünleri
kullanılarak, aşağıda belirtilen kimyasal mücadele uygulamaları yapılır.
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Zararlıyla bulaşık palmiye ağaçlarının bulunduğu alanlarda, bir yandan zararlının
sağlıklı palmiye ağaçlarına bulaşmasının engellenmesi, diğer yandan da sağlıklı
palmiye ağaçları için tehdit oluşturan bulaşık ağaçlardaki ergin bireylerin
dağılmasının engellenmesi için palmiye ağaçları ilaçlanmalıdır.
İlaçlamada tüm ağaç yüzeyi, özellikle yaprak petiollerinin ağaç gövdesi ile
birleştiği kısımlar ilaçlı su ile iyice ıslatılmalıdır. Bu durumda ağaç başına yaklaşık
20-30 lt ilaçlı su kullanılır.

EM

Zarar belirtileri gösteren palmiye ağaçlarının büyüme noktası henüz zarar
görmemişse hemen tedavi edici insektisit uygulamalarına geçilmelidir. Bu
şekildeki ağaçların ölü yaprakları budanır ve gövdede zarar görmüş dokular
kazınarak temizlenir. Bu kısımlara sprey şeklinde bir insektisit uygulanır. Ayrıca,
sistemik bir insektisit, gövdeden enjekte edilir veya topraktan ağacın kök bölgesine
verilir.
Sistemik insektisitler, ağacın gövdesinin toprakla birleştiği kısmın hemen etrafına
20-30 cm derinliğinde çukur açılarak buraya 10-20 lt su ile birlikte verileceği gibi,
ağacın gövdesine, yere 30-45 derecelik açı yaparak matkapla 10-15 cm
uzunluğunda delikler (ortalama 4 adet delik) açılır ve önerilen dozda insektisit bu
deliklere enjekte edilir. Daha sonra deliğin ağzı aşı macunu ile kapatılır.
Ayrıca, budamalardan sonra kesilen yüzeylere, zararlının yumurta bırakmasına
engel olmak için kontak ya da sistemik etkili insektisitlerle sprey şeklinde ilaçlama
yapılır.
Yeni bulaşmaları engellemek amacıyla yapılan insektisit uygulamaları yaklaşık
olarak 25-30 günde bir tekrarlanmalıdır.

G

Ancak, zararlının henüz biyoekolojisi ve doğal düşmanları bilinmediği için,
çevreye ve doğal düşmanlara zarar vermesi nedeniyle fazla ilaç kullanımından
kaçınılmalıdır. Koruyucu veya tedavi edici olarak uygulanan ilaçlamalarda,
insektisitler dönüşümlü olarak uygulanmalıdır. Topraktan yada enjeksiyon yoluyla
sistemik insektisitlerin uygulanması, tercihen bitkinin iletim demetlerinin daha iyi
çalıştığı bahar ve yaz aylarında yapılmalıdır.

TA

Eğer ağacın büyüme noktası zarar görmüş ve tüm yapraklar kendini aşağıya doğru
bırakmışsa, ağacın bulaşma kaynağı olmasının engellenmesi için bir an önce uygun
şekilde imha edilmelidir.
Zararlı ile yoğun bulaşık ve imhasına karar verilen palmiye ağaçları, imha
edilmeden birkaç gün önce, zararlının değişik dönemlerinin (ergin, larva ve pupa)
kesim veya taşıma vb. işlemler sırasında etrafa yayılmasını önlemek amacıyla yeşil
aksam ilaçlaması yapılır.
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SÜS BİTKİLERİNDE
İKİNOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK
Tetranychus urticae Koch.
(Acarina: Tetranychidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.)’in esas rengi yeşilimsi
olup, sarımtırak koyu yeşil veya kahverengimsi yeşil de olabilir. Dişinin vücut
uzunluğu 0.3-0.5 mm, genişliği 0.2-0.3 mm’dir. Sırtta diken gibi kıllar vardır.
Erkekler dişilerden küçük olup, abdomen arkaya doğru daha incedir. Vücut
ortasına yakın mesafede iki tarafta bir çift siyah leke bulunur (Şekil 31a).
Yumurtası küre şeklinde olup, çapı 0.1 mm kadardır. Yumurta ilk konduğunda
şeffaf ve beyaz, açılmaya yakın hafif kırmızı veya sarı renklidir. Yumurtadan çıkan
ilk döneme larva denir. Larvalar açık krem renginde ve üzerlerinde hiç leke yoktur,
vücut kılları belirgindir ve 3 çift bacaklıdır. Larva döneminden sonra, 4 çift bacaklı
olan protonimf ve deutonimf dönemlerini geçirerek ergin olur (Şekil 31c,d).
Dişiler ergin olduktan hemen sonra çiftleşir. Yazın yaklaşık bir gün beslendikten
sonra yumurtalarını bırakmaya başlar. Yumurtalarını yaprakların alt yüzüne tek tek
damarlar boyunca bırakırlar. Ağların çokluğu popülasyonun yoğunluğunu gösterir.
Bir dişi ömrü boyunca 100-150 yumurta bırakabilir. İklime göre bir dölünü 10-20
günde tamamlar. Yılda 8-10 döl verebilir.

G

Kışı ergin olarak seralarda iklimin yumuşak geçtiği yerlerde ise bahçe ve tarla
kenarlarındaki yabancı otlarda ve çalılarda üremesine devam ederek geçirirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Yaprakların özsuyunu emerek zarar yapar. İlk beslenmeyle beraber yapraklarda
emgi lekeleri görülmeye başlar. Popülasyonun artmasına paralel olarak emgi
lekeleri çoğalır ve yapraklar önce sararır daha sonra kızararak dökülür. Zararlı
yoğunluğu yüksek olduğunda yaprakların ve çiçeklerin normale göre daha küçük
kalmasına, renk değişikliğine ve bitkilerde bodurlaşmaya neden olur.
Başta Ege, Akdeniz, Trakya ve Orta Anadolu olmak üzere ülkemizin hemen her
yerinde görülürler.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlı olup pek çok kültür bitkisi, süs bitkisi ve yabancı otlarda
bulunur. Süs bitkilerinden karanfil, gül, gerbera, kasımpatı, kala, camgüzeli,
ortanca, hanımeli ve yaseminde saptanmıştır.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI
Ülkemizde kırmızıörümceklerin Phytoseiidae, Coccinellidae, Thripidae, Anthocoridae, Miridae, Chrysopidae familyalarına ait birçok doğal düşmanı olduğu
bilinmektedir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

EM

– Süs bitkilerinin yetiştirildiği alanlar mevsim başından itibaren gözlem
altında tutularak bitkilerin özellikle dip yaprakları incelenerek,
kırmızıörümceğin yoğun olarak görüldüğü karanfil gibi bitkilerde yaprak ve
yaprakçıklar toplanarak yok edilir.
– Bahçe ve sera temizliğine önem verilmeli, yabancı otlar temizlenmeli ve
bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Süs bitkisi ekim alanları sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında
kırmızıörümcek aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde ilaçlı mücadele sadece
buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandığında
tamamı ilaçlanır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

TA

Kırmızıörümcekler genellikle yaprağın alt yüzünde yaşadıkları için bu kısımların
ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
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YAĞ GÜLLERİNDE MAKAS BÖCEĞİ
Aurigena chlorana (Lap. et Gory)
(Coleoptera: Buprestidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Makas böceği [Aurigena chlorana (Lap. et Gory)]’nin ergini uzun ve oval
biçimlidir. Dişiler erkeklerden daha iri yapılıdır. Dişilerde vücut uzunluğu 16-27
mm, genişliği ise 6-14 mm’dir. Erkeklerde uzunluk 14-22 mm, genişlik ise 5-9
mm’dir. Baş, toraks ve üst kanat (elitra) parlak metalik yeşildir (Şekil 72a,b).
Anten 11 segmentli ve parlak siyahtır. Vücudun alt kısmı ve bacaklar parlak
yeşilimsi bronz renktedir. Anal segmentin uç kısmı dişide dışbükey, erkekte ise
ortada düz veya hafif girintilidir. Bu özellikleriyle dişi ve erkek birbirinden kolayca
ayırt edilebilir.

a

b

©Huriye ZEKİ

TA

©Yasemin ÖZDEMİR

d

©Huriye ZEKİ

e

©Huriye ZEKİ

c

f

©Huriye ZEKİ

©Huriye ZEKİ

Şekil 72. Makas böceği ergini (a,b), larvası (c,d) ve pupası (e,f).
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Yumurtası oval ve bazıları bir uca doğru daha incelmiş biçimde, kremimsi sarı
renktedir. Yumurtanın uzunluğu 1.0-1.5 mm genişliği ise, 0.6-1.0 mm’dir.
Larvaların vücudu beyazımsı krem rengindedir. Yumurtadan yeni çıkan larvanın
vücut halkalarının yanlarında kıllar bulunur. Kökte kabuk altına girerek
beslenmeye başladığında bu kıllar tamamen yok olur. Yumurtadan yeni çıkan
larvanın vücut uzunluğu 3-4 mm, baş kapsülü genişliği 0.2-0.3 mm’dir. Diğer
dönemlerdeki larvaların başı küçük, hafif basık ve protoraksın içine doğru oldukça
çekilmiştir. Toraks, özellikle protoraks geniş ve oldukça yassıdır. Protoraksın alt ve
üst yüzeyinde iyi gelişmiş ve sertleşmiş birbirine yakın büyüklükte kahverengimsi
sarı renkte plakalar bulunur (Şekil 72c). Abdomen 10 segmentli, ince uzun silindirik yapıdadır. Larva bacaksızdır. Son dönemdeki larvanın vücut uzunluğu 80
mm’ye ulaşır (Şekil 72d).
Gelişmesini tamamlayan larva büzülerek, uzunluğu 30-50 mm olan prepupa
dönemine geçer. Prepupa olgun larvaya benzer, ancak oldukça kısa, tombul ve
sarımsı krem rengindedir. Pupa serbest pupa tipindedir. Başlangıçta pupa krem
renkte olup (Şekil 72e), daha sonra zamanla ergine benzer renk alarak koyulaşır
(Şekil 72f). Pupanın uzunluğu 15-30 mm, genişliği 6-12 mm’dir.
Kışı kök içinde ergin ve çeşitli larva dönemlerinde geçirir. Erginler kök içerisinde
pupadan çıkarlar. Bu erginler, larvaların kökte kabuk altında odun tabakasında
beslenmeleri sonucunda oluşturdukları sıkıştırılmış talaşla dolu galerilerde ve etrafı
talaşla kaplı bir odacık içinde tek tek bulunurlar. Kışlayan larvalar ise kökte kabuk
altında beslenme yerlerinde oluşturdukları bir odacık içinde hareketsizleşir ve
renkleri donuklaşır, ilkbaharda aktif duruma geçmeleriyle birlikte parlaklaşır ve
beslenmeye başlar.

G

Kök içinde kışı geçiren erginler, sıcaklığın yükselmesi ve yağ gülü sürgünlerinin
yapraklanması ile birlikte kökten çıkarak beslenmeye başlar. Erginler genellikle
mart sonlarından itibaren kademeli olarak kökü terk etmeye başlar. En yoğun ergin
çıkışı, nisanın son haftası ile mayısın ilk haftasında olur. Bu dönemde yağ gülü
sürgünlerinin yarısına yakın bölümü yeşil tomurcuklu dönemdedir. Çıkışlar
mayısın ilk haftasında tamamlanır. Bu dönemde sürgünlerin %70 kadarı yeşil çiçek
tomurcukludur.

TA

Erginler, mayısın ortasından temmuzun son günlerine kadar yumurta bırakırlar. En
çok yumurta sayısına haziranın son haftası ile temmuzun ikinci haftasında
ulaşılmaktadır. Dişi, yumurtalarını birbirine çok sıkı yapışık bir şekilde, kümeler
halinde bırakır ve yumurta kümesinin üst kısmını saydam, parlak ve kırmızımsı
kahverengi veya açık sarı renkte bir tabaka ile kaplar. Bir dişi ortalama 110 (9-329)
adet yumurta bırakır.
Dişiler yumurtalarını genellikle yağ güllerinin dallarının uç kısımlarında özde
oluşan boşluğa bırakırlar (Şekil 73). Bunun yanı sıra, yumurta kümelerini, gül
dallarının kavlamış veya çatlamış kabukları altına, dalların yarılmış kısımları
arasına, kurumuş veya açılmamış sürgün gözlerinin yaprakçıkları arasına, kurumuş
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a

EM

sürgünlerin birleşim yerlerine, sürgünler üzerinde kurumuş yapraklar arasına ve
kurumuş çiçek tomurcuğunun taç yapraklarının yanına bırakırlar. Dişiler yumurta
bırakmak için, özellikle yağ güllerinin kuru dalları veya kurumuş diğer bitki
kısımlarını tercih ederler.

©Huriye ZEKİ

b

©Huriye ZEKİ

Şekil 73. Erginlerin, kesik sürgün ucundaki özde oluşan
boşluğa bıraktıkları yumurta kümesi.

Erginler ağustosun üçüncü haftasının son günlerine kadar yaşamlarını sürdürür.

G

Yumurtadan larva çıkışı temmuzun ortasına doğru başlar. Bu dönemde gül hasadı
sona ermiştir. Yumurtadan larva çıkışı eylülün ikinci haftasının başlarında
tamamlanmaktadır. Yumurtadan çıkan genç larvalar, yumurta kümesi üzerinde
bulunan tabaka üzerinde açtıkları deliklerden çıkarak toprağa kendini atar ve
kökboğazında gevşemiş kabuk altına girer. Kabuk altında odun dokusunda
beslenmeye başlar. Larvalara bütün yıl boyunca rastlanır.

TA

Gelişmesini tamamlayan larva, kökboğazının 4-27 cm altında kök içinde talaş ve
beslenme artıklarından elips şeklinde oluşturdukları galerilerde bir pupa beşiği
oluşturur. Larvalar kök içinde 2 veya 3 yıl beslendikten sonra prepupa dönemine
geçer. Bu dönemden sonra pupa görülür. Prepupalara temmuzdan eylülün sonlarına
kadar, pupalara ise ağustostan eylülün sonuna kadar rastlanır. Pupalardan ergin
çıkışı, eylül içerisinde tamamlanır. Bu zararlı, 3-4 yılda 1 döl vermektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hem ergin hem de larvaları zararlı olur. Kışlama yerini terk eden erginler
yaprakları kenardan içeriye doğru yiyerek ve bileşik yaprakların ve yeni oluşmuş
sürgünün sap kısmını, tomurcuklanma döneminde de, sürgünlerin saplarını
kemirerek keser (Şekil 74a). Zararlının varlığı, kesilen sürgünlerin ve yaprakların
bitkinin taç izdüşümünde serili olarak bulunması veya yağ gülü üzerinde asılı
olarak bulunması ile kolayca anlaşılır. Bu şekilde zarar gören yağ güllerinde çiçek
oluşumu engellenir ve verim önemli ölçüde düşer.
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b
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Şekil 74. Makas böceği tarafından kesilen sürgün
(a), larva zararı nedeni ile kuruyan gül
(b) ve larvanın beslenmesi sonucu odun
dokusunda meydana getirdiği talaşlar ve
kuruyan gövde (c).

©Huriye ZEKİ

TA

Yağ gülünde esas zarara, larvalar neden olmaktadır. Larva kabuk altında odun
dokusunda galeriler açarak beslenmektedir. Dönem ilerledikçe kökün derinliklerine
inerek kabuk altında odun dokusunda içi sıkı bir şekilde beslenme artıkları ve
talaştan oluşan galeriler oluşturmaktadır. Larvalar köklerin sadece kabuk kısmı
kalacak şekilde odun dokusunu talaş ve artıklardan oluşan galeriler haline
getirebilmektedir (Şekil 74c). Köke dıştan bakıldığında larvanın bulunduğu yer ve
zararı belli değildir. Ancak kabuğu kaldırılınca etrafında talaşla kapalı olan larva ve
oluşturduğu galeri görülebilmektedir. Ergin ve larvaları özellikle bakımı
yapılmayan ve yaşlı güllüklerde zararlı olmaktadır. Zarara uğrayan yağ güllerinde
gelişme yavaşlamakta, zamanla çalılaşma ve sonunda da tamamen kuruma
görülmektedir (Şekil 74b).
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Zararlının genellikle, başta Isparta olmak üzere Göller yöresindeki yağ gülü
alanlarında bulunduğu belirlenmiştir.
3. KONUKÇULARI
Asıl konukçusu yağ gülüdür. Bunun yanı sıra Rosaceae familyasına ait meyve
ağaçlarında zararlı olmaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır.
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

EM

Makas böceğine karşı, kültürel önlemler ile mekaniksel mücadele uygulanmalıdır.
Bu zararlıya karşı etkili olmadığı için kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.
– Güllüklerde yumurta bırakma yerlerini oluşturan kuru dalların kesilmesi ile
yapılan normal veya gençleştirme budamaları bitkilerin kuvvetli
gelişmelerini, dolayısıyla bu zararlıdan daha az etkilenmesini sağlar.
– Sonbaharda yağ güllüklerinin bozulmaları sonucunda ortaya çıkan köklerin
toplanarak yakılması da zararlının popülâsyonun azaltılmasında büyük önem
taşır. Çünkü bulaşık güllüklerde bu köklerde zararlının kışlayan ergin ve
larvaları bulunmaktadır.
5.2. Mekanik Mücadele

G

Erginlerin kökten çıkmaya başladığı mart ayının son haftasından, mayıs ayının ilk
haftasına kadar kademeli olarak çıkan erginlerin yumurtlamaya başlamadan önce
sürekli toplanarak yok edilmesi, popülâsyonun düşürülmesinde etkili olacaktır.
Özellikle erginlerin kışlama yerinden çıkışın tamamlandığı, yağ gülü sürgünlerinin
%70’inin yeşil çiçek tomurcuklu olduğu dönemde erginlerin toplanması daha
önemlidir.

TA

Bunun yanı sıra, zararlının yumurtlama dönemi olan mayısın ortasından temmuzun
sonuna kadar yumurtaların bırakıldığı kuru gül dallarının kesilerek yakılması da
zararlının yoğunluğunun azaltılmasına yardımcı olacaktır.
5.3. Kimyasal Mücadele

Diğer önlemler ile yeterli sonuç alındığı için ve zararlıya karşı etkili olmadığı için
kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.
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KORUNGA ÇADIR TIRTILI
Cymbalophora rivularis (Menetries)
(Lepidoptera: Arctiidae)]
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erkek kelebeğin kanat açıklığı 20-30 mm’dir. Ön kanatlar sarımsı kahve renkte,
kanatlar üzerinde koyu kahve renkte desenler bulunur (Şekil 75b). Dişiler açık
kahverengi ve kanatsız olup, vücut segmentleri üzerinde kahverengi lekeler
bulunur (Şekil 75a).
Larva tam gelişince 2-3 cm kadar boy alır. Larvaların renkleri gri-kahverenginde
olup üzerinde uzun kıllar vardır(Şekil 75c). Kılları alerjik bünyesi olanlarda kaşıntı
ve kızarıklığa yol açar. Bacakları kırmızı renktedir. Pupa koyu kahverenginde,
mumya pupa tipindedir (Şekil 75d).

d

TA

c

b

G

a

Şekil 75. Korunga çadır tırtılının ergini (a: dişi, b: erkek), larvası (b) ve pupası (c).

Dişiler yumurtalarını guruplar halinde bırakır. Tarlada kar örtüsünün kalkmasından
sonra ve havalar fazla ısınmadan larvalar ortaya çıkar. Yumurtadan çıkan larvalar,
ördükleri ağlarla hemen çadır şeklinde ağ örerek toplu bir şekilde ağ altında
beslenmeye başlarlar. Bir çadır altında 26-400 larva bulunabilir. İlk dört larva
döneminde ördükleri ağ altında toplu halde beslenirler. 4. larva döneminde çok az
ağ örerler ve 5. larva döneminden itibaren larvalar ağı terk ederek bireysel olarak
beslenmeye devam ederler. Altı larva dönemi vardır. Doğada yaklaşık yedi gün
süren prepupa döneminden sonra haziran sonuna doğru pupa olmaya başlarlar.
Zararlı, senede bir döl verir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararlının larvaları ilk dört döneminde ördükleri ağ içerisinde kalan ve ilkbaharda
yeni sürmeye başlayan bitkinin genç yaprakları ile beslenmektedir. Bu devrede
özellikle korungada yüksek popülâsyonlarda önemli zararlara neden olmaktadır.
Daha sonraki dönemlerde zararlı çadırları terk etmekte ve dağınık olarak bitkilerin
üzerinde beslenmekte ve zarar yapmaktadır.
Doğu Anadolu illerinde özellikle Ağrı, Kars, Adıyaman Bitlis ve Van illerinde
tespit edilmiştir.
3. KONUKÇULARI

EM

Yem bitkilerinden korunga, yonca ve üçgül ile yabancıotlardan kazayağı, sığırkuyruğu, karahindiba, sinirotu ve ayrık ile buğdaygiller (Gramineae) familyasından
diğer bitkilerde ve geniş yapraklı birçok mera bitkisinde beslendiği tespit
edilmiştir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Ülkemizde bu zararlının doğal düşmanları olarak çok fazla türde ve yoğunlukta
Tachinidae (Diptera) ve Ichneumonidae (Hymenoptera) familyasına ait türler elde
edilmiştir. İlaçlama yapılmayan yerlerde, sonraki yıllarda zararlı popülâsyonunun
önemli derecede azaldığı görülmüştür.
5. MÜCADELESİ

5.1. Mekanik Mücadele

G

Dişilerin kanatsız olması nedeni ile önceki yıl bulaşık olduğu belirlenen yerler
zararlının potansiyel olarak bulunduğu yerlerdir. Yeni yerlere bulaşması oldukça
zordur. Bu nedenle, bulaşık alanlar belirlenerek, her yıl öncelikle bu alanlar gözlem
altında tutulmalıdır.

TA

Zararlının mücadelesinde en kolay ve ekonomik mücadele yöntemi mekanik
mücadeledir. Zararlının tespit edildiği alanlar devamlı kontrol edilerek, ilk larva
dönemlerinde çadırlar görüldüğü anda, larvalar çadırları terk etmeden önce ve
larvalar toplu halde iken, çadırlar larvaları ile birlikte toplanarak veya çadır
altındaki larvalar bulundukları yerde imha edilmelidir. Mücadele larvalar çadırları
terk etmeden bitirilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele

Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.
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KORUNGA KÖK KURDU
Bembecia scopigera (Scopoli)
(Lepidoptera: Sesiidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Dişi ve erkek kelebeklerin dış görünüşü birbirinden farklıdır. Dişi kelebeğin
vücudu daha iri olup, parlak metalik siyah renktedir. Kanat açıklığı 12.5-17.0
mm’dir. Erkek kelebeğin vücudu dar olup, siyah soluk renktedir. Kanat açıklığı
17.0-24.5 mm’dir.
Dişilerde antenin kaideden itibaren 2/3’ü turuncu, geri kalan kısmı kahverengimsi
siyahtır. Erkekte ise anten kahverengimsi siyah olup, uc kısmına yakın yerde
sarımsı bir alan bulunur. Erkek kelebek, antenin her segmentinde parlak koyu
kahverengi kılların bulunması ile dişilerden kolayca ayrılır (Şekil 76a,b).
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Şekil 76. Korunga kök kurdu’nun ergini (a,b),
yumurtası (c), larvası (d: I. dönem
larva, e: olgun larva) ve pupası (f).

f
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Yumurta, siyahımsı renkte olup, basık ve oval biçimdedir. Yumurtanın uzunluğu
0.6-0.7 mm, genişliği 0.4-0.5 mm’dir (Şekil 155c).
Yumurtadan çıkan larvanın vücudu saydam beyaz renktedir. Vücut uzunluğu 1.01.63 mm’dir. Larvanın vücudu üzerinde beyaz parlak tüyler bulunur. Baş
kahverenklidir (Şekil 155d). Olgun larva krem renginde ve tüylü olup, ortalama 20
(17.0-24.5) cm boyundadır (Şekil 155e).
Pupa, mumya tipinde ve başlangıçta beyazımsı renkte olup, daha sonra yavaş yavaş
rengi değişerek açık kahverengine dönüşür (Şekil 155f).

EM

Temmuz başlarında çıkış yapan ve çiftleşen dişiler, yumurtalarını korunga
yaprağının alt yüzeyine, çiçeğe, biçilmiş kuru sapların üzerine tek tek veya gruplar
halinde bırakırlar. Yaklaşık 10 gün sonra yumurtadan çıkan larvalar bitki
yüzeyinde kökboğazına doğru hareketlenir. Daha sonra bitkideki bir yarık veya
çatlak vasıtasıyla kök içine girip, pislikleriyle giriş yerini kapatır.
Bazı larvalar bitkinin kökboğazında ana kökte bulunan tomurcukların içine girerler,
burada bir süre beslenen larvalar daha sonra köke geçerek bitki kökünün kabuk
kısmında beslenirler ve büyüdükçe kökün öz kısmına geçerler. Kök içinde beslenen
larvalar, sıcaklığın değişmesiyle birlikte kışı geçirmek için önce kendilerine kök
içinde bir galeri açıp, sonra üzerini kahverengimsi pislikleriyle örterek bir kışlık
kokon örer.

G

Larva pupa olmadan önce sarımsı bir renk alır. Vücudu kısalarak birkaç gün
hareketsiz kalır. Bu sürenin sonunda prepupanın baş kapsülü yarılarak beyazımsı
renkte olan yeni pupa görülür. Pupa rengi zamanla değişerek açık kahverengine
dönüşür. Yılda 1 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Yumurtadan çıkan larvalar bitkinin kökboğazına yakın yerde bulunup,
kabukaltında beslenmektedir. Daha sonra bitkinin dip kısmına doğru ilerleyerek
bitki köklerinin öz kısmında yaşamına devam eder. Birinci yılda larva tarafından
zarara uğrayan bitkilerin yaprakları sararmakta ve kıvrılıp katlanarak tabana doğru
yayılmaktadır. İkinci ve üçüncü yılda da zarar gören bitkiler ise tamamen tahrip
olup ölürler Böyle bitkilerde topraktaki kök kısmının hemen hemen yok olduğu ve
çekildiğinde bitkinin gövdeden koptuğu görülmüştür.
Zararlının yoğun olduğu yerlerde korunga alanlarının ekimden 2-3 yıl sonra erken
sökümüne neden olmaktadır.
Ülkemizde korunga yetiştiriciliği yapılan yerlerde görülmektedir.
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3. KONUKÇULARI
Asıl konukçusu korungadır. Zararlının diğer konukçuları, yonca (Medicago sativa
L.), ispanya tatlı tırfılı, çayır mürdümüğü (Lathyrus sp.), dikenli öküz çanı, üçgül
(=tırfıl) (Trifolium spp.), sarı kumtırfılı (Anthillis vulneraria L.) , Dorikniyum
(Dorycnium sp.), atnalı üçgülü (Hippocrepis sp.) olarak tespit edilmiştir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI

Larvaların hastalık etmenleri:
Beauveria spp.
Fusarium spp.
Penicillium spp.
Bacillus spp.
5. MÜCADELESİ

(Hym.:Braconidae)
(Hym.: Braconidae)

EM

Parazitoitleri:
Bracon crocatus Sch.
Chelonella nitenis (Rhd.)

TA

G

Etkili bir kültürel önlemi ve kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
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YONCA HORTUMLUBÖCEĞİ
Hypera variabilis Hebst.
(Coleoptera: Curculionidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginleri 5-6 mm uzunluğunda, kahverengiden griye kadar değişen renklerdedir.
Baş uzamış ve petek gözlerden başlayıp hortum şeklini almıştır. Antenler dirsekli
ve ucu topuzludur. Kanatlar bitişik dururken bitişme hattında arkaya doğru daralan
koyu renkli bir bant görünümü vardır (Şekil 77a).
Yumurta 0.4-0.6 mm boyunda oval biçimindedir. İlk bırakıldıklarında saydam,
limon sarısı olan yumurtanın rengi açılmalarına yakın koyulaşır.
Larva yeşil renkli ve baş siyahtır. Larva bacaksız olup sırtında uzunlamasına beyaz
bir çizgi bulunur. Olgun larva 7-10 mm uzunluğundadır (Şekil 77b, 78).
Pupa serbest pupa biçiminde olup ortalama 5 mm boyundadır ve kokon içinde
bulunur (Şekil 77c).
Kışı ergin dönemde yonca tarlalarında veya kenarlarında bitki artıkları ve bitki
kökleri civarında toprak yarık ve çatlakları arasında geçirir. Mart ayının ikinci
yarısından itibaren erginler tarlada görülmeye başlar.

TA

G

Bitkilerin yaprak ve sürgünleriyle beslenerek çiftleşip yumurtalarını bitki fenolojisi
ile ilgili olarak başlangıçta kuru saplar içine, yeşil gövdelere, yaprak sapının bitki
gövdesi ile birleştiği yerlere, yaprak saplarına ve sürgün uçlarına açtıkları delikten
içeriye 1-29 adet bırakır. Bir dişi ortalama 1100 yumurta bırakır.

a

b

c

Şekil 77. Yonca hortumluböceği ergini (a), larvası (b) ve pupa öncesi kokon
ören larvalar.

Yumurtalar 2-3 haftada açılır. Larvalar 2-3 gün sap içinde beslendikten sonra
yaprak ve tepe tomurcuklarına dağılır. İlk iki larva dönemini tomurcuk içlerinde
beslenerek geçirir. Üçüncü ve dördüncü larva dönemlerinde bitki üzerinde açıkta
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beslenir. Son dönem larvalar toprak yüzeyinde, bitki artıkları, bitki dal ve
yaprakları, yabancı otlar üzerinde kokon örerek içinde pupa olur. Tarlada kokon
içindeki ilk pupaların görülmesi mayıs ayı ortalarına rastlar. Pupalardan çıkan yeni
nesil erginler yaz sıcaklıkları başına kadar beslenir. Daha sonra yazlamaya çekilir.
Sonbaharda tekrar hareketlenerek tarlalarda görülür. Havaların soğumaya
başlaması ile birlikte kışlamak üzere toprağa girer. Yılda 1 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Erginler yaprağın orta damarı hariç yan damarları, yaprak ayasını ve sürgün
uçlarını yer. Ergin zararı önemli değildir.

EM

Larva zararı önemlidir. İlk iki dönem larvalar sürgün uçları ve yaprak koltukları
arasında beslenir. Tomurcuk ve sürgün ucunu yediklerinden (Şekil 78a), bitki
gelişmesi yavaşlar. Son iki dönem larva yaprakları dıştan kemirerek yer, sadece
orta damar ve yan damarlar kalır. Larva zararı daima bitkinin üst kısmından başlar,
aşağıya doğru devam eder. Asıl zarar birinci biçime kadar olan zamandadır. Larva
yoğunluğu fazla ise zarar gören yaprakların kuruması sonucu, yonca tarlası boz,
gümüşi bir görünüm kazanır. Sulama imkânı kısıtlı ve az biçim yapılan yerlerde
ekonomik önemi büyüktür.

G

Bu zararlıya yonca yetiştirilen her yerde rastlamak mümkündür.

a

b

Şekil 78. Yaprakta (a) ve sürgün ucunda (b) beslenen Yonca hortumluböceği
larvaları.

TA

3. KONUKÇULARI

Yonca, fiğ, tırfıl, burçak ve üçgül zararlının konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI

Larva parazitoitleri:
Bathyplectes sp. nr. coripa Ths.
Itoplectis maculator Fab.
Necremnus leucarthros Necs.
Tetrastichus sp.

(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Eulophidae)
(Hym.: Eulophidae)
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Larva ve ergin hastalık etmeni:
Beauveria sp.
Hiperparazitoitleri olarak da Pteromalus sp., Mesochorus sp. (Hym.:
lchneumonidae), Habrocytus sp. (Hym.:Pteromalidae) türleri saptanmıştır.
En etkin parazitoiti Bathyplectes sp. nr. coripa Ths.’dir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

EM

─ Yonca kuvvetli ve sık yetiştirilmelidir. Böyle tarlalarda güneş ışıkları
toprağa ulaşmadığından yumurta ve larva gelişimi yavaşlamaktadır.
─ Sulama, tarla sıcaklığını birkaç gün süre ile azaltmaktadır. Bu nedenle,
biçimden bir hafta önceyapılan sulama, larva gelişmesini yavaşlatacak ve
pupa olmasını geciktirecektir. Biçimden 7-10 gün sonrasına kadar su
vermemek ile de toprak yüzeyine dökülen larvaların doğrudan güneş ışığı
etkisinde kalmaları ve büyük oranda ölmeleri sağlanmış olur.
─ Yonca hortumlu böceği birinci biçime kadar olan ürüne zarar verir. Bu
nedenle biçimi 10-15 gün evvel yapmak etkili bir yöntemdir.

5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

─ Biçimi yapılan yoncaların, tarladan hemen kaldırılarak, bir başka yerde
kurutulmaya bırakılmasının faydası büyüktür. Böylece, kuruyan yoncaları
terk eden larvalar, beslenecek konukçu bulamaz.

İklim şartlarına bağlı olarak, ilk biçimden 10-20 gün önce m2’de 25 larva veya
ergin bulunduğunda mücadeleye başlamak gerekir. Bölgelere ve yıllara göre
değişmekle birlikte nisan başından 15 mayısa kadar olan devrede kimyasal
mücadele yapılmalıdır. Bu dönemde bitki 15-30 cm boyundadır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” Kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır.
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Sayfa

63
5
65
22
65
6
8
67
70
72
74
65
181
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Anason güvesi (Depressaria daucivorella) ……………………………………..
Anason yaprak lekesi (Cercospora malkoffii) ……………………………………
Anason yaprakbiti (Hyadaphis foeniculi) (Anason) ……………………………..
Anasonda çökerten (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, F.equiseti,
Alternaria tenuis) ………………………………………………………………..
Anasonda yaprakbitleri (Hyadaphis foeniculi, Aphis fabae) …………………….
Aspir yaprak lekesi (Alternaria carthami) ………………………………………
Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halstedii) …………………………………….
Ayçiçeğinde bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum) ……………………………...
Ayçiçeğinde Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) …………………………………
Ayçiçeğinde Makaslı böcek (Lethrus brachiicollis) …………………………….
Ayçiçeğinde Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) …………………………………
Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) (Anason) ………………………………………..
Begonya küllemesi (Microsphaera begoniae) …………………………………..
Beyazsinek (Pamuk) ……………………………………………………………..
Bitki tahtakuruları (Exolygus gemellatus, E.pratensis, Creontiades pallidus)
(Pamuk) …………………………………………………………………………..
Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum) (Ayçiçeği) ……………………………….
Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum) (Pamuk) …………………………….……
Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum) (Tütün) …………………………………..
Bozkurt (Agrotis segetum) (Susam) ……………………………………………..
Çadır tırtılı (Cymbalophora rivularis) (Korunga) ……………………………….
Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) (Ayçiçeği) …………………………………...
Çıfıt alacası (Tütün) ……………………………………………………………...
Çiçek soğan akarı (Rhizoglyphus echinopus) (Glayöl) ………………………….
Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) (Gerbera) ……………………………...
Çiçek tripsleri (Frankliniella intonsa, F. occidentalis) (Pamuk) ………………..
Çiçektripsi (Frankliniella occidentalis) (Karanfil) ……………………………...
Çokrenkli tırpankurdu (Peridroma saucia) (Puroluk tütünler) ………………….
Çökerten (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, F.equiseti, Alternaria
tenuis) (Susam ve anason) …………………………………………………….…
Çökerten (Rhizoctonia solani., Fusarium spp., Pythium spp., Alternaria spp.,
Sclerotinia sclerotiorum) (Tütün fideleri) ……………………………………….
Dikenlikurt (Earias insulana) (Pamuk) ………………………………………….
Gerberada Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) ……………………………..
Gerberada Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) …………………………………
Gerberada Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii) ……………………………...
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203
205
207
208
182
184
210
212
12
77
14
93
131
233
156
175
97
187
189
214
191
193
217
220
79
93
131
175
243
245
37
220
235
72
33
223
223
223
227
97
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Glayölde Çiçek soğan akarı (Rhizoglyphus echinopus) …………………………
Gül filizarısı (Syrista parreyssi) …………………………………………………
Gül filizburgusu (Ardis brunniventris) …………………………………………..
Gül hortumluböceği (Rhynchites hungaricus) ……………………………….………
Gül küllemesi (Sphaerotheca pannosa var. Rosae) ……………………………..
Gül pası (Phragmidium mucronatum) ……………………………………………
Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae) ……………………………………………
Gülde koşnil (Parthenolecanium spp.) …………………………………………..
Haşhaş kökboğazı yanıklığı (Dendryphion papaveris) ………………………….
Haşhaş kökkurdu (Ceuthorrhynchus denticulatus) ………………………………
Haşhaş mildiyösü (Peronospora arborescens) ………………………………….
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Pamuk) ……………………..
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Soya) ………………………..
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Süs bitkileri) ………………..
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Şerbetçiotu) ………………...
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Yerfıstığı) …………………..
Karadrina (Spodoptera exigua) (Pamuk) ………………………………………..
Karanfil pası (Uromyces dianthi) ………………………………………………..
Karanfil yaprak lekesi (Alternaria dianthi, A. Dianthicola) …………………….
Karanfilde Çiçektripsi (Frankliniella occidentalis) ……………………………..
Karanfilde çökerten (Rhizoctonia solani) …………………………..……………
Karanfilde kurşuni küf (Botrytis cinerea) …………………………………….....
Karanfilde Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) …………………………
Karanfilde Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii) ……………………………..
Keten ve kenevirde toprak pireleri (Phyllotreta spp.) …………………………...
Kırmızıörümcekler (Tetranychus cinnabarinus, T. Urticae) (Pamuk) …………..
Kırmızıörümcekler (Tetranychus cinnabarinus, T. Urticae) (Soya) …………….
Kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, T.cinnabarius) (Yerfıstığı) ………….
Korunga çadır tırtılı (Cymbalophora rivularis) ………………………………….
Korunga kök kurdu (Bembecia scopigera) ………………………………………
Kökboğazı çürüklüğü (Aspergillus niger) (Yer fıstığı) …………………………
Krizantem, karanfil ve gerberada Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii) …….
Makas böceği (Aurigena chlorana) (Yağ gülü) …………………………………
Makaslı böcek (Lethrus brachiicollis) (Ayçiçeği) ………………………………
Mavi küf (Peronospora tabacina) (Tütün) ………………………………………
Nergis büyük soğansineği (Merodon eques) …………………………………….
Nergis küçük soğansineği (Eumerus narcissi) …………………………………..
Nergis soğan sinekleri (Eumerus narcissi, Merodon eques) ……………………
Palmiye kırmızıböceği (Rhynchophorus ferrugineus) ………………………….
Pamuk çizgili yaprakkurdu (Karadrina) (Spodoptera exigua) (Pamuk) …………
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133
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131
175
45
101
152
217
104
135
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Pamuk Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua) (Soya) ………………………..
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) (Pamuk) …………………
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) (Soya) …………………...
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) (Yerfıstığı) ………………
Pamuk köşeli yaprak lekesi (Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum) …….
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) (Pamuk) …………………………………….
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) (Susam) ……………………………………..
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) (Karanfil) ………………………….
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) (Pamuk) …………………………...
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) (Soya) ……………………………..
Pamukta bitki tahtakuruları (Exolygus gemellatus, E.pratensis, Creontiades
pallidus) ………………………………………………………………………….
Pamukta bozkurtlar (Agrotis ipsilon, A. Segetum) ………………………………
Pamukta çiçek tripsleri (Frankliniella intonsa, F. Occidentalis) ……………….
Pamukta Dikenlikurt (Earias insulana) …………………………………………
Pamukta fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp.,
Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus niger) ………………..
Pamukta kırmızıörümcekler (Tetranychus cinnabarinus, T. Urticae) ….……….
Pamukta pamuk çizgili yaprakkurdu (Karadrina) (Spodoptera exigua) …………
Pamukta pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) …………………………………….
Pamukta pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) …………………………...
Pamukta solgunluk (Verticillium dahliae) ………………………………………
Pamukta telkurdu (Agriotes lineatus, A. Obscurus) ……………………………..
Pamukta Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) ……………………………..…….
Pamukta Tütün tripsi (Thrips tabaci) ……………………………………………
Pamukta yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) ………
Pamukta Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) ……………………………..….…...
Pembekurt (Pectinophora gossypiella) ………………………………………….
Piskokulu yeşilböcek (Nezara viridula) (Soya) …………………………………
Prodenya (Spodoptera littoralis) (Karanfil) ……………………………………..
Prodenya (Spodoptera littoralis) (Pamuk) ………………………………………
Prodenya (Spodoptera littoralis) (Soya) …………………………………………
Puroluk tütünlerde Çokrenkli tırpankurdu (Peridroma saucia) …………………
Serkospora erken yaprak lekesi (Mycosphaerella arachidis) (Yerfıstığı) ……….
Serkospora geç yaprak lekesi (Mycosphaerella berkeleyi) (Yerfıstığı) …………
Solgunluk (Verticillium dahliae) (Pamuk) ………………………………………
Soyada kırmızıörümcekler (Tetranychus cinnabarinus, T. Urticae) …………….
Soyada Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua) ……………………….
Soyada Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) …………………………….
Soyada Piskokulu yeşilböcek (Nezara viridula) ………………………………...
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38
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141
143
145
148
21
150
152
233
164
23
154
156
107
167
79
160
199
109
141
167
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Soyada Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) ………………………………...…..
Soyada Tütün tripsi (Thrips tabaci) ..…………………………………………….
Soyada Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) ………………………………………
Susam güvesi (Antigastra catalaunalis) …………………………………………
Susam ve anasonda çökerten (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum,
F.equiseti, Alternaria tenuis) ……………………………………………………
Susamda Bozkurt (Agrotis segetum) …………………………………………….
Susamda Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) …………………………………….
Süs bitkilerinde İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) ………………
Şeftali yaprakbiti(Myzus persicae) (Tütün) ………………………………………
Şerbetçiotu mildiyösü (Pseudoperonospora humuli)
Şerbetçiotu yaprakbiti (Phorodon humuli) ………………………………………
Şerbetçiotunda İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) ………………
Telkurdu (Agriotes lineatus, A. Obscurus) (Pamuk) …………………………….
Telkurtları (Agriotes spp.) (Tütün) ………………………………………………
Toprak pireleri (Phyllotreta spp.) (Keten ve kenevir) ………….………………..
Toprak solucanı (Lumbricus terrestris) (Tütün fidelikleri) ……………………..
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) (Gerbera) …………………………………..
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) (Pamuk) ……………………………………
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) (Soya) ……………………………………..
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) (Tütün) …………………………………….
Tütün fidelerinde çökerten (Rhizoctonia solani., Fusarium spp., Pythium spp.,
Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum) ………………………………………
Tütün fideliklerinde toprak solucanı (Lumbricus terrestris) …………………….
Tütün gebesi (Phthorimaea opercullella) ……………………………………….
Tütün küllemesi (Erysiphe cichoracearum) …………………………………….
Tütün mildiyösü (Mavi küf) (Peronospora tabacina) …………………………..
Tütün mozaik virüsü (Tobacco mosaic tobamovirus –TMV) (Tütün) …………..
Tütün tripsi (Thrips tabaci) (Pamuk) ……………………………………………
Tütün tripsi (Thrips tabaci) (Soya) ………………………………………………
Tütün tripsi (Thrips tabaci) (Tütün) ……………………………………………..
Tütünde Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. Segetum) …………………………..……..
Tütünde çıfıt alacası ……………………………………………………………..
Tütünde mavi küf ……………………….……………………………………….
Tütünde Şeftali yaprakbiti(Myzus persicae) ……………………………………..
Tütünde telkurtları (Agriotes spp.) ………………………………………………
Tütünde Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) …………………………………….
Tütünde Tütün tripsi(Thrips tabaci) ……………………………………………...
Tütünde vahşi ateş (Pseudomonas syringae pv. tabaci) ………………………...
Tütünde Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) ………………………………………
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117
37
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38
38
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248
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Yağ gülünde Makas böceği (Aurigena chlorana) ……………………………….
Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii) (Krizantem, karanfil ve gerbera) ………
Yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) (Pamuk) ………
Yer fıstığında kökboğazı çürüklüğü (Aspergillus niger) …………………………
Yerfıstığında kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, T.cinnabarius) ………...
Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi (Mycosphaerella arachidis) ……..
Yerfıstığında serkospora geç yaprak lekesi (Mycosphaerella berkeleyi) ………..
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (Ayçiçeği) ……………………………………
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (Pamuk) ……………………………………..
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (Soya) ……………………………………….
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (Tütün) ………………………………………
Yonca hortumlu böceği (Hypera variabilis) …………………………………….
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Sayfa
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Agriotes lineatus (Telkurdu) (Pamuk) …………………………………………..
Agriotes obscurus (Telkurdu) (Pamuk) .................................................................
Agriotes spp. (Telkurtları) (Tütün) ………………………………………………
Agrotis ipsilon (Bozkurt) (Ayçiçeği) ……………………………………………
Agrotis ipsilon (Bozkurt) (Pamuk) ………………………………………………
Agrotis ipsilon (Bozkurt) (Tütün) ………………………………………………..
Agrotis segetum (Bozkurt) (Ayçiçeği) …………………………………………..
Agrotis segetum (Bozkurt) (Pamuk) …………………………………………….
Agrotis segetum (Bozkurt) (Susam) ……………………………………………..
Agrotis segetum (Bozkurt) (Tütün) ………………………………………………
Alternaria carthami (Aspir yaprak lekesi) ………………………………………
Alternaria dianthi (Karanfil yaprak lekesi) ……………………………………..
Alternaria dianthicola (Karanfil yaprak lekesi) …………………………………
Alternaria spp. (Pamukta fide kök çürüklüğü) ………………………………….
Alternaria spp. (Tütün fidelerinde çökerten) ……………………………………
Alternaria tenuis (Susam ve anasonda çökerten) ………………………………..
Antigastra catalaunalis (Susam güvesi) …………………………………………
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65
101
152
207
15
37
117
235
245
141
109
Bemisia tabaci (Tütün beyazsineği) (Gerbera) …………………………………. 200
Bemisia tabaci (Tütün beyazsineği) (Tütün) ……………………………………. 169
Botrytis cinerea (Kurşuni küf) (Karanfil) ………………………………………. 193
Cercospora arachidicola (Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi) ……... 38
Cercospora malkoffii (Anason yaprak lekesi) ………………………………….. 5
Cercosporidium personatum (Yerfıstığında serkospora geç yaprak lekesi) ……. 38
Ceuthorrhynchus denticulatus (Haşhaş kökkurdu) ……………………………... 77
Creontiades pallidus (Bitki tahtakurusu) (Pamuk) …………………………….. 81
Cymbalophora rivularis (Korunga çadır tırtılı) …………………………………. 243
Dendryphion papaveris (Haşhaş kökboğazı yanıklığı) ………………………… 12
Depressaria daucivorella (Anason güvesi) …………………………………….. 63
Earias insulana (Dikenlikurt) (Pamuk) ………………………………………… 90
Empoasca decipiens (Yaprakpiresi) (Pamuk) …………………………………... 117
Erysiphe cichoracearum (Tütün küllemesi) ……………………………………. 30
Eumerus narcissi (Nergis küçük soğansineği) ………………………………….. 223
Exolygus gemellatus (Bitki tahtakurusu) (Pamuk) ……………………………... 81
Exolygus pratensis (Bitki tahtakurusu) (Pamuk) ………………………………... 81
Frankliniella intonsa (Çiçektripsi) (Pamuk) ……………………………………. 87
Frankliniella occidentalis (Çiçek tripsi) (Gerbera) ……………………………... 197
Frankliniella occidentalis (Çiçektripsi) (Karanfil) ……………………………… 214
Frankliniella occidentalis (Çiçektripsi) (Pamuk) ……………………………….. 87
Fusarium equiseti (Susam ve anasonda çökerten) ……………………………… 22
Fusarium oxysporum (Susam ve anasonda çökerten) ……….…………………. 22
Fusarium spp. (Pamukta fide kök çürüklüğü) ………………………………….. 15
Fusarium spp. (Tütün fidelerinde çökerten) ……………………………………. 27
Helicoverpa armigera (Yeşilkurt) (Ayçiçeği) ...………………………………… 74
Helicoverpa armigera (Yeşilkurt) (Pamuk) …………………………………….. 119
Helicoverpa armigera (Yeşilkurt) (Soya) ………………………………………. 145
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Aphis fabae (Anason) ……………………………………………………………
Aphis gossypii (Pamuk yaprakbiti) (Pamuk) …………………………………….
Aphis gossypii (Pamuk yaprakbiti) (Susam) …………………………………….
Ardis brunniventris (Gül filizburgusu) ………………………………………….
Aspergillus niger (Pamukta fide kök çürüklüğü) ………………………………..
Aspergillus niger (Yer fıstığında kökboğazı çürüklüğü) ………………………..
Asymmetrasca decedens (Yaprakpiresi) (Pamuk) ……………………………….
Aurigena chlorana (Yağ gülünde makas böceği) ………………………………..
Bembecia scopigera (Korunga kök kurdu) ………………………………………
Bemisa tabaci (Tütün beyazsineği) (Soya) ………………………………………
Bemisia tabaci (Tütün beyazsineği ) (Pamuk) …………………………………..
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173
65
248
72
220
70
160
15
210
223
181
38
38
164
138
212
124
128
14
33
154
184
158
79
8
47
24
27
191
15
22
27
203
208
227
27
182
97
133
217
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Helicoverpa armigera (Yeşilkurt) (Tütün) ………………………………………
Hyadaphis foeniculi (Anason) …………………………………………………..
Hypera variabilis (Yonca hortumlu böceği) …………………………………….
Lethrus brachiicollis (Ayçiçeğinde Makaslı böcek) …………………………….
Liriomyza trifolii (Yaprak galerisineği) (Krizantem, karanfil ve gerbera) ………
Loxostege sticticalis (Çayır tırtılı) (Ayçiçeği) …...………………………………
Lumbricus terrestris (Toprak solucanı) (Tütün fidelikleri) ……………………..
Macrophomina spp. (Pamukta fide kök çürüklüğü) …………………………….
Macrosiphum rosae (Gül yaprakbiti) ……………………………………………
Merodon eques (Nergis büyük soğansineği) …………………………………….
Microsphaera begoniae (Begonya küllemesi) …………………………………..
Mycosphaerella arachidis (Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi) …….
Mycosphaerella berkeleyi (Yerfıstığında serkospora geç yaprak lekesi) ……….
Myzus persicae (Şeftali yaprakbiti) (Tütün) …………………………………….
Nezara viridula (Piskokulu yeşilböcek) (Soya) ………………………………….
Parthenolecanium spp. (Gülde koşnil) …………………………………………..
Pectinophora gossypiella (Pembekurt) ………………………………………….
Peridroma saucia (Çokrenkli tırpankurdu) (Puroluk tütünler) ………………….
Peronospora arborescens (Haşhaş mildiyösü) ………………………………….
Peronospora tabacina (Tütün mildiyösü - Mavi küf) …………………………..
Phorodon humuli (Şerbetçiotu yaprakbiti) ………………………………………
Phragmidium mucronatum (Gül pası) …………………………………………..
Phthorimaea opercullella (Tütün gebesi) ……………………………………….
Phyllotreta spp. (Toprak pireleri) (Keten ve kenevir) …………………………..
Plasmopara halstedii (Ayçiçeği mildiyösü) …………………………………….
Pseudomonas syringae pv. tabaci (Tütünde vahşi ateş) ………………………...
Pseudoperonospora humuli (Şerbetçiotu mildiyösü) …………………………...
Pythium spp. (Tütün fidelerinde çökerten) ……………………………………...
Rhizoctonia solani (Çökerten) (Karanfil) ………………………………………..
Rhizoctonia solani (Pamukta fide kök çürüklüğü) ………………………………
Rhizoctonia solani (Susam ve anasonda çökerten) ……………………………..
Rhizoctonia solani (Tütün fidelerinde çökerten) ………………………………..
Rhizoglyphus echinopus (Glayölde çiçek soğan akarı) ………………………….
Rhynchites hungaricus (Gül hortumluböceği) …………………………………..
Rhynchophorus ferrugineus (Palmiye kırmızıböceği) …………………………..
Sclerotinia sclerotiorum (Tütün fidelerinde çökerten) ………………………….
Sphaerotheca pannosa var. rosae (Gül küllemesi) ……………………………...
Spodoptera exigua (Pamuk çizgili yaprakkurdu - Karadrina) (Pamuk) …………
Spodoptera exigua (Pamuk çizgili yaprakkurdu) (Soya) ………………………..
Spodoptera littoralis (Pamuk yaprakkurdu) (Karanfil) …………………………
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104
135
205
93
131
175
93
131
233
156
175
114
143
171
53
187
20
15
45
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Spodoptera littoralis (Pamuk yaprakkurdu) (Pamuk) …………………………...
Spodoptera littoralis (Pamuk yaprakkurdu) (Soya) ……………………………..
Syrista parreyssi (Gül filizarısı) …………………………………………………
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Pamuk) …………………
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Soya) …………………...
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Yerfıstığı) ………………
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Pamuk) ……………………..
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek)(Soya) ………….…………….
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Süs bitkileri) ………………..
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Şerbetçiotu) ………………...
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Yerfıstığı) …………………..
Thrips tabaci (Tütün tripsi) (Pamuk) ……………………………………………
Thrips tabaci (Tütün tripsi) (Soya) ……………………………………………...
Thrips tabaci (Tütüntripsi) (Tütün) ……………………………………………...
Tobacco mosaic tobamovirus -TMV (Tütün mozaik virüsü) (Tütün) ..…………
Uromyces dianthi (Karanfil pası) ………………………………………………..
Verticillium dahliae (Pamukta solgunluk) ………………………………………
Verticillium spp. (Pamukta fide kök çürüklüğü) ………………………………...
Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (Pamuk köşeli yaprak lekesi) …….
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