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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
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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.
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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.

TA

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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CİLT V

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

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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2. SUBTROPİK BİTKİ HASTALIKLARI
(NAR, TURUNÇGİL, ZEYTİN, YENİDÜNYA)
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2.1. FUNGAL HASTALIKLAR
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ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

NARDA KAHVERENGİ LEKE
Alternaria alternata (Fr.) Keissl.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Alternaria alternata (Fr.) Keisl., bir fungal hastalık etmeni olup, bitkinin yaprak,
çiçek ve meyvelerinde zarar oluşturur.

EM

Fungusun kolonileri zeytin yeşili-siyahımsı yada koyu gri renktedir. Konidiosporlar koyu kahverengi, siyah renkli, genellikle uzun ve sık dallanmış zincirler
şeklinde ters armut yada elipsoit kısa konik şekilde olup 1-9 bölmelidir.
Konidioforlar düz 1-3 bölmeli tek yada gruplar şeklinde dallanmıştır.
Enfeksiyon için optimum koşullar 26°C-28°C sıcaklık ve %65-70 oranında yüksek
orantılı nemdir. Uygun koşullarda penetrasyondan 8-10 gün sonra hastalık belirtisi
ortaya çıkmaktadır. Enfeksiyon konidiospor ve miseller ile olmaktadır. Hastalık
etmeni rüzgâr ve su damlacıkları ile yayılır ve uygun koşullarda yeni enfeksiyonlar
oluştururlar. Fungus kışı misel ve konidiospor olarak yabancı otlarda, yere dökülen
ya da ağaç üzerinde kalan enfekteli bitki artıklarında geçirir, toprakta yaşamaz.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Narda hastalık ilk olarak ilkbaharda yeni gelişen yapraklarda görülür. Yapraklarda
ilk belirtiler; yaprak uçlarından başlayan küçük yuvarlak koyu kahverengi lekeler
şeklindedir. Hastalık ilerledikçe bu lekeler genişler yaprakların yarıya yakın bir
kısmı ve ağır enfeksiyonlarda ise tamamına yakın kısmı kahverengileşir ve kurur.

G

Hastalık çiçek ve küçük meyvelerde de görülür. Ağır enfeksiyon koşullarında
yaprak ve küçük meyveler dökülür. Meyvelerde enfeksiyon genellikle meyve
tacından başlayan koyu kahverengi geniş lekeler şeklinde olup meyve kabuğu üzerinde kahverengi semptomlar oluşur. Kabuk kuru ve mat bir görünüm alır. Meyvede gelişme geriler. Hastalığın ileri dönemlerinde kabukta oluşan kurumalardan
ötürü meyve çatlamaları ortaya çıkar.

TA

Hastalık nar bahçelerinde özellikle ilkbahar dönemlerinde uygun koşullar olduğunda yaygındır. Meyve enfeksiyonlarına sık rastlanmaktadır. Hastalık Akdeniz
Bölgesinde oldukça yaygın olup, ekonomik önemde meyvede zarar oluşturmaktadır.
3. KONUKÇULARI

Nar, turunçgiller, elma, armut ve sebzelerdir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

─ Sık dikim yapılmamalı bahçe içinde iyi bir havalanma sağlanmalıdır.
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─ Budama düzenli yapılmalıdır
─ Nar sürekli yeni gövde oluşturduğu için gövde sayısı fazla bırakılmamalı bu
sayı 4-6 arasında olmalıdır.
─ Ağaç üzerinde kalan yada yere dökülen enfekteli meyveler toplanarak
bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
Kimyasal mücadele uygulaması aşağıda belirtilen zamanlarda yapılmalıdır.

EM

1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır.
2. ilaçlama: Taç yapraklar döküldüğünde yapılır.

3. ilaçlama: Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.
4.2.2. 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.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü
kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgârsız havada ilaçlama yapılmalıdır.
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CİLT V

TURUNÇGİL DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ
Yeşil küf çürüklüğü [Penicillium digitatum (Pers.)Sacc. ]
Mavi küf çürüklüğü (P. italicum Wehmer)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Turunçgillerde depo çürüklükleri, Yeşil küf çürüklüğü (Penicillium digitatum
(Pers.)Sacc. ve Mavi küf çürüklüğü (Penicillium italicum Wehmer) tarafından
meydana gelir.

EM

Depo çürüklükleri, turunçgil yetiştirilen tüm bölgelerimizde, hemen her bahçede
ve depolarda görülmektedir. Etmenlerin sporları havada bol miktarda
bulunmaktadır.
P.italicum’un silindirik, elipsoit ya da oval 2-3x3-5 µm boyutunda konidiosporları
vardır. Enfekteli meyveler üzerinde mavimsi-yeşil renkli koloniler oluşur.
Optimum 24°C’de gelişir. 10°C’nin altındaki sıcaklıklar mavi küf gelişimi için
daha uygundur.
P.digitatum konidiosporları 4-7x6-8 µm boyutunda olup farklı şekillidir. Optimum
24°C’de gelişir, 10°C’nin altında ve 30°C üstündeki sıcaklıklarda gelişmesi çok
yavaşlar. Etmen yaralardan giriş yapar. Enfeksiyondan 5-7 gün sonra inkübasyon
tamamlanır ve meyvenin üzerinde etmenin konidiosporlarından oluşan bir fungal
örtü oluşur. Enfeksiyonun gerçekleşebilmesi yaraların yanı sıra ortamın orantılı
nemi ve sıcaklık ile yakından ilişkilidir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Meyvelerin önce bir tarafında yumuşama
görülür. Yumuşak olan kısımda beyaz ve
sarımsı renkte etmenin konidiosporlarından oluşan bir fungal örtü meydana gelir.
Bu fungal örtü iki üç gün içinde renk
değiştirerek, zeytin yeşili ve mavimsi koyu
yeşil renge döner. Yeşil rengin çevresinde
şerit halinde ince beyaz bir bant oluşur.
Ayrıca meyve üstünde ve lekelerin oluştuğu kısımda yağ bezlerinin bozulması ile
yüzeysel bir çöküntü gerçekleşir (Şekil 1).

Çürüklük bahçede, depolarda, işleme evlerinde sorundur. Özellikle hasat sırasındaki
Şekil 1. Penicillium sp.’nin greyfurt
yaralanmalar bu hastalığın depoya kadar
meyvesindeki fungal gelişimi.
taşınmasına neden olmaktadır. Depolama
sırasında hasta meyvelerle sağlam meyvelerin teması sonucu çürüklük hızla yayılmaktadır.
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3. KONUKÇULARI
Başta turunçgiller olmak üzere geniş bir konukçu dizisi vardır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Hasattan önce diğer hastalık ve zararlılara karşı iyi bir mücadele yapılmalı,
hastalıklı dal ve sürgünler zamanında budanmalıdır.
– Hasat esnasında meyveler yaralanmamalı, yere düşenler alınmamalıdır.
Yağışlı günlerde ve sabah erken saatlerde hasat yapılmamalıdır.

EM

– Sarartma odası temiz olmalı ve önceden dezenfekte edilmelidir.

– Meyveler işleme evlerine yığın halinde getirilecekse 3-4 sıradan fazla yığın
yapılmamalıdır.
– Paketleme evlerine gelen meyveler kontrol edilmeli, çürük olanlar ayrılmalı
ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
– Meyveler ambalaj kaplarına düzgün sıralanmalı, taşıma, yükleme ve
boşaltma sırasında herhangi bir yaralanmaya neden olunmamalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan önce
yapılacak uygulamalarda son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat
edilmelidir.

G

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
ilaçlar ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

TA

Hasattan önceki ilaçlamalar hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe
pülverizatörü ile; hasattan sonraki ilaçlamalar ise işleme evlerindeki otomatik özel
makinelerle yapılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamalarda tüm meyve yüzeyinin ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
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CİLT V

TURUNÇGİL MEYVELERİNDE
KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMKLANMASI
Phytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leonian
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Miselyum renksiz, bölmesiz ve 3-8 µm çapındadır. Sporangioforlar dallanma
gösterir ya da göstermezler, ancak uçlarında sporangiyumlar oluşmaktadır. Sporangiyumlar ortalama 30x41 µm büyüklüğünde genelde küresel, yumurta, armut, elips
veya limon şeklinde, sarımsı-kahverengi ve papillalıdır. Sporangiyum içinde 5-40
adet hareketli zoospor bulunur.
Hastalık etmeni toprak kökenli bir fungustur. Meyve enfeksiyonları ağaçların alt
dallarındaki meyvelere, yağmurla sıçrayan zoosporlar tarafından gerçekleştirilir.
Ancak rüzgârla karışık yağmurlu günlerde fungus ağacın üst kısımlarındaki
meyvelere de ulaşabilir.
Fungus yaraya gereksinim duymadan da meyve de direkt penetrasyon yapar.
Meyvelerde penetrasyondan 5-8 gün sonra lekeler oluşur. Meyve yüzeyinde
yaranın bulunması inkübasyon süresinin kısalmasına neden olur.
Penetrasyon için köklerin veya kök boğazının çeşitli nedenlerle yaralanması
yeterlidir. Özellikle zayıf ağaçlarda lentisellerden ve kabuktan da giriş olabilir.
Etmen 5-32°C de gelişebilmekte ve 24-28°C sıcaklıklarda optimum gelişme
göstermektedir.

G

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Enfeksiyona uğrayan meyvelerde kahverengi lekeler oluşur ve meyve zamanla
derimsi bir görünüm kazanır. Ağaç üzerinde çürüyen meyveler dökülürler. Çürümüş meyvelerin kendine özgü bir kokusu vardır ve nemli havalarda bu meyveler
üzerinde etmenin miselyumundan oluşan bir küf tabakası görülür. Enfeksiyondan
sonra inkübasyon süresi içinde hasat edilen meyveler depolandıklarında önce
sarımsı-kahverengi lekeler daha sonra bu lekeler üzerinde beyaz renkli bir fungal
örtü oluşur.
Çok yağışlı bölgelerde, yapraklarda ıslak, koyu renkli alanlar gelişir ve hastalığın
ilerleyen dönemlerinde yapraklar olgunlaşmadan dökülür, bazen ağaçlar tamamen
yapraksız kalır.
Etmenin gövde ve kalın dallardaki enfeksiyonları daha çok aşı yerinin üzerinde,
gövde kabuğunda zamk akıntısı oluşturan büyük yaralar meydana getirir. Lekeli
kabuk dokusu zamanla kararır ve çatlar. Lekeli kabuk dokusunun altındaki odun
dokusunda fungusun gelişimi görülmez. Etmenin enzimatik reaksiyonları sonucu
odun dokusunun rengi kahverengileşir.
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Şekil 2. Phytophthora citrophthora’nın
kalın dalda meydana getirdiği
zamk akıntısı (a) ve meyvede
neden olduğu kahverengi
çürüklük (b).

a
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Şekil 3. Phytophthora citrophthora nedeniyle yaprakları dökülmüş ağaç.

Turunçgillerde hasat gecikirse hastalıktan dolayı meyve kayıpları artar. Özellikle
genç limon ağaçlarında Phytophthora’nın meydana getirdiği yara gövdeyi
tamamen sararsa ağacın ölümüne neden olur.
Hastalık tüm turunçgil yetiştirilen bölgelerde görülmekle beraber özellikle
Akdeniz Bölgesinde yaygındır.
3. KONUKÇULARI

P.citrophthora çok geniş bir konukçu dizisine sahip olup, limon, mandarin,
portakal, altıntop, turunç, kaba limon ve ağaç kavunu önemli konukçularındandır.
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ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde turunçgil bahçesi tesis
edilmemelidir. Böyle yapıdaki arazide bahçe kurulmuş ise, toprak drene
edilmeli ve taban suyu seviyesi düşürülmelidir. Bahçeler kurulurken drenaj
kanalları açılmalıdır.
– Bahçelerde özellikle ağaç altları yabancı ot ve diğer bitki artıklarından temiz
tutulmalıdır.
– Ara tarım yapılmamalıdır.

EM

– Fidanlar sık ve derin dikilmemeli, aşı yerleri toprak üstünden en az 35 cm
yukarıda olmalıdır.
– Özellikle limonlarda meyve enfeksiyonlarını önlemek için hasat sonbaharda
yağmurlardan önce tamamlanmalıdır.
– Ağaçların kalın dal ve gövdelerinin değişik nedenlerle yaralanmasından
kaçınılmalıdır. Yara yeri aşı macunu ile kapatılmalıdır.
– Kök boğazı enfeksiyonları görülürse ilkbahar aylarında kök boğazı açılmalı,
güneşlendirilmeli ve havalandırılmalıdır. Suyun kök boğazına değmesi
engellenmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

G

Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1. ilaçlama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
2. İlaçlama: Havalar yağışlı giderse 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
Gövde enfeksiyonlarına karşı:

TA

Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar
temizlenmelidir. Yara yerlerine %3’lük potasyum permanganat dezenfektan olarak
sürülmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
ilaçlar ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Meyve ve gövde ilaçlamalarında, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe
pülverizatörü kullanılır. Ayrıca gövde ilaçlamaları fırça ile de yapılır.
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4.2.4. İlaçlama tekniği
Hastalıklı bahçelerde ekim, ocak ve mart aylarında ağaçların gövde ve dalları
uygun bir preparat ile ilaçlanmalı veya sürgün büyüme dönemlerinde (ilkbahar,
yaz ve sonbahar sürgünlerinde) yeşil aksam ilaçlaması yapılmalıdır.

EM

İlaçlamalar özellikle yerden 1.5-2 metre yüksekliğe kadar tüm meyvelerin ilaçla
kaplanması sağlanacak şekilde yapılmalıdır.

TURUNÇGİLDE KAHVERENGİ LEKE
Alternaria alternata f.sp. citri
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Fungus yaprak, sürgün ve ağaç üzerindeki mevsimsiz meyveler üzerinde miselyum
ve konidiospor olarak kışı geçirir. Konidiosporlar yapraklar üzerinde daha çok
bulunur. Ağaç üzerinde kalan ve yere dökülen enfekteli yapraklar hastalığın yayılmasında önemlidir. Sürgün gelişim dönemlerindeki genç yapraklar ve sürgünler,
hastalığa karşı oldukça duyarlıdır. Bu dönemlerdeki yağmur, yağmurlama sulama,
sık sulama ve çiğ hastalığı artıran faktörlerdir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalık genellikle genç sürgün, genç yaprak ve yeşil meyve kabuğu üzerinde ortaya çıkar.
Başlangıçta yapraklarda 1 mm veya daha küçük olan lekeler zamanla büyür (Şekil
4a,b). Hastalık yaprakların delinmesine, yırtılmasına, sararıp dökülmesine (Şekil
4c), genç sürgünler üzerinde yanıklık biçiminde kurumuş kısımların meydana
gelmesine daha ileri durumlarda ise yaprakların tamamen kurumasına neden olur.

TA

Hastalık yaşlı yapraklarda, genç yapraklardaki kadar etkili değildir. Genç yaprakların hasta kısımlarındaki lekeler siyahlaşır, buna karşılık daha yaşlı yapraklarda
ise etrafı sarı hale ile çevrili kahverengi lekeler oluşur. Bu lekelerin meydana
getirdiği belirtileri taşıyan yaprakların bazıları dökülmeden ertesi mevsime
kalabilir. Yaşlı yaprakların hastalığa yakalanması zordur.
Bazı hallerde hastalık belirtileri, bir kısım kimyasal maddelerin ve rüzgâr gibi
çevre koşullarının oluşturduğu zararlanma belirtileriyle karıştırılabilir. Bu durumda belirtinin oluştuğu dokudan sağlam kısma uzanan yaprak damarları incelenir,
damar etrafındaki dokulardan ölmüş kısımlar tespit edilirse belirtilerin hastalıktan
ileri geldiği anlaşılır.
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a

b

©Hülya PALA

©Hülya PALA

EM

c

CİLT V

d

Şekil 4. Turunçgil kahverengi leke hastalığının yapraktaki belirtileri (a,b), hastalık
nedeni ile dökülen yapraklar (c) ve meyve kabuğundaki belirtileri (d).

G

Meyvelerdeki belirtiler, ilk bulaşmadan yaklaşık 4 gün sonra meydana gelir.
Çukurlaşmış kahverengi veya siyah lekeler şeklinde görülür. Bu lekelerin etrafı
sarımsı-yeşil bir hale ile çevrilidir (Şekil 4d).

TA

Özellikle petal yaprakların dökülmesinden hemen sonra enfekte olan meyveler,
herhangi bir leke oluşumu göstermeksizin dökülür. Ağaç üzerinde uzun süre
dökülmeden kalan hastalıklı meyvelerin kabukları üzerindeki lekelerin altında bir
yara dokusu oluşur. Bu doku, ölü kısmın kabarmasına neden olarak, kuşgözü
benzeri belirtileri meydana getirir. Enfeksiyon sırasında meyve ne kadar yaşlı ise,
kabuk üzerinde meydana gelen lekelerin büyüklüğü de o kadar sınırlı kalır.
Hastalığın meydana getirdiği çukurlar dolu zararını andırır.
3. KONUKÇULARI

Turunçgillerdir. Özellikle mineola, tangelo ve kaba limon hastalığa çok duyarlıdır.
Hibrit mandarin çeşitlerinde hastalık oldukça yaygındır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

– Yeni kurulan bahçelerde sık dikimden kaçınmalı, hava sirkülasyonunun
kolayca oluşacağı bir dikim şekli uygulanmalıdır.
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– Hızlı sürgün gelişimini teşvik eden sık ve fazla azotlu gübrelemeden
kaçınılmalıdır.
– Sürgün gelişimini arttıran sert budamadan kaçınılmalıdır.
– Sık sulama yapılmamalıdır.
– Ağaç tacı üzerinde uzun süre ıslaklık oluşturacak biçimde yağmurlama
sulama yapılmamalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

İlaçlamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri
görüldüğünde başlanır.
Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan
kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması için ilacın etki süresi dikkate
alınarak ilaçlamalara devam edilir.
İlaçlamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların
arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
ilaçlar ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

4.2.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü
kullanılır.

TA

Özellikle genç sürgün, genç yaprak ve yeşil meyvelerin iyice ilaçlanmasına dikkat
edilmelidir. İlaçlama aralıkları süresi içinde, özellikle sürgün gelişimi döneminde,
büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ilaçlanmasına dikkat
edilmelidir.
İlaçlamalara iklim koşulları dikkate alınarak sürgün gelişmesinin tamamlandığı ve
meyvenin yaklaşık yarı büyüklüğüne geldiği zamana kadar devam edilmelidir.
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CİLT V

TURUNÇGİLLERDE UÇ KURUTAN
Phoma tracheiphila (Petri) Kantsch.and Gik.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Hastalık etmeni kışı bulaşık sürgünlerin kabukları altında piknit şeklinde geçirir.
İlkbaharda yağmurlu ve rüzgârlı havalarda yayılan konidiosporlar, stoma ve
dallardaki yaralardan bitkiye girerek enfeksiyon yapar.

EM

Hastalıklı sürgünlerde kabuk kısmının altında spor keseleri ve milyonlarca
konidiospor oluşur. Konidiosporlar renksiz ve tek hücrelidir. Piknitler 60-165 µm
çapında, konidiosporlar 2-4x0.5-1.5 µm büyüklüğündedir.
Fungusun gelişimi için optimum sıcaklık 18-20°C’dir. 3°C’nin altında, 30°C’nin
üzerinde aktivitesini yitirir. 35°C’de 5 günde, sporlar çimlenme yeteneklerini
kaybederler. Bu nedenle yaz aylarında enfeksiyon görülmez. Enfeksiyon en çok
ilkbahar ve sonbahar aylarında meydana gelir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalığın tipik belirtileri dallarda görülür. Hastalanan dallardaki yaprak ayaları
dökülür, yaprak saplarının genellikle dal üzerinde kalması tipiktir (Şekil 5a,b).
Tepeden kuruyan dallar kesildiğinde odun dokusunda turuncu veya kahverengimsi
kısımlar göze çarpar (Şekil 5c). Bu belirtileri, fungusun toksin ve enzimleri
oluşturur. Fungus kışın toksin salgılamadığı için belirtiler görülmez.

G

Uçkurutan hastalığının enfeksiyonları ekim-mart aylarında gerçekleşir. En fazla
bulaşma ekim ayındadır. Belirtiler enfeksiyondan 1-1.5 ay sonra görülür. Şiddetli
enfeksiyonlarda ağaçlar tamamen kurur.
Hastalık Akdeniz bölgesinde yaygındır, Ege bölgesinde de bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI

TA

Konukçusu, turunçgillerdir. Sırasıyla limon, turunç ve ağaç kavunu hastalığa
duyarlıdır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

– Bahçeye dikilecek olan turunç veya aşılı fidanlar sağlam ve sertifikalı
olmalıdır.
– Hastalıklı bahçelerden üretim materyali alınmamalıdır.
– Kontroller sürekli olarak yapılıp, hastalıklı fidanlar sökülüp imha
edilmelidir.
– Ağaçlardaki hastalıklı sürgünler budanıp bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
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– Budamalar, hastalıklı yerin yaklaşık 20 cm altından yapılmalıdır.
– Yara yerlerine aşı macunu sürülmeli ve budama aletleri her kesimden sonra
%10’luk sodyum hipoklorid çözeltisi ile dezenfekte edilmelidir.

a

©Hülya PALA

b

EM

– Etmen yaralardan giriş yaptığından, don, dolu ve fırtınalı havalarda
ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökülmesi olacağından ağaçlar bu
doğal olaylardan sonra ilaçlanmalıdır. Ayrıca ağaçlarda yara oluşturacak
limon faresi ile mücadele edilmelidir.

c
4.2. Kimyasal Mücadele

G

Şekil 5. Turunçgillerde uçkurutan nedeni ile
dökülen yaprak ayalarından geriye kalan
yaprak sapları (a) ve yaprak dökülmesi
sonucu ağacın görünümü (b) ve odunsu
dokuda meydana gelen renk değişimi (c).

TA

4.2.1 İlaçlama zamanı
Yeşil aksam ilaçlamaları: Ekim, aralık ve mart aylarında olmak üzere 3 kez
yapılmalıdır.
Toprak ilaçlamaları: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
ilaçlar ve dozları kullanılır.
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CİLT V

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Yeşil aksam ilaçlamalarında hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe
pülverizatörü; toprak ilaçlamalarında süzgeçli kova kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlamalar, bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulanmalıdır. Toprak
ilaçlamalarında ağaçların büyüklüğüne göre taç iz düşümüne olacak şekilde 25-50
litre ilaçlı su verilmelidir.

ZEYTİN AĞAÇLARINDA VERTİSİLYUM SOLGUNLUĞU
Verticillium dahliae Kleb.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Hastalık etmeni toprak kökenli bir fungustur. Miselyum renksiz ve bölmelidir.
Konidioforlar renksiz, ince ve vertisillat olarak 1-3 defa dallanmıştır. Bir
vertisildeki fiyalit sayısı 2-4’dür. Fiyalitler renksiz, ince uzun, dip tarafı geniştir.
Konidiosporlar fiyalitlerin ucunda tek tek yada çoğunlukla sümüksü spor
başçıkları halinde, renksiz, tek hücreli, oval, yumurta şeklindedir. Büyüklüğü 3-6 x
1.5-2.0 µm’dir.

G

Hastalık etmeni kışı genellikle toprakta ve bitki parçaları üzerinde miselyum yada
mikrosklerot olarak geçirmektedir. Etmen hasta ağaçların yapraklarında da
bulunmakta ve bu yaprakların dökülmesi topraktaki inokulum miktarının artmasına
neden olmaktadır. Hastalık etmeni düşük sıcaklıktaki topraklarda yaşamını
sürdürürse de 25-28°C’de daha iyi gelişmektedir. Fungus mikrosklerot formuyla
toprakta 10 yıldan fazla canlı kalabilmektedir.

TA

Hastalık daha çok taban arazilerde, önceki yıllarda pamuk veya sebze
yetiştiriciliğinin yapıldığı yerlerde kurulan zeytin bahçelerinde görülmektedir.
Hastalığın şiddeti zeytin çeşidine, ağaçların yaşına, patojenin hastalık oluşturma
yeteneğine, topraktaki miktarına, toprak tipine ve çevre faktörlerine bağlıdır.
Hastalığın zeytin bahçelerinde yayılması genelde sulama ve toprak işlemesiyle
toprağın taşınması şeklinde gerçekleşir. Toprak neminin ve hava sıcaklığının
etmenin gelişmesi ve oluşturacağı zararla yakından ilişkisi bulunmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Fungus duyarlı bitkilerin kökünü penetre ettikten sonra korteksde kolonize olur.
Hif korteksten endodermise oradan da ksilem demetlerine geçerek iletim demet-
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lerini tıkar ve kökten yapraklara doğru olan su iletimini engeller. Solgunluk
belirtisi fungus tarafından üretilen toksinler ile doğrudan ilgilidir.
Hastalığın “akut solgunluk” ve “kronik solgunluk” olmak üzere 2 tip belirtisi
bulunmaktadır.

a

G

EM

Akut solgunluk: Bu durum kış sonundan erken ilkbahara kadar görülür. Sürgün ve
dallar aniden kurur. Bu belirtiler ağacın tek bir yönünde veya daha çok yönünde
olabilir (Şekil 6a). Kabuk dokusunun rengi ana daldan başlayarak erguvan rengine
döner ve daha sonra tüm ağaca yayılır. Böyle bir dalın kabuğunun altından boyuna
kesitler alındığında ksilemin koyu kestane rengine dönüştüğü görülür. Yaprak,
sürgün ve dallar yeşilimsi renklerini kaybederek açık kahverengine dönüşür.
Hastalıklı ağaçların sürgün ve dalları kuruyarak ölür. Yapraklar yeşilimsi
renklerini kaybederek, açık kahverengine döner ve orta damar boyunca geriye
doğru kıvrılır (Şekil 6b).

©Aziz ÖZKAN

b

©Aziz ÖZKAN

TA

Şekil 6. Vertisilyum solgunluğu nedeni ile zeytin ağacında meydana gelen kısmi kuruma (a)
ve yaprakların renklerini kaybederek damar boyunca kıvrılması (b).

Kronik solgunluk: Solgunluk belirtisi ilkbaharda görülmeye başlar. Genellikle
çiçeklerdeki hastalık belirtileri yaprak belirtileri görülmeden ortaya çıkar
Enfeksiyon çiçeklenme döneminin başında gerçekleşirse çiçeklerin bir kısmı
dökülebilir. Mumyalaşan çiçek tomurcukları nekroze olur ve ağaçta asılı kalır.
Hastalıklı daldaki yapraklar önce mat yeşil renge dönüşür, daha sonra sürgün
ucundaki yaprakların dışındakiler kurumadan dökülür.
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CİLT V

a

©Mükerem ÇELİKER

b

EM

Hastalıklı sürgünlerde, sağlıklı alanın hemen yanında hastalıklı alanının kahverengimsi kırmızı bir renk aldığı, iletim demetlerinin daha koyu kahverengi renkli
olduğu görülebilir (Şekil 7a,b).

©Mükerem ÇELİKER

Şekil 7. Vertisilyumun zeytin sürgününde, kabuktaki hastalıklı alanda (a,b)
ve hastalıklı sürgünün enine kesitinde, iletim demetlerinde (b)
meydana gelen renk değişimi.

G

Kronik solgunluk görülen ağaçlarda, zeytinin kendini yenileme yeteneği ile
hastalık şiddeti azalır ve ağaçlarda iyileşme görülebilir. Bu durum, yaşlı veya hastalıklı ksilemin çevresinde bulunan kambiyum dokusunun genç ksilem tabakalarını
oluşturmasından kaynaklanmaktadır. İyileşme, ağaçların enfekte olmuş veya zarar
görmüş dokularını iyileştirmesi nedeniyle değil, o bölgeyi izole etmesi ve onun
yerine işlevsel dokular koyması nedeniyle olmaktadır. Bu nedenle hastalığın
bitkilerdeki gelişimi bir mevsimden diğerine bağımsızdır. Yani bir ağaçtaki
hastalık seyri bir sonraki mevsimde farklı olabilmektedir.
Hastalık zeytin ağaçlarında verim düşüklüğüne ve ağaçların ölümüne neden
olmaktadır.

TA

Hastalık özellikle Ege bölgesinde olmak üzere zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı
tüm bölgelerde görülmektedir.
3. KONUKÇULARI:

Zeytin, sert çekirdekli meyve türleri, badem, antepfıstığı, asma, berberis, akçaağaç,
atkestanesi, karaağaç, böğürtlen, karpuz, çilek, pamuk, bamya, şerbetçi otu,
domates, biber, patlıcan, patates, ayçiçeği, begonya, gül ve yabancı otlar başta
olmak üzere çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

– Sağlıklı üretim materyali ve fidan kullanılmalıdır.
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– Daha önceden hastalığın görülmediği alanlarda, zeytinlik tesis edilmelidir.
– Ancak, hastalığın konukçusu olan bitkilerin tarımının yapıldığı yerlerde
yetiştiricilik yapılacaksa, bu topraklarda en az 2 yıl V.dahliae’nin konukçusu
olmayan arpa, yulaf, buğday gibi tahıllar yetiştirildikten sonra zeytinlik tesis
edilmelidir.
– Toprak işlemesi kökler zarar görmeyecek şekilde yüzeysel ve ağacın taç
izdüşümüne girmeden yapılmalıdır.
– Gübreleme yaprak ve toprak analiz sonuçlarına göre yapılmalıdır. Özellikle
zeytin ağaçlarının hastalığa karşı duyarlılıklarını önlemek amacıyla hızlı
gelişimi sağlayan aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır.

EM

– Aşırı sulama ve salma sulamadan kaçınılmalı, damla sulama yapılmalıdır.

– Zeytin bahçelerinde hastalığın bulaşma ve taşınma riskini arttırdığı için
kesinlikle ara tarım yapılmamalıdır (Şekil 6a).
– Yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır.

– Solgunluk ve kuruma belirtilerinin görüldüğü hastalıklı sürgün ve dallar
sağlam kısımdan itibaren budanmalı ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Yere
dökülen hastalıklı yapraklar toprakta enfeksiyon kaynağı oluşturacağından,
yapraklar dökülmeden önce budama tamamlanmalıdır.
– Hastalığın bulaşma ve taşınma riskini azaltmak amacıyla budama aletleri %
10’luk çamaşır suyu (sodyum hipoklorid) ile dezenfekte edilmelidir.

4.2. Kimyasal Mücadele

G

– Kültürel tedbirlerin yanı sıra hastalık etmeninin topraktaki yoğunluğunu
azaltmak için solarizasyon uygulanabilir.

TA

Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
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CİLT V

ZEYTİNLERDE HALKALI LEKE
Spilocaea oleaginea (Cast.) Hughes (=Cycloconium oleaginum Cast.)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Fungus yıl boyunca ağaç üzerinde canlı olarak bulunur. Konidiosporların uçuşu en
çok ilkbaharda olur ve inkübasyon periyodu 30-61 gün arasındadır. Fungus kışı
yere dökülen kurumuş veya ağaç üzerinde kalan hastalıklı yapraklarda geçirir.
Bulaşma konidiosporlar ile gerçekleşir.

EM

Etmenin optimum gelişme sıcaklıkları 18-20°C’dir. Hastalık 9°C’nin altında ve
30°C’nin üzerinde gelişemez. İlkbahar ve sonbaharı genellikle yağışlı geçen
bölgeler hastalığın gelişmesine uygundur. İyi havalanmayan, güneş almayan, su
tutan yerlerde sık dikilmiş ve budanmamış zeytinlikler hastalık gelişimine uygun
yerlerdir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

İlk belirtiler, ilkbaharda yaprakların üst yüzeylerinde görülen siyahımsı-gri renkte
yuvarlak noktalar şeklindeki lekelerdir. Bu noktaların bulunduğu yerde renk açılır,
daha sonra bunun çevresinde normal yaprak renginde bir halka oluşur. Bunu dıştan
ikinci bir açık renkli halka
çevirir. Sonra tekrar koyu
renkli bir halka oluşur. Bu
görünüm nedeniyle, hastalığa
“halkalı leke” adı verilir
(Şekil 8). Bir yaprakta çapları
8-10 mm olan 2-30 adet leke
bulunabilir. Hastalığın epidemi yaptığı yıllarda lekeli yapraklar mayıs ayından itibaren
dökülmeye başlar ve yaprakların
tamamı
dökülerek
ağaçlar çıplaklaşır. Bu durum
©Aziz ÖZKAN
az meyve tutumuna ve
meyvenin erken dökülmesine
Şekil 8. Halkalı lekenin zeytin yapraklarındaki
belirtileri.
neden olur.
Hastalık nedeniyle zayıflayan ağaçlarda; sürgün ve ince dallar kuruyabilir.
Sulanan, nemli ve ağır topraklarda ve denize yakın zeytinliklerde hastalığa her yıl
rastlanılmaktadır. Özellikle ilkbaharı yağışlı ve serin geçen yıllar hastalığın
epidemi yapması için uygundur.
Hastalık zeytin yetiştiriciliği yapılan Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde
görülür.
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3. KONUKÇULARI
Zeytin ve yabani zeytin ağaçlarıdır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Taban arazide, ağır ve su tutan topraklarda, hava sirkülâsyonu iyi olmayan
ve nemli olan yerlerde zeytinlik tesis edilmemelidir.
– Su tutan arazilerde tesis edilen zeytinliklerde drenaj kanalları açılmalıdır.
– Gübreleme ve sulama tekniğine uygun yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre
kullanılmamalıdır.

EM

– Ağaçlar havalanacak ve ışık alacak şekilde budanmalı, kuru dal ve dalcıklar
budanarak temizlenmelidir.
– Yere dökülen lekeli yapraklar toplanıp yakılmalı veya sürülerek gömülmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

4.2.1. İlaçlama zamanı
Marmara Bölgesinde:
1. İlaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Ege Bölgesinde:
1. İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

G

2. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Akdeniz Bölgesinde:
1. İlaçlama: Hasattan sonra,

2. İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

TA

3. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
ilaçlar ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü
kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlar ağacın tüm aksamını kaplayacak şekilde uygulanmalıdır.
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YENİDÜNYA KARALEKESİ
Venturia inaequalis var. eriobotryae Scal.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fungus yaşam çemberini yıl boyunca ağaç üzerinde mumyalaşmış meyvelerde,
sürgünlerde ve yapraklarda tamamlar. Genellikle mumyalaşmış meyvelerde
konidiospor; sürgün ve yapraklarda miselyum ve konidiospor şeklinde bulunur.
Sonbahar ve ilkbaharda yağışlı geçen günlerde enfeksiyonlar gerçekleşir. Genç
yapraklar ve meyveler enfeksiyona daha duyarlıdır. Çiçek taç yapraklarının
dökülmesinden hasada kadar geçen dönemde meyve enfeksiyonları olur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Yapraklarda enfeksiyondan 20-40 gün sonra farklı büyüklükte bozuk şekilli, önceleri sarı, daha sonra koyu kahverengi-siyahımsı renkte lekeler görülür. Sürgünlerdeki benzer lekelerde her zaman konidiospor bulunur. Enfekteli sürgünler
normal gelişemezler, yaprak dökümü erken olur ve zamanla ağaç yapraksız kalır.

G

Meyvelerde ise yuvarlak veya şekilsiz, önceleri açık yeşil, zamanla siyahlaşan
lekeler oluşur (Şekil 9). Leke çevresinde meyve kütikülasının yırtılmasından
dolayı 0.5 mm kalınlığında beyaz
renkli bir bant meydana gelir. Daha
sonra lekeli doku, koyu kahverengine
dönüşür ve doku gelişimi durur. Çok
şiddetli ve erken enfeksiyonlarda
meyveler çatlar, ağaçta asılı kalır ve
zamanla kararak mumyalaşır.
Hastalıklı meyvelerin pazar değeri
yoktur. Mücadele yapılmazsa ağaçlar
verimden düşer ve çıplaklaşır.

Şekil 9. Yenidünya karalekesinin yenidünya
meyvesindeki belirtileri.

TA

Yurdumuzda yenidünya yetiştirilen
tüm bölgelerde yaygındır.
3. KONUKÇULARI

Konukçusu yenidünyadır.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

– Ağaç üzerindeki hastalıklı sürgünler, meyveler ve yapraklar toplanıp
bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
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– Yenidünya ağaçlarında çiçeklenme döneminin 1-1.5 ay olması nedeniyle
ilaçlama zamanları önem kazanmaktadır. Bahçe homojen bir çiçeklenme
için aynı çeşit fidanlarla tesis edilmelidir.
– Güneşten azami yararlanma, iyi havalanma, yaprak ve meyvelerin ıslak
kalma sürelerini azaltmak amacıyla ağaç arası dikim mesafeleri ayarlanmalı
ve uygun budamalar yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
1. ilaçlama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,

EM

2. ilaçlama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce,

3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,

4. ve diğer ilaçlamalar: 3. ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
ilaçlar ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü
kullanılır.

G

4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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2.2. BAKTERİYEL HASTALIKLAR
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TURUNÇGİL DAL YANIKLIĞI
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Pseudomonas syringae pv. syringae, optimum 28-30°C, maksimum 35°C ve
minimum 1°C’de gelişir.

EM

Bakteri nemli ve serin havalarda iyi gelişir. Bu nedenle enfeksiyonlarını, martnisan aylarında, yaprak saplarında ve genç sürgünlerde yapar. Sıcak ve kurak
aylarda pasif duruma geçer.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Limon, portakal ve mandarinde hastalığın ilk belirtileri, sürgün ve yaprak yanıklığı
biçimindedir.
Genç sürgünlerin yaprak sapı siyahlaşır, yaprak yüzeyinde ıslağımsı esmer lekeler
oluşur, yaprak turgorunu kaybeder ve orta damar boyunca kıvrılarak aşağı doğru
sarkar (Şekil 10a,b). Hastalık, genç sürgünlerde soğuktan yanmış gibi zarar yapar.
Sürgünler kısa zamanda çıplaklaşır ve kurur (Şekil 10c).
Hastalığın ilerlemiş halinde, siyahlık yaprak sapından dala geçerek dalda oval ve
uzunumsu siyah lekeler meydana getirir. Yaprak düşer ve zamanla lekeler kızıl
kahverengine döner. Eski lekeler, çatlayarak kabuk şeklinde daldan ayrılır.
Bakteri, rüzgârın sürüklediği yağmur suları ile kolayca taşınır ve yayılır.

4. MÜCADELESİ

G

3. KONUKÇULARI
Konukçuları limon, portakal, mandarindir. Ayrıca leylak, karakavak, kayısı,
dişbudak, fasulye, armut, şeftali, erik, meşe, gül, darı, söğüt, yonca, badem, ceviz,
domates, zakkum, bakla ve mısır konukçuları arasındadır.
4.1. Kültürel Önlemler

TA

– Sulama, gübreleme ve budama işlemleri zamanında yapılmalı, yeni dal ve
sürgünler kış mevsimine, olgunlaşmış ve odunlaşmış olarak girmelidir.
– Turunçgil bahçeleri hakim rüzgârlara karşı rüzgâr kıran ağaçlar yardımıyla
korunmalıdır.
– Yeni kurulan bahçelerde üçgen usulü dikim tercih edilmelidir.
– Fazla su tutan topraklarda drenaj kanalları açılmalıdır.
– Hastalıkla çok bulaşık dallar kesilip yakılmalıdır.
– Budamada kullanılan aletler her seferinde %10’luk sodyum hipoklorite
(çamaşır suyu) daldırılarak dezenfekte edilmelidir.
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d
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Şekil 10. Turunçgil dal yanıklığının yapraklardaki (a,b) ve sürgünlerdeki zarar şekli (c) (Mirik et al., 2004) ile ağaçtaki zararın
genel görünümü (d).

TA

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

İlaçlamaya, hasattan sonra çok kuru dallar temizlendikten sonra başlanır.
Hafif bulaşık bahçelerde ilk ilaçlama hasat sonrası olmak üzere 1 ay ara ile 2 kez
%1.5’luk bordo bulamacı şeklinde uygulanır.
Eğer bahçede ağır bir enfeksiyon söz konusu ve aynı zamanda kış ve ilkbahar
ayları yağışlı ve ılık seyrediyorsa, hasattan sonra başlamak üzere birer ay ara ile 23 kez %1.5 dozda bordo bulamacı ve çiçek tomurcukları patlamadan önce %1’lik
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dozda bir uygulama daha yapılmalıdır. Bu şekildeki bahçelerde en az 3 yıl süre ile
kimyasal uygulamalarına devam edilmelidir.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
ilaçlar ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü
kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlama, ağacın her tarafının iyice ıslanmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır.
Hastalığa karşı bordo bulamacı, yayıcı ve yapıştırıcı madde ilavesiyle kullanılmalıdır.

ZEYTİN DAL KANSERİ

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (ex Smith) Gardan et al.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi’nin optimum gelişme sıcaklığı 25-26°C,
maksimum gelişme sıcaklığı 34-35°C ve minimum gelişme sıcaklığı ise 12°C’dir.

G

Bakteri, krem-yeşil renkteki canlı ur ve siğillerde bulunur. Ur ve siğiller bir
taraftan da fazla ışık ve ısının tesiri ile koyu kahverengi, çatlamış ve tepesi çökük
bir görünüm alır. Bu şekildeki ur ve siğillerde hastalığı yapan bakteri ölür ve
enfeksiyon yapamaz.

TA

Krem-yeşil renkte canlı ur ve siğiller içinde bulunan bakteri nemli ve yağışlı
havalarda bu taze ur ve siğillerin yüzeyine çıkar. Buradan yağmur suları, rüzgâr ve
böceklerle kolayca yayılır. Sırıkla hasat ve bulaşık aşı kalemleri de hastalığın
yayılmasını sağlar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zeytin dal kanseri zeytin ağacının gövde, dal ve sürgünlerinde değişik büyüklükte
ur ve siğiller şeklinde görülür (Şekil 11).
Yıllık sürgünlerde yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu açılan yara yerlerinde
oluşan siğiller küçük, yuvarlak ve süngerimsidir (Şekil 11a). Hasat sırasındaki
sırık vuruğu, dolu yarası ve budama hataları nedeniyle oluşan yaranın şekline göre,
urların büyüklükleri de değişmektedir (Şekil 11b,c,d). Don çatlaklarında meydana
gelen urlar ise çatlaklar boyunca dalı sarmış olarak görülür.
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Şekil 11. Zeytin dal kanseri nedeniyle, zeytin dalında yeni oluşan siğil (a) ve değişik
büyüklükteki urlar (b,c,d).

Genç sürgünlerdeki yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu oluşan yaralarda
siğiller meydana gelir ve dallar çıplak bir görünüm alır.
3. KONUKÇULARI

G

Hastalık ülkemizde zeytin yetiştirilen alanlarda görülür.
Zeytin ağacından başka, zakkum, leylak, mersin, kurtbağrı, sarı yasemin ve
dişbudak bitkilerinde zarar yapar.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

TA

– Zeytin dikimine elverişli olmayan, özellikle sık sık don olaylarının meydana
geldiği yerlerde zeytin dikiminden vazgeçilmelidir.
– Fazla su tutan, tabanı killi topraklara zeytin dikiminden kaçınılmalı, eğer
dikim yapılmışsa drenaj kanalları açılmalıdır.
– Bahçe tesisinde sağlıklı fidanlar ve aşı kalemleri kullanılmalıdır
– Kanserli ağaçların budama işlemleri nemli ve yağışlı günlerde yapılmamalı,
aletler sık sık %3’lük lizol eriyiği veya %10’luk sodyum hipoklorite
batırılmalıdır.
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– Ağaçlara gereğinden fazla azotlu gübre verilmemeli, bunun yerine kompoze
gübre verilmelidir.
– Zeytin ağaçlarında sırıkla hasat yapmaktan vazgeçilmeli veya dalları
zedelemeyecek şekilde önlemler alınmalıdır.
– Budama artıkları hemen yakılmalıdır.
– Budama yerlerine önce %5’lik göztaşı eriyiği, kuruduktan sonra da aşı
macunu sürülmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Ege ve Akdeniz Bölgelerinde kanserle bulaşık zeytinlikler iki yıl budama
yapmaksızın yılda 4 defa ilaçlanır. İlkbahar ilaçlamasında %1’lik, diğer
ilaçlamalarda %2’lik Bordo bulamacı kullanılır. İki yılın sonunda temmuz-ağustos
aylarında budama yapılır.
Karadeniz Bölgesinde ise 2. ilaçlama (şubatta) yapılmaz, ancak dolu ve don zararı
olursa şubat ilaçlaması yapılır. Diğer üç devredeki ilaçlamalar aynı dönemlerde
uygulanır.
1. ilaçlama: Aralık sonunda hasattan hemen sonra,

2. ilaçlama: Şubat sonunda dolu, don zararından sonra,
3. ilaçlama: İlkbahar yağmurları başlamadan önce,

4. ilaçlama: Sonbahar yağmurları başlamadan önce,

G

yapılır

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
ilaçlar ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

TA

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü
kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

Ağacın her tarafı kaplanacak şekilde ilaçlanmalıdır.
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HASTALIKLAR

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

EM
G
TA
34

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

LİMON TIKANIKLIK HASTALIĞI
Lemon sieve-tube necrosis
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Limon tıkanıklık hastalığı, limonların önemli hastalıklarından biridir. Hastalık
limonlarda floemde tıkanıklığa neden olur. Hastalık, virüs benzeri bir hastalık
olup, etmeninin özellikleri bilinmemektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Hastalıklı limonlarda ağaçlar henüz 4-5 yaşlarında iken belirtiler görülmeye başlar.
Önce aşı yerinin hemen üstünde dışarıya doğru hafif şişme görülür. Ağaç
yaşlandıkça aynı yerde, yer yer ur şeklinde şişkinlikler olabildiği gibi, bu şişlikler
ağacı saran bir kuşak şeklinde de olur (Şekil 12).
10-15 yaşını geçmiş ağaçlarda şişen kısımlar anacın üstüne sarkar. Sarkan kısmın
kambiyum ve floem dokuları zarar görür.
Dolayısıyla köklere besin maddelerinin
gitmesi aksar, ağacın gelişmesi durur,
yapraklar sararır, dökülür ve ince dallarda
kurumalar olur. Şişen kısımlarda zamk
akıntısı görülür.

G

Aşının hemen üstündeki şişen kısımdan
çakı ile kabuk kesiti alındığında, kabuğun
oduna bakan iç kısmında gözle görülebilen
çok küçük irili ufaklı delikler ve bunun
karşısındaki odun yüzeyinde iğne ucu gibi
ince çıkıntılar görülür. Hastalığın bu belirtileri, Tristeza’dan farklı olarak sadece aşı
yerinin üzerinde yer almaktadır.

TA

Limon ve turunç anacının floem boruları
nekrozlaşır ve köklere doğru gıda iletim
fonksiyonunu kaybederler. Bitkinin özümlediği maddeler aşı yerinden geçip turunç
anacının kök sistemine ulaşamadığı için
kökler zamanla çürüyüp ölmeye başlar ve
ağaçlarda %50-90’a kadar verim kaybı
görülebilir.

Şekil 12. Limon tıkanıklık hastalığının
aşı yeri üzerinde meydana
getirdiği şişkinlik.

Hastalık aşı materyali ile yayılır ve dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunur.
Tristeza ile bulaşık olan limonlarda her iki hastalığın bulunması durumunda
belirtiler çok daha şiddetli olup, ağaç çok kısa zamanda şiddetli kloroz ve
çalılaşma göstererek ölür.
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3. KONUKÇULARI
Eureka ve birçok ticari limon varyetesi bu hastalığa karşı çok duyarlıdır. Akdeniz
bölgesinde üretilen ve Uçkurutan hastalığına karşı dayanıklı olan Memeli (Demre)
limon çeşidinde, bu hastalık %100 yaygınlık göstermektedir. Ayrıca İtalyan çeşidi
olan Monocello limon çeşidinde de hastalık saptanmıştır.
4. MÜCADELESİ
– Hastalık etmenlerinden ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
– Budama alet ve ekipmanları ile aşı bıçağı bir ağaçtan diğerine geçerken
%2'lik sodyum hipoklorid solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir

EM

– Ayrıca kaba limon (rough limon) ve Troyer citrange gibi dayanıklı anaç
kullanılması tavsiye edilir.

SATSUMA CÜCELİK VİRÜSÜ
Satsuma dwarf nepovirus (SDV)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Hastalık etmeni her türlü aşı materyali, mekanik olarak ve toprakla taşınabilen bir
virüstür. İzometrik yapıdaki virüs yaklaşık 26 nm çapındadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Hastalıkla bulaşık olan ve üç yapraklı anaç üzerine aşılı Satsuma mandarin
ağaçlarının genelinde göze çarpan bir bodurlaşma ve yapraklarında anormal şekil
bozukluğu görülür. Daralmış, ufalmış ve kayık şeklini almış yapraklar serin ve
ılıman iklim koşullarında ve ağacın gölgeli alt kısımlarında oluşur. Kaşık şeklini
alan küçük yapraklar ise daha yüksek sıcaklıklarda görülür (Şekil 13).
Ülkemizdeki satsuma mandarinlerinde her iki belirti de aynı ağaç üzerinde görülebilmektedir. Mayıs ve haziran sürgünlerinde yeni oluşan sürgün yapraklarının uç
kısımlarında kıvrılmalar görülür. Ağacın güneş görmeyen iç kısımlarındaki
dallarında, belirtileri her mevsimde görmek mümkündür. Ağacın güneş gören tepe
kısımlarında ise yaprak belirtilerine rastlanmaz. Bazen aynı dal üzerindeki mayıs
ve haziran sürgünlerinde kayık şeklinde yaprak bükülme belirtileri görüldüğü
halde, bir yıl öncesine ait yaprakların normal yaprak şeklini aldığı, fakat virüsün
etkisinden dolayı gelişemeyip dar ve ufak kaldığı görülür.
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Şiddetli yaprak belirtileri gösteren satsuma mandarin ağaçlarında meyveler ufalmış
ve sararmış olduğundan verim
almak mümkün değildir. Ayrıca meyvelerin kabukları sert ve
kalın olur. Böyle meyvelerin
pazar değeri azalır. Bu belirtiler genellikle ilkbahar çiçeklerinden meydana gelen meyvelerde görülüp, yaz ve sonbahar çiçeklerinden meydana gelen meyvelerde ise nispeten
Şekil 13. Satsuma cücelik virüsünün yaprakta
meydana getirdiği deformasyon.
görülmez.
Virüsün şiddetli, orta ve zayıf ırkları olup, belirtilerin şiddeti ırka göre değişir. Ege
bölgesinde bilhassa İzmir ve çevresindeki satsuma mandarinlerinde Tristeza virüsü
ile olan karışık enfeksiyonlarda çok şiddetli belirtiler görülür. Ege Bölgesinde
şiddetli ırklarla bulaşık ağaçlarda ekonomik zararlar yaptığı saptanmıştır. Virüs aşı
materyali ile yayılmakta ve üç yapraklı anaç üzerine aşılı satsumalarda daha fazla
zarar yapmaktadır. Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde varlığı saptanmıştır.
3. KONUKÇULARI

Bu hastalık genellikle Satsuma mandarinlerinde görülmektedir. Dweet tangor gibi
bazı turunçgil çeşitleri tipik belirtiler gösterebilmektedir. Citrus natsudaidai, C.
sinensis, “Citrus x Tangelo” hibritleri, Poncirus trifoliata ve soya konukçuları
arasındadır. Beyaz susam, börülce ve fasulye indikatör bitkileridir.

G

4. MÜCADELESİ
– Hastalık etmenlerinden ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
– Budama alet ve ekipmanları ile aşı bıçağı bir ağaçtan diğerine geçerken
%2'lik sodyum hipoklorid solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir

TA

– Bu virüs ile bulaşık ağaçlar sökülmelidir.
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TURUNÇGİL CÜCELEŞME VİROİDİ
Citrus exocortis pospiviroid (CEVd)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Hastalık etmeni bir viroid olup, çubuk şeklinde 371 nükleotid içeren tek sarmal
RNA yapısındadır. Bitkinin bütün aksamında bulunan etmen, her türlü aşı
materyali ve çeşitli budama alet ve ekipmanları ile ağaçtan ağaca yayılabilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Bu hastalık, anacı turunç olan ticari turunçgil çeşitlerinde, gözle görülebilen tipik
belirtilere neden olmaz. Turunç ve birçok turunçgil çeşitleri viroidi taşıdıkları
halde, toleranslı olmaları nedeniyle, iyi gelişme gösterebilirler. Cüceleşme viroidi
birçok portakal, mandarin ve altıntopta belirti göstermez. Ancak, viroidle bulaşık
aşı gözü, üç yapraklı hibritler, Carrizo citrange, Filistin tatlı laymı veya Rangpur
laymı üzerine aşılandığında belirtiler görülür. Duyarlı anaçlar üzerine aşılanan
portakal, mandarin ve altıntop gibi ağaçlarda viroidin ırkına göre 8-10 yıl içinde
şiddetli bir bodurluk ve genel sararma oluşur. Üç yapraklı anaç üzerindeki
turunçgil ağaçları, Cüceleşme viroidi ile birlikte Göçüren (Tristeza) virüsü ile
bulaşıksa çok şiddetli bir şekilde bodurlaşır.

Sağlıklı

TA

a

G

Hastalıklı

b

©Sema GÜNEŞ

c

Şekil 14. Cüceleşme viroidi nedeni ile turunçgil sürgününde meydana gelen bodurlaşma (a,b) ile anaç üzerindeki kabukta kavlamalar ve anaç kalem
uyuşmazlığı belirtileri (c).
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Üç yapraklı anaç üzerindeki bulaşık turunçgil ağacında şiddetli bodurluk (Şekil
14b,c), zayıflık ve kloroz, anaç üzerinde kabuklarda kavlama, çatlama ve yarılmayı
takiben, 3-13 cm uzunlukta dar şeritler halinde kabuk soyulmaları ve kalkmaları ile
kabuk ölümü (Şekil 14c) oluşur.
Aynı zamanda, basık ve bodur gelişme (Şekil 14a,15), şişe boynu (Şekil 14c) adı
verilen anaç ve kalem uyuşmazlığı ile bazen zamk akıntısı görülür.
Kabuk kavlamaları, ağaç 3-8 yaşlarındayken başlar ve aşı noktasından aşağıya
doğru, üç yapraklı anacın bütün yüzeyini kaplayarak ağacı aniden ölüme
götürebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda ağaç kısa zamanda ölüme gider. Orta dereceli
enfeksiyonlarda geriye doğru ölüm olur. Verim azalır ve meyveler küçülür.

EM

Viroid, üç yapraklı anacın floem ışın hücrelerinde aldehit maddesi oluşumuna ve
bu nedenle hücrelerin ölümüne neden olur. Anacın kökleri zayıf gelişir, bu nedenle
ağaçta bodurlaşma gözlenir (Şekil 15).
Sağlıklı

G

Hastalıklı

Şekil 15. Cüceleşme viroidi nedeni ile ağaçta meydana
gelen bodurlaşma.

TA

Duyarlı anaçlarda %40’a kadar verim kaybı olmaktadır. Turunç anacı üzerinde de
bitkide genel bir gelişme geriliğine bağlı olarak verim kaybı meydana gelir.
Ülkemizde turunçgil yetiştirilen her yerde bulunmakla birlikte, özellikle üç
yapraklı anaç kullanılan Ege bölgesi turunçgil alanlarında daha fazla etkilidir.
3. KONUKÇULARI
Akdeniz Bölgesinde valencia, sanguinella, magnum, bonum, yafa, washington,
moro (kan portakalı) portakallarında; feminello, interdonato limonlarında, altıntoplarda, klemantin ve satsuma mandarinlerinde geniş oranda yaygın olup, adı geçen
çeşitler viroide çok duyarlı olan üç yapraklı anacı üzerine aşılandıklarında çok
şiddetli belirti gösterirler.
4. MÜCADELESİ
– Hastalık etmenlerinden ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
– Hastalığa dayanıklı anaç kullanılmalıdır.
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– Her türlü aşı materyali ile taşınabilen viroid, budama alet ve ekipmanları
üzerinde belirli bir süre (8 gün) etkin olarak kalarak, mekanik inokulasyonlara neden olabildiğinden, bu aletler ağaçtan ağaca geçerken %3’lük
sodyum hipoklorid veya “%2’lik sodyum hidroksit + %2’lik formalin
Carrizo citrange” solüsyonlarına batırılarak dezenfekte edilmelidir.
– Hasta olduğu anlaşılan bodurlaşmış ağaçlar derhal sökülerek enfeksiyon
kaynakları yok edilmelidir.

EM

TURUNÇGİL GÖZENEK VİROİDİ
Citrus cachexia viroid (CCaVd)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Hastalık Xyloporosis olarak da isimlendirilmektedir. Exocortis (Cüceleşme) viroidinin bulunduğu her yerde rastlanabilmektedir. Hastalık, her türlü aşı materyali ile
taşınabilir. Ayrıca, budama aletleri ve aşı bıçağı ile mekanik olarak da taşınır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalık ağacın yaprak ve gövdesinde değişik belirtiler gösterir.

G

Yapraktaki belirtileri: Genellikle aşı-lamadan 2-3 yıl, bazen de 8-10 yıl sonra
yapraklarda sararma, bazı hallerde yaprağın damar aralarında çinko eksikliği
belirtisini andıran, sarı küçük benekler meydana gelir. Bu yapraklar sağlıklı
ağaçlara göre daha küçüktür. Hastalığın ilerlemesi halinde yaprakların bir kısmı
dökülür.

TA

Gövdedeki belirtileri: Hastalıklı fidanlar 8-10 yaşını geçtikten sonra hastalık
belirtilerini göstermeye başlarlar. Çok hassas olan Orlando tangelo ve Citrus
macrophylla gibi çeşitlerde belirtilerin ortaya çıkışı 18-48 ay gibi uzun zaman
gerektirir. Satsuma mandarini 8 yıldan önce belirti göstermez. İlk belirti, aşının
anaçla birleştiği noktadaki kabukta 2-3 mm kalınlığında kahverengi küçük lekeler
halinde görülür. Bu lekeler ağaç yaşlandıkça, aşının kabuk kısmından yukarıya
doğru ilerler ve kabuk kısmının içi tamamen kahverengileşerek kalınlaşır. Bu
kabuğun iç kısmında testere veya balık dişi şeklinde çıkıntılar ve gövde kısmında
da bu çıkıntıların karşıtı olan çöküntüler vardır (Şekil 16). Kabuk bıçakla kesilirse
kabuk içinde zamklı noktaların görülmesi tipiktir.
Hastalanan ağaçların gelişmesi yavaşlar, ağaçlar bodurlaşır ve taç büyüklükleri
yaklaşık olarak sağlamların yarısı veya 1/3 kadar olurlar. Klemantinlerde hastalığın %62 oranında ürün azalmasına neden olduğu saptanmıştır. Hastalığın turunç
ve üç yapraklı anaç üzerine aşılanmış portakal, altıntop ve limonlarda belirti gös-
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termemesine rağmen, verim kaybına neden olur. Mandarinlerde ise eğer bulaşık aşı
gözü kullanılırsa ya da mekanik olarak taşınırsa şiddetli reaksiyonlar görülebilir.
Ülkemizde yapılan kontrollerde, aşı kısmı üstündeki gövdede kabuğun mantarlaşmış bir hal alıp kalınlaşması ve küçük pul
şeklinde kabuk kavlamalarının meydana
gelmesi, yerli ve klemantin mandarinlerinin
çoğunda görülmüştür. Bu belirtiler aşı yerinin 10-15 cm yukarısına kadar yayılabilir.

3. KONUKÇULARI

G

EM

Hastalık, ülkemizde yerli klemantin, rize
mandarini ve ayrıca belirti göstermeksizin
yafa, trablus, washington, şeker, thomson,
kan ve yerli portakallar ile altıntop ve tatlı
limonlarda saptanmıştır. Akdeniz ve Ege
Bölgesindeki mandarinler ve mandarin melezlerinde (fremont, kara, dancy, minneola,
nova, robinson vd.) çok yaygındır. Akdeniz
Bölgesi mandarinlerinde hastalık, belirti
oluşturmadan bulunur ve ürün kaybına neden
olur. Hastalığın yerli, klemantin ve Rize
Şekil 16. Turunçgil gözenek viroidinin
mandarin bahçelerinde yapılan incelemeneden olduğu, odun dokulerinde yerli çeşitlerinde %20-83, rize çeşitsundaki girintiler ve kabuğun
lerinde %4-60 ve klemantin çeşitlerinde
iç kısmındaki çıkıntılar.
%55-100 oranında mevcut olduğu saptanmıştır.
Hassas konukçuları; Citrus macrophylla, mandarinler, klemantin, satsuma,
kumquat, rangpur lime, tatlı lime ve tangelolar’dır.
Dayanıklı konukçuları; portakal, grapefruit, limon, ekşi lime’dır.
Tolerant anaçları; üç yapraklı, citrange’lar, citrumelo’lar, kaba limon ve turunçtur.

TA

4. MÜCADELESİ
– Hastalık etmenlerinden arî sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
– Ekonomik özelliği olmayan hasta ağaçlar sökülmelidir.
– Hastalık etmeni, budama alet ve ekipmanları ile aşı bıçağı üzerinde taşınabildiğinden bu aletler bir ağaçtan diğerine geçerken “%2’lik sodyum
hipoklorit” veya “%2’lik sodyum hidroksit + %2’lik formalin” solüsyonlarına batırılarak dezenfekte edilmelidir.
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TURUNÇGİL PALAMUTLAŞMA HASTALIĞI
(YEDİVERENLEŞME)
Citrus stubborn disease (CSD)
Spiroplasma citri Saglio et al.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Hastalık etmeni Spiroplasma citri, Mollicutes sınıfında yer alan bir fitoplazma
olup, Mollicute’lar düşük seviyede “Guanin+Sitozin” içeren gram pozitif bakterilerin dejeneratif evrimiyle gelişmiş prokaryotlardır. Etmenin 1-2 μm çapında,
spiral şekilli, hareketli kamçıları sıvı kültürde faz-kontrast veya karanlık alan
mikroskobunda görülebilir. Hastalık etmeni turunçgillerin floem dokusundan
kolayca elde edilebilmekte ve içeriğinde bitki dokusu bulunmayan katı kültür
ortamında sahanda yumurta şeklinde kabarık koloniler oluşturarak muhafaza
edilebilmektedir.

d

b

e

TA

a

G

Hastalık etmeni aşı materyalleri ve cüce ağustos böcekleri olarak bilinen
Cicadellid’ler ile sağlıklı bitkilere taşınmaktadır. Circulifer tenellus (Baker),
C.haematoceps M.R., C.opacipennis (Leth), Scaphytopius nitridus (Delong),
S.acutus delongi (Young), Euscelis plebejus (Fall.), Empoasca spp. ve Balclutha
spp. önemli vektörleridir (Şekil 17).

c

f

Şekil 17. Spiroplasma citri’nin vektörleri [a: Circulifer tenellus; b: C. haematoceps;
c: Scaphytopius acutus; d: Balclutha punctata (F.); e: Balclutha rosea (Scott);
f: Empoasca fabae (Harris)].

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalığın belirtileri, ağacın yaprak, sürgün ve meyvelerinde görülür.
Genel olarak ağacın üst sürgünlerinin boğum araları kısalır ve dikine büyüme
yaparlar. Ağaç çalılaşmış gibi görülür. Sürgün gelişiminin durması ve bodurlaşma
meydana gelir (Şekil 18).
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sağlıklı
hastalıklı

EM

Şekil 18. Palamutlaşma hastalığının turunçgil ağacında neden
olduğu bodurlaşma.

Yaprakların normal şekli bozulur, küçülür, ovale yakın bir şekil alır ve bazen de
kaşık gibi çukurlaşır (Şekil 19b). Yaprak uçlarında beneklenmeler, damar
aralarında çinko noksanlığına benzer sarımsı lekeler meydana gelir (Şekil 19a).
Yaprak sapı ile dal arasındaki açı daralır (Şekil 19b).
Hastalığın en tipik belirtileri ağaçların zamansız çiçek açmaları ve meyvelerin
olgunlaşma devresinde meşe palamudu şeklini almalarıdır. Hastalıklı bahçelerde
hemen hemen her mevsimde çiçek ve irili ufaklı meyve bulmak mümkündür.
Oluşan çiçeklerin çok az bir kısmı meyve bağlar ve bunların da büyük bir kısmı
olgunlaşmadan dökülür.

Çinko noksanlığı
belirtisi

hastalıklı

G

sağlıklı

Palamutlaşma hastalığı
belirtisi

b

TA

a

Şekil 19. Palamutlaşma hastalığının yaprakta neden olduğu çinko noksanlığına benzer
renk açılması (a) ve küçük yapraklanma ile beraber yaprak sapı ile dal
arasındaki açının daralması (b).

Hasta meyvelerin sapa yakın olan yarısının kabuğu daha kalındır (Şekil 20a,b).
Kalın olan kabuğun rengi normal portakal renginde olduğu halde ince olan
yarısının rengi sarımsı yeşildir (Şekil 20c). Meyve simetrisi bozulur, tadı ekşir ve
acılaşır. Ağaç üzerinde fazla bekletilen meyvelerin alt yarısının rengi bazen grimsi
kahverengi bir hal alır. Göbekli portakallarda göbeğin kaybolması ve içeri doğru
çökmesi tipiktir (Şekil 20a). Meyvelerin çekirdekleri genelde küçük ve kahverengi
olup, bu çekirdeklerin çimlenme gücü de zayıftır.
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sağlıklı

hastalıklı

EM

a

b

c

Şekil 20. Palamutlaşmanın neden olduğu kabuk kalınlaşması (a,b)
ve kabuktaki farklı renklenme (c).

Hastalıklı ağaçlarda verim düşüklüğü sağlıklılara göre çok düşüktür. Hastalık, üründe %30-50 kayıplara sebep olur. Ayrıca zamansız açan çiçeklerin meydana
getirdiği meyveler susuz, tatsız ve kabuğu çok kalın olduğundan ticari değerleri
yoktur.

3. KONUKÇULARI

G

Bu hastalık Akdeniz bölgesi turunçgil alanlarında çok yaygın olup, önemli derecede ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Ege Bölgesinde yer yer zararına rastlanmaktadır.
Hastalık bütün turunçgil çeşitlerinde zararlı olup, en çok Washington portakallarında görülür. Portakal, mandarin, altıntop çeşitleri hastalığa karşı çok duyarlı
olup şiddetli belirti gösterirler.

TA

Turunçgillerden başka Cezayir menekşesi, lahana, yabani turp, soğan, karnabahar,
yonca, bezelye, kasımpatı, susam gibi birçok otsu bitki ve sebzeler konukçuları
arasındadır.
4. MÜCADELESİ

– Hastalık etmenlerinden ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
– Araziye dikilen genç fidanlar sık sık kontrol edilip, hastalık belirtisini
gösterenler derhal sökülmelidir.
– Hastalığı taşıyan vektörlere konukçuluk etmeleri bakımından yabancı ot
mücadelesine önem verilmelidir.
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– Vektörleri olan Yaprakpireleri (Cüce ağustos böcekleri) ile mücadele,
“Turunçgillerde Yaprakpireleri Zirai Mücadele Teknik Talimatı”na uygun
olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt V, Sayfa 131).
– Budama alet ve ekipmanları ile aşı bıçağı bir ağaçtan diğerine geçerken
%2'lik sodyum hipoklorid solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir

TURUNÇGİL PSOROSİS (KAVLAMA) VİRÜSÜ

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Citrus psorosis-associated ophiovirus (CPSaV)

Kelime anlamı “Pulsu kabuk” olan Psorosis virüsünün yol açtığı hastalık, ülkemizde “kavlama” olarak bilinmektedir. Virüs, tek sarmal RNA içermekte ve bitkinin
tüm aksamında bulunmaktadır. Hastalık, her türlü aşı materyali ile yayılmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Kavlama (Psorosis) hastalık grubundaki bütün etmenler, erken ilkbahar döneminde
genç yaprakların damarlarında 0.25–1.0 mm genişliğinde soluk çizgiler oluşturur
(Şekil 22c). Bu belirtiler genellikle olgun yapraklarda kaybolur. Psorosis grubu
içinde Psorosis A, Psorosis B, Citrus ringspot virus (CtRSV) ve Arjantin Psorosis
yer almaktadır.

a

TA

Kavlama A (Psorosis A): Ağaçların gövde ve kalın dal kabuklarının pul veya
parçalar halinde dökülmesine neden olur (Şekil 21a). Kabuğun pulsu soyulması,
hassas çeşitler olan portakal, mandarin ve altıntopta görülmektedir. Turunç, limon
ve kaba limon dış kabuk belirtisini oluşturmazlar. Kabuk kavlamaları ağaçlarda 525 yaşlarından sonra gelişir. Kavlayan kabuğun altındaki kısım sarımsı bir renk
alır ve ilkbaharda kavlanan kısımlarda zamk akıntısı meydana gelebilir.

b

c

Şekil 21. Kavlama A’nın neden olduğu, gövdedeki kavlamalar ve kabuk döküntüleri (a) ve
gövdenin enine kesitinde görülen kahverengi lekeler (b,c).
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Hastalığın ilerlemiş safhalarında ağaçların tepe kısımlarında, yaprak sararmaları,
dal kurumaları meydana gelir ve sonuçta ağaç ölebilir.
Ağaç gövdesinden enine bir kesiti alındığında, odun kısmında kahverengi
lekelenme görülür (Şekil 21b,c).

EM

Kavlama B (Psorosis B): Ağaçları Psorosis A’ya nazaran daha çabuk öldürür.
Psorosis B, genç yapraklarda klorotik lekelenmeler (Şekil 22a,b) ve damarlarda
soluk çizgiler (Şekil 22c) oluşturur. Olgun yaprak ve olgunlaşmamış meyvelerde
halka şeklinde ve çeşitli büyüklükte yuvarlak açık sarı veya beyaz renkte lekeler
meydana getirir (Şekil 22a,b). Olgun yaprakların alt yüzeyinde kahverengi
kabartılar oluşabilir (Şekil 22a). Meyvelerdeki lekelerin kenarlarında doku
çökmelerine de rastlanılmaktadır. Kesilen ağacın gövdesinin odun kısmında
Psorosis A’daki gibi kahverengi lekelenme görülmez. Psorosis B hastalığına
yakalanan ağaçlar birkaç yıl içinde ölebilir.
Citrus ringspot virus (CtRSV): Psorosis grubu içerisinde yer alıp, Psorosis B’ye
benzer belirtiler gösterir. Otsu bitkilere mekanik olarak taşınabilir ve altıntop
fidanlarının yapraklarında olduğu gibi halka şeklinde yuvarlak lekeler oluşturur.

G

Arjantin Psorosis: Psorosis grubu hastalıklar içinde çok şiddetli, yıkıcı, mekanik
olarak taşınmayan ve yayılma şekli bilinmemekle birlikte etkili bir yayılma
gösterir.

a

b

c

TA

Şekil 22. Kavlama B’nin yaprakta neden olduğu klorotik
lekelenmeler (a: yaprak altı, b: yaprak üstü) ve
damarlardaki soluk çizgiler (b).

Psorosis grubu virüs hastalıkları kendi aralarında birçok farklılığa sahip olup,
mekanik olarak, tohumla veya kök teması ile taşınabilmektedir. Tohumla taşınma
Carrizo ve Troyer citrange’larda görülmektedir.
Psorosis A, Ülkemizde turunçgil çeşitlerinde değişik oranlarda mevcuttur. Hastalık
Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgelerinde değişik oranlarda saptanmıştır.
3. KONUKÇULARI

Hastalığın turunçgiller dışında başka bir konukçu yoktur.
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4. MÜCADELESİ
– Hastalık etmenlerinden ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
– Budama alet ve ekipmanları ile aşı bıçağı bir ağaçtan diğerine geçerken
%2'lik sodyum hipoklorid solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir

TURUNÇGİL TRİSTEZA VİRÜSÜ

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Citrus tristeza closterovirus (CTV)

Virüs çubuk şeklinde ve 2000x12 nm boyutundaki virüs partikülleri, 6.5x106 molekül ağırlığında tek sarmal RNA içerir. Etmen floeme özelleşmiştir. Hastalığın
“stem pitting”, “seedling yellows” ve “quick decline” olarak isimlendirilen formları bulunmaktadır.
Tristeza, İspanyolca’da hüzün anlamına gelir. Ülkemizde “Göçüren hastalığı”
olarak bilinmektedir.

G

Turunçgil kahverengi yaprakbiti [Toxoptera citricidus (Kirk)], Turunçgil siyah
yaprakbiti [T.aurantii (B.d.F.)], Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii Glover),
Turunçgil yeşil yaprakbiti (A.spiraecola Patch), Börülce yaprakbiti (A.craccivora
Koch), Şeftali yaprakbiti [Myzus persicae (Sulz)] ve Dactynotus jaceae (L.)
hastalığın önemli vektörleridir (Şekil 23, 24).

TA

b

a

c

d

e

Şekil 23. Turunçgil tristeza virüsü’nün en önemli vektörü olan Turunçgil kahverengi
yaprakbiti (a: Kanatsız dişi; b: Kanatlı dişi; c,d: Kanatsız dişi ve nimfler; d:
Sürgündeki kolonisi).

Tristezanın epidemiler yaparak milyonlarca ağacı öldürdüğü bölgelerde ana vektör
T.citricidus olmasına karşın Amerika ve Akdeniz ülkelerinde asıl vektör
A.gossypii’dir. Ülkemiz Akdeniz bölgesi turunçgil alanlarında virüsün vektör-
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lerinden A.gossypii, A.spiraecola, A.craccivora, M.persicae ve T.aurantii’nin
varlığı saptanmıştır.
Virüs vektörlerle non-persistent olarak, mekanik yolla ve aşı ile taşınır. Virüs
tohumla taşınmaz.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

e

b

c

f

d

g

G

a

EM

Turunç anacının bu virüse karşı çok duyarlı olduğu bilinmektedir. Virüsün, turunç
üzerine aşılı çeşitlerde kurumalara neden olabildiği gibi, Ege Bölgesinde Üç
yapraklı anacı üzerine aşılı Satsuma mandarinlerinde ölümlere de neden olduğu
tespit edilmiştir.

h

i

TA

Şekil 24. Turunçgil tristeza virüsü’nün diğer
vektörleri (a,b: Turunçgil siyah
yaprakbiti; c,d: Şeftali yaprakbiti;
e,f: Turunçgil yeşil yaprakbiti;
g,h: Pamuk yaprakbiti ve i: Börülce
yaprakbiti.

İlkbaharda, anacı turunç olan portakal, altıntop ya da mandarinlerde ani solmayı
takiben yaprak dökümü meydana geliyorsa, Göçüren enfeksiyonundan şüphe
edilmelidir.
Turunç üzerine aşılı, bulaşık ağaçlarda aşırı bodurluk, dallarda çalılaşma ve geriye
doğru ölüm (Şekil 25c), yapraklarda soluk yeşil renk ve kloroz, mandarinlerde
özellikle Satsumalarda çinko noksanlığına benzer belirtiler oluşur. Sürgünler
büyüyemez ve cılız kalır.
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Portakal, mandarin ve altıntoplardaki belirtilerden biri de, aşı yerinin hemen
üstünde dışa doğru şişkinlikler görülmesidir. Bazen bu şişkinlik olmayabilir.

a

EM

Bulaşık ağacın aşı birleşme bölgesinden bir parça kabuk soyulacak olursa, turunca
ait (aşı yerinin altı) kabuğun iç yüzeyinde toplu iğne batırılmış gibi çukurcuklar
(pitting) ve bu çukurcukların karşıtı olarak odunsu kısmında da balık dişi gibi ince
uçlu çıkıntılar (invers pitting) oluşmuştur (Şekil 26c).

b

c

Şekil 25. Tristeza’nın neden olduğu yapraktaki damar beyazlaşmaları (a,b) ve geriye
ölüm (c).

TA

G

Üç yapraklı (Poncirus trifoliata Raf.) anacı üzerinde bu belirtiler görülmediği
halde, bu anacın virüsten etkilendiği, floem kalbur boruları üzerinde kallus dokusu
oluştuğu ve floemin nekroze olarak inaktif hale geldiği saptanmıştır. Ayrıca bu
anaç üzerindeki satsumalarda bodurluk, kloroz, dal kurumaları, ufak yaprak ve
sürgün durgunlukları, aşı yerinin üzerinden başlamak üzere yukarıya doğru ana
gövde ve yan dallar üzerinde kanser yarası şeklinde kabuk kurumaları, soyulmaları
ile kabukta çukurcuklar ve karşıtı olan odunda iğne ucu şeklinde çıkıntılar
görülebilmekte ve gelişmiş bir ağaç aniden kuruyabilmektedir (Şekil 26b).

a

b

c

Şekil 26. Tristeza’nın gövdede neden olduğu uzunlamasına çukurluklar (a,b) ve odun
dokusundaki çıkıntılar (b,c).
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Lime’larda yapraklarda damar beyazlaşmaları (vein clearing) (Şekil 25a,b) ve
gövde çukurlaşmaları (Şekil 26a) ile kloroz görülür.
Gövde çukurlaşması (Stem pitting) belirtisi; altıntop ve hibritleri, pummelo,
tangelo, lime, çeşitli turunçgil hibritleri, portakal, nadiren limon, turunç, “üç
yapraklı x portakal” ve mandarin hibritlerinde gövde ve dalların odun dokusunda
değişik boy ve sayıda uzunlamasına çukurluklar oluşturur (Şekil 26a,b). Bulaşık
ağaçlarda gövde çukurlaşması yanında, bodurlaşma, geriye doğru ölüm, küçük
meyve oluşumu ve genç yapraklarda çinko noksanlığına benzer lekelenmeler de
görülmektedir.

EM

Altıntop ve portakallardaki şiddetli çukurlaşmalar yapraklarda klorotik lekelenmeler ve yukarı doğru dal büyümeleri ile birlikte görülür. Şiddetli tristeza ırkları,
anaca bağlı kalmadan portakallarda gövde çukurlaşmasına neden olabilir.
Göçüren virüsünün fidan sarılığı (seedling yellows) belirtisi daha çok limon,
altıntop, ağaç kavunu ve genç turunç fidanlarında görülür. Şiddetli bodurlaşmaya,
genel sararmaya, küçük sararmış ve şekilsiz yaprak oluşumuna neden olmaktadır.
Fidan sarılığı, şiddetli tristeza ırklarının varlığını gösterir.
Hastalığın, hızlı gelişen ani ölüm (quick decline) belirtisi; yapraklar aniden solar
ve kurur, ardından dökülürler. Ağaçlar fazla meyve tutar ve oluşan küçük boyutlu
meyveler mumyalaşıncaya kadar ağaç üzerinde kalır. Özellikle aşı bölgesi
yakınındaki floem dokusunun nekrozları nedeniyle, karbonhidratlar köklere
ulaşmadığı için köklerde depo edilen nişasta kullanılır ve sonuçta besleyici saçak
kökler tamamen yok olur. Bu nedenle hastalıklı ağaçlar şiddetli bodurluk ve kloroz
gösterirler ve birkaç hafta içerisinde ölürler.

G

Yavaş seyreden (gradual decline) görünümde; genç sürgünlerde geriye doğru ölüm
ve yaprak dökümüne rağmen canlı kalan, yavaş yavaş zayıflayan ağaçlarda tekrar
yeni sürgünler oluşabilir. Meyve rengi bozulur, küçük ve fazla sayıda meyve
oluşur.

TA

Bu virüsün zayıf ve şiddetli olmak üzere değişik ırkları mevcuttur. Çok şiddetli
ırklar ağacı birkaç hafta içinde öldürebilmektedir. Ege Bölgesi Satsuma alanlarında
ağacı aniden öldürebilen şiddetli ırkları bulunsa da duyarlı anaç kullanılmadığı için
hastalık etkisini göstermemektedir. Zayıf ve orta derecedeki ırklarla olan
bulaşmalarda belirtiler biraz daha hafif, ağacın ölümü ise yavaş olmaktadır. Ege
Bölgesinde her iki ölüm şekli de mevcuttur. Yavaş ölme durumu az da olsa
Akdeniz bölgesindeki portakal, mandarin, altıntop ve kamquat’larda görülmüştür.
Hastalığın arazide belirlenebilmesi için iyodin testi yapılarak aşı bölgesi altında
anaçta ve köklerde nişasta azalmasının olup olmadığı tespit edilir. Bunun için
ağacın dış kenarından kazılarak 6 mm çaplı ya da daha küçük kökler açığa
çıkarılır, içteki odun dokusu açığa çıkaracak bir açıyla kesilir ve bir damla iyodin
(potasyum iyodür) solüsyonu damlatılır. Siyaha yakın koyu mavi bir renk oluşumu
görülmezse, bu durum nişastanın azaldığını dolayısıyla göçüren virüsünün olma
ihtimalini gösterir.
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Son 50 yılda turunç anacı üzerine aşılı 50 milyona yakın ağacı yok eden tristeza,
turunçgillerin en yıkıcı hastalıklarından biridir. Sadece İspanya’nın Valencia
bölgesinde 10 milyondan fazla ağaç tristeza nedeniyle kurumuştur. Arjantin,
Brezilya, Kaliforniya, Florida, ve İspanya’da büyük zararlar veren hastalık, İsrail
ve Venezüella gibi başlıca anacın turunç olduğu bölgelerde yayılmaya devam
etmektedir. Ürün kayıpları anaç-kalem kombinasyonuna, virüs ırklarına ve vektör
aktivitesine bağlı olarak değişmektedir.
Göçüren hastalığı Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde sınırlı olarak saptanmıştır.
3. KONUKÇULARI

EM

Turunçgil çeşitlerinin çoğu Tristeza virüsünden etkilenebilir. Fakat portakal,
mandarin, kaba limon ve Rangpur lime çeşitleri bu virüs ile bulaştıklarında
çoğunlukla belirtiler bariz değildir. Lime, limon, altıntop, citron ve Citrus
macrophylla çeşitleri farklı şiddette belirti gösterirler. Carrizo citrange gibi bazı
“üçyapraklı x portakal” hibritleri tristeza enfeksiyonlarına karşı dayanıklıdır.
Üçyapraklı anacı kısmen dayanıklı olarak belirtilmesine karşın Ege bölgesinde
Satsuma mandarinlerinde ve limonlarda şiddetli pitting ve stem pitting
belirtilerinin görülmesi bu anacın virüse duyarlı olduğunu göstermektedir. portakal
(C.sinensis), kaba limon (C.jamphiri), kleopatra mandarin (C.reticulata), volkamer
limon, rangpur lime, carrizo citrange, “üçyapraklı x portakal” ve swingle citrumelo
çeşitlerinin anaç olarak kullanıldığında tolerant oldukları bilinmektedir.
4. MÜCADELESİ

– Hastalık etmenlerinden ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.

G

– Enfeksiyon kaynaklarının yok edilmesi amacıyla CTV belirtisi gösteren
şüpheli ağaçların testlenip, bulaşık oldukları saptananların eradikasyonu
gerekmektedir.
– Budama alet ve ekipmanları ile aşı bıçağı bir ağaçtan diğerine geçerken %2'lik
sodyum hipoklorid solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir.

TA

– Hastalığın vektörü olan yaprakbitlerinin mücadelesi, “Turunçgillerde Yaprakbitleri Zirai Mücadele Teknik Talimatı”nda belirtildiği gibi yapılmalıdır
(Bkz.: Cilt V, Sayfa 125).
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TURUNÇGİL YAPRAK KIRIŞIKLIK VİRÜSÜ
Citrus crinkly leaf ilarvirus
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Düzensiz, izometrik virüs virionları 25-32 nm çapındadır. Virüs çizgisel tek sarmal
RNA içerir. Hastalık aşı ve mekanik olarak taşınmaktadır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

EM

Portakal, limon ve mandarinde yapraklarda kırışıklık ve beneklenmeler meydana
getirir (Şekil 27, 28). Euraka limonunda yıldız şeklinde lokal lezyonlar oluşur,
yaşlı yapraklarda ise şekil bozulmaları görülür.

TA

Şekil 27. Hastalığın limon yapraklarında
meydana getirdiği belirtiler

Şekil 28. Fremont mandarininin aşılandığı Rangpur çeşidinde, hastalığın yapraklarda neden olduğu şiddetli kıvrılma, buruşukluk ve renk açılmaları.

Hastalığın belirtileri ağacın yeni sürgünlerindeki yapraklarda daha şiddetli şekilde
görülür. Ancak yaşlı yapraklarda da önceki belirtiler fark edilir. Hastalığın meyve
ve dallarda dikkati çeken herhangi bir belirtisi olmazsa da meyveler küçülür ve
şekilsiz bir hal alır. Ancak yapraklardaki belirtilerin şiddeti yıldan yıla ve hatta
aynı yıl içinde mevsimden mevsime farklılık gösterebilir. Belirtilerdeki bu farklılık
hava sıcaklığı ve diğer etkenlerden kaynaklanabilir.
Hastalık İçel ilinde başta limon olmak üzere diğer turunçgillerde görülmektedir.
Adana ilinde ise birkaç turunçgil bahçelerinde görülmüştür.
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3. KONUKÇULARI
Limon çeşitleri özellikle Eureka limonu, altıntop, portakal ve mandarin
konukçularıdır.
4. MÜCADELESİ
– Hastalık etmenlerinden ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.

EM

– Budama alet ve ekipmanları ile aşı bıçağı bir ağaçtan diğerine geçerken %2'lik
sodyum hipoklorid solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir.

TURUNÇGİLLERDE TAŞLAŞMA
Citrus impietratura disease
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Virüs benzeri bir hastalık olup, meşe yaprağı şeklinde belirti gösteren hastalık grubu içinde yer almaktadır. Aşı gözü ve aşı kalemi gibi üretim materyalleri ile taşınır.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalık, yaşlı ağaçlarda ve daha çok meyvede zarar yapar. Meyvelerin olgunlaşmadan dökülmesine ve kalitenin bozulmasına neden olur. Yaz aylarında (TemmuzAğustos) fazla miktarda meyve dökümü görülür.

TA

Hastalık turunçgil meyvelerinin kabuk kısmında dairesel lekelenmeler şeklinde
kahverengimsi renk bozulmalarına sebep olur. Bu lekeler, meyve henüz fındık
büyüklüğünde iken gözle fark edilemez. Meyve büyüyüp normal şeklini ve rengini
aldıktan sonra tipik kahverengi lekeler hafif çöküntüler ve şişlikler halinde dıştan
görülür hale gelir (Şekil 29a,b). Meyve elle sıkılıp sert olan kısımları bıçakla kesildiğinde, kabuğun hemen altındaki beyaz kısım içinde kahverengi zamklı kesecikler
görülür (Şekil 29c,d). Bu lekeler meyvenin etli kısmına geçmez. Hastalıklı
meyvede bir veya daha fazla leke bulunabildiği gibi, bazen kabuğun bir kısmı veya
tamamı sert kahverengi içi zamk dolu lekeler ile kaplı olabilir.
Hastalıklı meyveler çarpıklaşır ve hastalığın şiddetine göre normal meyvelerin ½
veya ¾’üne kadar küçülür. Meyvelerin pazar değeri düşer. Özellikle Yafa portakallarında bu hastalık önemli derecede meyve dökümü yaparak, ürün azalmasına
neden olur.
Hastalığın aşılanmış fidanlarda oluşturduğu meşe yaprağı belirtisi tipiktir.
Ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgesinde saptanmıştır.
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Şekil 29. Taşlaşma hastalığının turunçgil kabuğunda meydana getirdiği dairesel
lekelenmeler (a,b) ve kabuk altındaki zamklı kesecikler (c,d).

3. KONUKÇULARI

4. MÜCADELESİ

G

Portakal, altıntop ve Volkamer limonu oldukça hassastır. Hastalık, Yafa, Kan,
Şeker, Valencia, Washington, Yerli, Thompson ve Magnum bonum portakalları ile
Pembe çekirdeksiz ve Duncan altıntoplarında görülmektedir. Çok az oranda da
Klemantin mandarini, Turunç, Tatlı limon, Interdonato ve Kütdiken limonlarında
bulunur.
– Hastalık etmenlerinden ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.

TA

– Budama alet ve ekipmanları ile aşı bıçağı bir ağaçtan diğerine geçerken
%2'lik sodyum hipoklorid solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir.
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AKDENİZ MEYVESİNEĞİ
Ceratitis capitata Wied.
(Diptera: Tephritidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginleri, 4.5–6.0 mm boyundadır. Vücudun genel rengi sarımsı kahverengidir. Baş
sarı, gözleri büyük, yeşil, madeni pırıltılı, kenarları kırmızıdır. Toraks abdomene
oranla daha açık renkte olup, üst tarafında ikinci segmentin alt yarısı ile dördüncü
segmentin alt kısmının üçte ikisini kapsayan grimsi renkte 2 şerit vardır. Kanatları
geniş olup, üzerinde siyah ve soluk kahverengimsi şeritler vardır. Ayrıca kanatların
kaide kısmına yakın yerde küçük nokta ve lekecikler mevcuttur. Bacakları
kırmızımsı sarı olup, üzerinde sarı ve siyah kıllar bulunur. Dişilerin abdomenlerinin
sonunda yumurta bırakmaya yarayan ovipozitörleri (yumurta koyma borusu) vardır
(Şekil 30a,b).

a

G

Yumurtaları mekik şeklinde ve beyazdır. Larvası beyaz ve bacaksız, baş tarafı
sivri, arkası (abdomen sonu) ise küt bir yapıda olup, vücudu 11 segmentten
oluşmaktadır. Pupa, koyu kahverenginde olup, fıçı şeklindedir (Şekil 30c).

b

c

©Naim ÖZTÜRK

Şekil 30. Akdeniz meyvesineği ergini (♀) (a,b); larvaları ve pupaları (c).

TA

Zararlı, kışı toprakta pupa veya ağaç üzerinde kalan meyveler içinde larva olarak
geçirir. İklim koşullarına göre ilkbahar sonu yaz başında çıkan erginler, beslendikten sonra meyvelerin vurma olgunluğuna (renk dönüşümünün görüldüğü yani
olgunlaşma başlangıcı) gelmesinden itibaren, yumurtalarını meyve kabuğu altına
ovipozitörleri ile açtıkları deliğe bırakırlar.
Açılan yumurtalardan çıkan larvalar meyvenin etli kısmı ile beslenerek üç dönem
geçirir ve olgun larvalar kendilerini toprağa atarak, toprağın 2-3 cm derinliğinde
pupa olurlar. Larva gelişmesi, özellikle sıcaklığa bağlı olarak 9-18 gündür. Pupa
süresi yazın 10–12 gündür.
Çıkan erginler 4–7 gün beslendikten sonra eşey olgunluğuna erişir. Dişilerin
yumurta bırakması için sıcaklığın 16°C’nin üzerinde olması gerekir ve bir dişi
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ömrü boyunca yaklaşık 200–300 yumurta bırakabilir. Erginin ortalama ömrü doğal
koşullarda 30–50 gündür.
Ege Bölgesinde yılda 4–5, Akdeniz Bölgesinde ise 7–8 döl verebilir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Akdeniz meyve sineği erginleri; turunçgil ve nar meyvelerinin vurma olgunluğuna
geldiği dönemde yumurta bıraktıkları noktalarda sarımsı lekelere, olgun meyvelere
yumurta bıraktıkları noktalarda ise kahverengimsi lekelere neden olurlar (Şekil
31a, 30a).

a

b

Şekil 31. Akdeniz meyvesineği’nin mandalina meyvesindeki vuruk lekeleri (a) ve
meyvede beslenen larvalar (b).

G

Akdeniz meyvesineği’nin esas zararı larvaları tarafından yapılır. Konukçusu
olduğu meyvelerin etli kısmında beslenen larvalar, meyvede yumuşama ve çöküntü
meydana getirir. Bulaşık meyveler zamanından önce olgunlaşır ve dökülür (Şekil
32b,c).

a

TA

Özellikle ihraç edilen turunçgil, nar ve diğer ürünlerdeki zararı ülke ekonomisi
açısından çok önemlidir. Bu tür meyvelerin vuruklu veya bulaşık olması, ihracatı
engellemekte ve ürünün yurtdışına çıkarılmasına izin verilmemektedir. Yıllık zarar
oranının bulaşıklık durumuna ve bölgelere göre değişmekle birlikte %5-80
olabileceği belirlenmiştir.

©Naim ÖZTÜRK

b

©Naim ÖZTÜRK

c

©Cevdet ZEKİ

Şekil 32. Akdeniz meyvesineği’nin nar meyvesindeki vuruk lekesi (a) ve nar meyvesinde
beslenen larvalar ve zararı (b) ile şeftalideki (c) zararı
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Dünyadaki subtropik ve tropik iklime sahip hemen hemen tüm ülkelerde yayılmış
durumda bulunan bu zararlı, ülkemizde de Akdeniz ve Ege Bölgelerinin sahil şeridi
boyunca uzanan kısımlarında devamlı faaliyet göstermektedir.
3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlıdır. Ülkemizde tespit edilen en önemli konukçuları limon çeşitleri
hariç turunçgiller, kayısı, ayva, şeftali, incir, trabzon hurması, nar ve avokadodur.
Tercih ettiği konukçuların mevcut olmadığı hallerde, armut, hintinciri, hünnap,
elma ve bunların yabani türlerinde yaşayışını devam ettirebilme potansiyeline
sahiptir.

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Dünyada Hymenoptera takımına bağlı Chalcididae ve özellikle Braconidae
familyasına ait birçok parazitoiti vardır. Ancak Ülkemizde herhangi bir türün
bulunduğuna dair bir kayıt yoktur.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

– Yeni tesis edilecek olan turunçgil bahçelerine ara konukçuluk eden şeftali,
incir, trabzon hurması ve nar gibi meyveler dikilmemelidir.
– Dökülen bulaşık meyveler toplanıp derin çukurlara gömülmelidir.
– Hasattan sonra ağaçta meyve bırakılmamalıdır.
5.2. Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele

5.3. Kimyasal Mücadele

G

Ülkemizde biyolojik mücadelesi yapılmamaktadır. Bazı ülkelerde laboratuar
koşullarında üretilen bireylerin, iyonize radyasyon ile kısırlaştırılıp doğal
popülâsyonları içine salınması şeklinde ve ayrıca parazitoit salımı ile birlikte
kombineli olarak uygulamalar yapılmaktadır.
5.3.1. İlaçlama zamanı

TA

Akdeniz meyvesineği turunçgil ve nar çeşitlerinin olgunluk öncesi dönemlerinden,
turunçgilde eylül–ekim ve narda ise ağustos–eylül aylarında, özellikle en erkenci
çeşit olan Satsuma mandarinleri ile nar çeşitlerinin olgunlaşmasından önce
meyvelerde vuruk kontrolü yapılır. Ayrıca, yukarıda belirtilen aylarda içerisinde
cezbedici olarak Trimedlure bulunan Steiner ve benzeri plastik tuzaklar veya %2
Amonyum fosfat içeren McPhail tuzakları asılarak sinek çıkışları takip edilir.
Söz konusu kontrollerde ilk vuruk saptandığında veya tuzaklarda ilk sinek
yakalandığında turunçgil ve nar meyveleri de ben düşme döneminde ise, hemen
ilaçlamaya başlanır. İlaçlamadan sonra tuzaklarda sinek yakalanma devam ediyorsa
7-10 gün ara ile hasada 10 gün kalıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir. Günlük
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sıcaklık 16°C’nin altına düştüğünde ilaçlama gerek duyulmaz. Limon bahçelerinde
ilaçlama gerek yoktur.
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
Mümkün olduğu kadar iri zerrecikler atan, meme çapı 2-3 mm olan sırt
pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır.

EM

5.3.4. İlaçlama yöntemi
Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlama yöntemi kullanılır; Hazırlanan “cezbedici+
insektisit” karışımı ağaçların güney doğusunda büyük bir dala (1–1.5 m2’lik alan)
yapraklar iyice ıslanacak şekilde uygulanır. Zerrecikler yaprakların üzerinde
belirgin olarak kalmalıdır. Ağaç başına ortalama 150 gr ilaçlı karışım uygulanır.
Bir sıra ilaçlanır, bir sıra atlanır. İkinci ilaçlamada ise ilaçlanmayan sıralar ilaçlanır.
Uygulamada başarılı olabilmek için zararlı ile bulaşık tüm bahçelerin ilaçlanması
gerekmektedir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

Meyvelerin olgunlaşma periyodu boyunca hasada kadar tuzaklar haftada bir
kontrol edilir. Bir tek sinek görülse bile ilaçlamaya devam edilir. Ayrıca yere
dökülen meyveler ve ağaç üzerindeki meyvelerde bulaşma oranı saptanır.

60

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

ÇAY FİLİZ GÜVESİ
Parametriotes (=Haplochrois) theae Kusnetsov
(Lepidoptera: Coleophoridae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginler sarımtırak alaca renkte ve madeni parıltılı olup 6-8 mm boyunda ve 9-12
mm kanat açıklığındadır. İp şeklindeki antenler vücuttan uzun olup dinlenme
anında vücuda yapışık ve paralel durumdadır. Ön ve arka kanatlar dar ve mızrak
şeklinde olup uzun saçak tüylere sahiptir. Ön kanat üzerinde biri ortada ve diğeri uç
kısma yakın iki koyu leke vardır.
İlk bırakıldığında saydam fildişi rengindeki yumurta 0.5 mm boyunda olup
üzerinde uzunluğuna silik çizgiler vardır. Gelişme ilerledikçe renk koyulaşmakta
ve açılıma yakın turuncu bir renk almaktadır. Yumurtadan yeni çıkan larva 0.8 mm
boyunda ve soluk kirli beyaz renktedir. Olgun larva 6.5–9.0 mm boyunda olup,
üzerinde kısa ve seyrek kıllar vardır. İlk oluştuğunda açık balmumu rengindeki
pupa 6.5–8.5 mm boyundadır ve gelişme sonunda koyu kestane rengine
dönüşmektedir.

G

Erginler 3–8 gün yaşamaktadır. Dişiler yumurtalarını toplam 23–65 adet olmak
üzere (2–8 adetlik gruplar halinde) yaprak koltukları ve sürgünlerin çatlakları
arasına bırakırlar. Gün ışığında hareketsiz olan erginler, yaprak ve dallar üzerinde
bulunmakta ve alaca karanlıkla beraber aktif hale geçmektedirler. Ergin, çıkışından
24 saat sonra yumurtlamaya başlamaktadır.

TA

Bırakılan yumurtalar 8–15 gün sonra açılmaktadır. Yeni çıkan larva kısa bir
gezinmeden sonra yaprağı alt yüzünden delerek iki epidermis arasına girmekte ve
burada bir galeri meydana getirerek beslenmeye başlamaktadır. Yeni larva özellikle
sert yaprakları tercih etmektedir. Larvalar ekim ayına kadar mutlak suretle
yapraklarda beslenmekte ve bu aydan mayıs ayı sonuna kadar buraları terk ederek
sürgünlere geçmektedirler. Birinci dönem larvanın tamamı, ikinci ve üçüncü
dönem larvaların bir kısmı yapraklarda, diğer kısmı ve dördüncü dönem larvaların
tamamı sürgünlerde beslenmektedir.
Bir yaprakta 1–46 ve bir sürgünde 1–5 larva bulunabilmektedir. Her galeride tek
larva vardır. Bir larva birkaç sürgünde zarar yapabilmektedir. Ancak larvaların
çoğu, kışı yapraklardaki galerilerde geçirmekte olup ilkbahar başlangıcında
sürgünlere göç etmektedir. Olgunlaşan larva beslendiği sürgünde 1.5–2.0 mm
çapında çıkış deliği açarak burada pupa olmaktadır. Pupa süresi 19–30 gündür.
Ergin çıkışları haziran ayı sonlarında başlamakta ve eylül ayı sonlarına kadar
devam etmektedir. Zararlı yılda bir döl vermektedir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Çay filizgüvesi, yaprak ve sürgünlerde galeri açarak zarar yapmaktadır. Yapraklarda 5’in üzerinde galeri bulunduğunda yaprak dökümü meydana geldiği halde,
ekonomik düzeyde zarar oluşturmamaktadır. Ekim ayından itibaren sürgünlere geçen larvalar sürgünlerin kurumasına ve genç bitkilerde çalılaşmaya yol açmaktadır.
Bu zararlı, ülkemizdeki çay plantasyonlarında nadir olarak bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Konukçuları çay ve kamelyadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

EM

Parazitoitleri:
Bracon sp. nr. suspectus Szepl. (Hym.: Braconidae)
Bracon sp. nr. crocatus Tschmied. (Hym.: Braconidae)
Chelonus sp.
(Hym.: Braconidae)
Pritomerus sp.
(Hym.: Braconidae)
Agathis sp.
(Hym.: Braconidae)
Scambus sp.
(Hym.: Ichneumonidae)
Bu parazitoitlerin hepsi de düşük düzeyde etkilidir.
5. MÜCADELESİ

TA

G

5.1. Kültürel Önlemler
– Zararlı genellikle gölge yerleri seçtiğinden daha önceleri yanlış bir uygulama
olarak dikilen gülibrişimler ve diğer ağaçlar çaylıklardan kaldırılmalı ve yeni
kurulacak çaylıklarda herhangi bir ağaç bulundurulmamalıdır.
– Zararlı larva dönemini tamamen yaprak ve sürgünlerdeki galerilerde
geçirdiğinden sonbaharda yapılacak derin bir budama ile zararlı yoğunluğu
%100’e yakın oranda azaltılabilir. Yaşlı çaylıklarda 5 yılda bir budama
yapılması da yetiştiricilik yönünden zorunludur.
– Genç çaylıklarda ise galerili yaprakların toplanması ve zarara uğramış
sürgünlerin kesilip imha edilmesi ile zararlı popülâsyonu %80–90 oranında
azaltılmaktadır.
– Hasat döneminde zararlı ile bulaşık sürgünler galeriler altından kesilerek
çaylıktan uzaklaştırılıp imha edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele

Zararlıya karşı kültürel önlemlerle yeterli sonuç alınması nedeni ile kimyasal
mücadeleye gerek duyulmamaktadır.
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ÇAY KOŞNİLİ
Chloropulvinaria floccifera (Westw.)
(Hemiptera: Coccidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ergin dişide vücut oval, dış bükey şekilde, sarımsı yeşil ile kahverengi yeşile kadar
değişebilen bir renktedir. Boyu ortalama 5 mm, eni ise ortalama 3 mm’dir.
Yumurtlama devresine girmeden önce sırtın orta kısmı boyunca sarımsı yeşil bir
alan ve burayı iki taraftan çeviren kahverengi siyahımsı iki hat meydana gelir.
Antenler sekiz segmentlidir. Anten ve bacaklar vücudun altında kıvrılmış halde
dururlar (Şekil 33).
Yumurtalar yumurta torbası içinde
bulunur. Yumurta torbası mum iplikçiklerden yapılmış, kenarları hemen
hemen paralel devam eden, uzunlamasına beyaz bir yastığı andıran pamuk
demeti gibidirler (Şekil 33).

G

Yumurta torbaları ortalama 6–7 mm
boyda ve 3–4 mm endedir. Yumurtalar pürüzsüz, oval şekilli olup, ilk
bırakıldıkları zaman şeffaf açık krem
renkli, açılmaya yakın ise koyu krem
rengini almaktadır. Boyu ortalama 0.3
mm, eni ise 0.2 mm’dir.

Şekil 33. Yapraklarda beslenen Çay koşnilleri.

TA

Yumurtadan yeni çıkan larvalar kirli
sarı renkli, oval şekilli olup, ortalama
0.4 mm boyda ve 0.2 mm endedir. Genç dişide vücut oval ve hafifçe
bombeleşmeye başlamıştır. Genellikle bej rengindedir. Sırt üzerinde koyu
kahverengi benekler oluşur. Boyu ortalama 4 mm, eni ise 2 mm’dir.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde iklim koşullarına bağlı olarak mart ayı sonundan
itibaren sürgünlere geçmeye başlayan larvalar, buralarda gelişmelerini tamamlayarak ergin dişi olurlar. Yumurtlamaya hazırlanan dişiler, özellikle yaprakların alt
yüzlerine geçerek hareketsiz dururlar. Doğada ilk yumurta paketlerine genellikle
mayısın ilk haftasından itibaren rastlanır ve temmuz ortalarına kadar yumurtlama
devam eder. Normal şartlarda bir dişi bir tek yumurta paketi meydana getirir ve
doğa koşullarında ortalama 612 (44–1246) adet yumurta bırakır. Yine doğal koşullarda yumurta açılma oranı ortalama %88 olup, az da olsa bazı yumurta
paketlerindeki yumurtaların tamamının açılmadığı görülebilir.
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Yumurta paketlerini terk eden larvalar çok hareketli olup, sürgün ve yapraklarda
bir süre gezinerek genellikle yaprakların alt yüzlerine kendilerini tespit ederler.
Yaz aylarını tamamen birinci dönem larva halinde geçirirler. Sonbahar başlarından
itibaren gömlek değiştirmeye başlayan birinci dönem larvalar, ikinci döneme
geçmeye başlarlar.

EM

Sonbahar sonlarından itibaren popülâsyonun bir kısmı bulundukları yerleri terk
ederek kök boğazına inerler. Şubat sonlarına doğru gömlek değiştirmeye başlayan
ikinci dönem larvalar, üçüncü döneme geçerler. Mart başlarından itibaren
bulundukları yerleri terk ederek bitkinin üst kısımlarına doğru ağır ağır hareket
ederler. Bundan sonra hızlı bir gelişme dönemine girerek ergin dişi olurlar. Bu
zararlının erkek bireylerine rastlanmamıştır. Yılda 1 döl vermektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Çay koşnilinin esas zararı, salgıladığı tatlımsı madde üzerinde oluşan fumajinden
dolayı olmaktadır. Ayrıca, bitkinin özsuyunu emmek suretiyle de zarar
yapmaktadır. Bitkinin özellikle yapraklarını ve diğer kısımlarını kaplayan siyah ve
isli görünüşlü fumajin tabakası, özümlemeye ve solunuma engel olarak, çay
ocağının zayıflamasına ve verimden düşmesine neden olmaktadır. Koşnille çok
bulaşık ve sıvama bahçelerde fumajinden dolayı özellikle yaşlı yapraklar daha
erken dökülmektedir.

3. KONUKÇULARI

G

Koşnil yoğunluğu arttıkça üründeki kayıp miktarı da artmaktadır. Genel olarak
yılda ortalama %9(4–15) ürün kaybına neden olmaktadır. Koşnilin kaliteye etkisini
belirlemek için yapılan kimyasal analizlerden, kaliteyi etkileyen maddelerde çok az
bir miktarda azalma olduğu ancak erganeloptik yöntemle yapılan kalite tayinlerinde bulaşık ürün ile temiz ürün arasında hissedilir bir farkın olmadığı tespit
edilmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi çaylıklarının bulaşık olduğu ve koşnilin bütün
çay alanına yayılmış olduğu tespit edilmiştir.

TA

Bölgemizde çaylardan başka portakal, mandarin, üç yapraklı, limon ve kamelya
konukçusu olarak tespit edilmiştir. Ayrıca çaylıklarda bulunan yabancı otlar
üzerinde de bulunmaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoiti:
Microteys flavus How.

(Hym.: Encyrtidae)

Predatörleri:
Exochomus quadripustulatus L. (Col.: Coccinellidae)
Chilocorus bipustulatus L.
(Col.: Coccinellidae)
Hyperaspis campestris Hbst.
(Col.: Coccinellidae)
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Hastalık etmeni funguslar:
Verticillium lecanii (Zimb). (Moniliales: Moniliaceae)
Fungusla tam anlamıyla enfekte olmuş koşniller, mat beyaz renkli, mumsu bir
görünüş kazanırlar.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
– Normal verime girmiş çaylıkların 5 yılda bir budanması yetiştiricilik yönünden zorunludur.

EM

– Usulüne uygun olarak sonbahar veya ilkbaharda yapılacak derin budama ile
zararlı popülâsyonunun büyük çoğunluğu yaprak ve dallarda olduğunda
önemli oranda azalacaktır.
– Budama artıkları ve sıralar arasındaki küçük bitkilerin tamamı çaylıktan
çıkarılarak, zararlıların çaylıklara tekrar geçmemesi ve doğal düşmanların
korunması için yakılmadan uzak bir yere bırakılmalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele

G

Doğal düşmanları içinde yalnızca Hyperaspis campestris L. (Col.: Coccinellidae)
biyolojik mücadelede kullanılabilmektedir. Çay koşnili ile bulaşık çaylıklarda
temmuz ayında coccinellid sayımı yapılmalıdır. Eğer bahçede bitki başına bir veya
daha fazla H. campestris ergini varsa bu bahçede ilaçlı mücadeleye gerek yoktur.
Birin altında ergin varsa bu bahçede Coccinellid salımı yapılmalıdır. Bunun için
temmuz ayında sabah ve öğle saatleri arasında H. campestris’in yoğun olduğu çaylıklardan ergin toplanmalı ve bulaşık bahçeye bitki başına bir ergin düşecek şekilde
bahçeye salınmalıdır.

TA

Doğada değişik zamanlarda V. lecanii ile bulaşık ayrı bölgelerdeki bahçelerde
yapılan sayımlarda fungusun %96’ya kadar etkili olduğu saptanmıştır. İlkbahar
başlarında bu fungustan dolayı genç dişilerde görülmeye başlanan az miktardaki
ölüm oranı yaz sonlarına doğru birinci dönem larvalarda en yüksek düzeye ulaşır.
Özellikle sahile yakın çay bahçelerinde fungusun Çay koşnili üzerinde daha etkili
olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla fungusla bulaşık bu tip çaylıklarda zararlı doğal
olarak baskı altında tutulabilmektedir.
5.3. Kimyasal Mücadele

Doğal düşmanlar ve kültürel tedbirler ile zararlı baskı altında tutulabildiğinden
kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadele
önerilmemektedir.
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ÇAYLARDA TURUNÇGİL SİYAH YAPRAKBİTİ
Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe)
(Hemiptera: Aphididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

a

b

EM

Vücut kahverengiden siyaha kadar değişmektedir. Renk ve vücut uzunluğu kanatlı
ve kanatsız formlarda değişmekle beraber, boy genellikle 1.1–2.0 mm’dir. Karnın
her iki yanında 2 adet kornikıl bulunmaktadır. Kornikıl ve kauda belirgin siyahtır.
Antenler kıl gibi ince ve uzundur (Şekil 34).

Şekil 34. Turunçgil siyah yaprakbiti’nin kanatlı ve kanatsız ergin dişisi (a) ile
nimf ve erginleri (b).

TA

G

Zararlı koloniler halinde bulunmakta ve zarar yapmaktadır. Kışı genellikle yumurta
halinde geçirirler. İlkbaharda açılan yumurtalardan çıkan kanatsız bireyler
bitkilerin taze sürgün ve yapraklarında bitki özsuyunu emerek beslenmeye başlar.
Partenogenetik (döllemsiz) olarak çoğalan dişi bireyler yeni koloniler meydana
getirirler. Bir veya birkaç kanatsız dölden sonra kanatlı partenogenetik dişiler
meydana gelmekte ve bazen iki form bir arada görülmektedir. Sonbaharda kanatlı
erkek ve kanatsız dişi bireylerin çiftleşmeleri sonunda kışlayacak yumurtalar dişi
tarafından bırakılmaktadır. Zararlı en iyi 20–23°C’de gelişmekte olup, sıcaklığa
bağlı olarak yılda 10–15 döl verebilmektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
İlkbahardan sonbahara kadar ki tüm dönemde bitkilerde bulunmakla beraber daha
çok ilkbahar ve sonbahar başlarında yoğun olarak görülmektedir. Özellikle yeni
sürmekte olan sürgünlere hücum ederek bitki özsuyunu emmekte ve çayda meydana gelecek taze sürgün oluşmasını önlemektedir. Turunçgillerde ise sürgünlerin
küçük kalmasına ve yaprakların kıvrılmasına neden olmaktadır. Ayrıca salgıladıkları tatlı madde nedeniyle bitki üzerinde fumajin oluşturmaktadır.
Tüm turunçgil ve çay yetiştirme alanlarında bulunmaktadır.
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3. KONUKÇULARI
120’den fazla tropik ve subtropik bitkide zararlı olmakla beraber turunçgiller ve
çay en önemli konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Karadeniz Bölgesi çaylıklarında bilinen doğal düşmanları
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Hem.: Anthocoridae)

EM

Predatörleri:
Adalia bipunctata L.
Coccinella septempunctata L.
Exochomus quadripustulatus L.
Halyzia sedecimguttata Poda.
Psyllobora vigintiduopunctata L.
Propylea quattuordecimpunctata L.
Harmonia conglobata L.
Scymnus ferrugatus (Moll.)
Syrphus spp.
Orius sp.

Bunlar içinde C. septempunctata ve Syrphus spp. en önemli ve etkin türlerdir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

G

– Özellikle azotlu gübrelerin çok yüksek dozlarda kullanıldığı çaylıklarda
zararlı popülâsyonu yüksek olmaktadır. Bu nedenle dengeli gübreleme
yapılmalıdır.
– Zararı daha çok ürün oluşturan taze sürgünlerde görüldüğünden ve nisanağustos aylarında sürgünleri hasat edildiğinden popülâsyon doğal olarak
düşmektedir.

TA

5.2. Kimyasal Mücadele

Doğal düşmanları ve kültürel önlemler ile zararlı baskı altında tutulduğundan,
kimyasal mücadelesine gerek yoktur.
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EKŞİLİK BÖCEKLERİ
Carpophilus spp.
(Coleoptera: Nitidulidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ege Bölgesi incir bahçelerinde ekşilik böceklerinden Carpophilus hemipterus L.,
C. mutilatus Erich., C. bipustulatus Heer ve C. obsoletus Erich olmak üzere 4 tür
saptanmıştır. Bu türler içinde ilk iki tür daha yaygın olup diğerleri daha az
bulunmaktadır.
Erginler 3–3.5 mm boyundadır. Genel rengi türlere göre koyu kahverengi- kahverengi arasında değişir ve kanatlarının (kın kanatlar) üzerinde sarımsı gri renkli
bantlar ve noktalar bulunur. Kanatlar abdomeni tam olarak örtmez (Şekil 35a-d).
Yumurta dar, uzun şekilli ve saydam beyaz renklidir. Lavaları sarı, silindir
şeklinde, 5–7 mm boydadır. Vücut kıllı, baş ve son vücut segmenti koyu renklidir
(Şekil 35e). Pupalar oval, krem renginde ve 3–4 mm boydadır.

e

b

c

d

G

a

Şekil 35. Carpophilus hemipterus (a), C.mutilatus (b),
C.bipustulatus (c), C. obsoletus (d) erginleri
ve C.hemipterus larvası (e).

TA

Kışı doğada nemli ortamlarda meyve ve sebze artıkları, yaprak altları, odun kırıntıları arasında veya altında ergin halde, depolarda ergin veya pupa halde geçirirler.
Mart sonu nisan başında kışlaklardan çıkarak birçok ürünle beslenirler. Ağustos
ortasına doğru olgunlaşmakta olan incir meyvelerinin içine yumurta bırakırlar.
Larvalar meyveler içinde beslenerek 4–5 haftada gelişirler. Yılda 5–6 döl verir.
Bir dişi 2000 kadar yumurta bırakır. Yumurtalar 1–4 günde açılır. Larva gelişimi
4–14 gündür. Pupa dönemini genellikle toprakta geçir ve bu süre 3–8 gündür.
Genellikle ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez popülâsyon
maksimum seviyeye ulaşır.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bu böcekler yaş ve kuru meyvelerde bahçe ve depo döneminde zarar yapar. Yaş
meyvelerde açtıkları yaralara mantar sporları bulaştırarak ekşime, akma ve bozulmaya neden olurlar. Ayrıca aflatoksine neden olan Aspergillus flavus fungusunun
da taşıyıcısıdırlar.
3. KONUKÇULARI
İncirden başka üzüm, armut, elma, limon, kayısı, erik ve nar konukçularıdır.

5. MÜCADELESİ

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI
Bilinen bir doğal düşmanı yoktur.
5.1. Kültürel Önlemler
─ İncir bahçeleri taban suyunun yüksek olduğu arazilerde kurulmamalıdır.

─ Hasattan hemen sonra yere dökülmüş incirler, budamadan sonra da budama
artıkları bahçe içinde bırakılmamalıdır.
─ İlkbahar ve sonbahar sürümleri ihmal edilmemelidir.

─ İncir bahçeleri içinde veya arasında diğer meyve ağaçları (zeytin hariç)
dikilmemeli, varsa yere dökülmüş çürük meyveler toplanıp imha edilmelidir
─ Sezon sonunda depolarda gerekli temizlik işlemleri yapılmalıdır.

TA

G

5.2. Biyoteknolojik Mücadele
Bu zararlının mücadelesinde cezbedici yem tuzakları etkili olmaktadır. Cezbedici
yem tuzakları incir bahçelerinde zararlıları çok miktarda yakalayarak popülâsyonu
önemli ölçüde düşürmektedirler. Bu tuzaklar bir ana gövde, bu gövdenin alt
bölümünde bir dayanak (yemin konulduğu bölüm), üst kısımda bir fitil içeren
böcek toplama bölümü ve ortasında elek teli bulunan bir kapaktan ibarettir.
Cezbedici yem olarak ½ litre su, 1 gr kuru maya ve 220 gr (12 adet) kuru bütün
incir kullanılır.
Tuzak kabının en altına dayanak yerleştirilir. Dayanağın her bölümüne 3 adet incir
konur daha sonra su ve maya eklenir. Bunun üzerine önce elek teli sonra böcek
toplama bölümü oturtulur. Pamuk yada fitile tavsiye edilen insektisit emdirilerek
kapak kapatılır. Tuzaklar bahçelere mart sonu nisan başında dekara bir adet olacak
şekilde asılır. Her 15 günde bir yem yenilenir ve fitile tavsiye edilen insektisit
damlatılır. Tuzaklar incirlerin olgunlaşma başlangıcına kadar bahçelerde bırakılıp
daha sonra toplanırlar. Çünkü olgunlaşma döneminde böcekler incir meyvelerini
tercih etmektedir.
5.3. Kimyasal Mücadele
Ekşilik böcekleri polifag oldukları, çok döl verdikleri, incire olgunlaşma döneminde bulaştıkları ve bu dönem de uzun bir süreyi kapsadığı için, ilaçlı savaşımı
sakıncalıdır. Kimyasal mücadele önerilmemektedir.
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GRİ YUMUŞAK KOŞNİL
Coccus pseudomagnoliarum (Kuw.)
(Hemiptera.: Coccidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ergin dişi simetrik elips şeklinde olup, kabuk saydam ve üzeri düzdür. Gri zemin
üzerinde iri siyah desenler bulunur. Genç dişilerin boyu ortalama 2.4 mm, eni 1.4
mm’dir. Genç nimfler çok yassı ve saydamdır. Vücudun sırt kısmı yumurtlama
döneminde şişkindir (Şekil 36). Ergin dişide vücuda alttan bakıldığında antenlerin
iyi gelişmiş olduğu görülür. Bacaklar küçük fakat iyi gelişmiştir.

b

G

a

c

Şekil 36. Gri yumuşak koşnil’in ergini (a), dalda (b) ve yapraktaki (c) muhtelif
dönemleri.

TA

Erkek narin yapılı, bir çift kanatlı, açık kahve renkli ve 2.5 mm boyundadır. Pek
hareketli değildir. Yumurtası kirli beyaz renkli ve oval şekillidir. Yumurtadan yeni
çıkmış larva yassı, uçuk pembeye kaçan kirli sarı renkte, oval biçimlidir. Anten ve
bacakları iyi gelişmiştir. Oldukça hareketlidir. Boyu 0.34 mm’dir.
Bu türe çok benzeyen C. hesperidum ise asimetrik şekilli ve açık kahve renklidir.
Ancak bu son tür oldukça lokal olup yaygın değildir. Bazı ağaçların belirli
kısımlarında küçük koloniler halinde bulunur. C. pseudomagnoliarum yumurta ile
çoğalır (ovipar).
Bir dişi 1000–1500 yumurta bırakır. Yumurtlama ve yumurtaların açılma süresi
uzun sürer. Yılda 1 döl verir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Turunçgillerin yaprak dal ve sürgünlerinde bitki özsuyunu emerek beslenir. Ayrıca
çıkardığı tatlı maddelerle karaballık(fumajin)’a neden olur. Sürgün ve yapraklar
siyahlaşır. Gerek beslenme, gerekse de fumajin nedeniyle ağaçlar zayıflar ve
verimden düşer. Meyvelerin kalitesi bozulur.
Yurdumuzda turunçgil bölgelerinde bulunur.
3. KONUKÇULARI
Turunçgiller başta olmak üzere çitlembik, nar, karaağaç, ceviz ve bazı süs
bitkileridir.

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Zararlının saptanan parazitoitleri, predatörleri ve hastalıkları aşağıda verilmiştir.

G

Parazitoitleri:
Coccophagus lycimnia (Walker)
(Hym.: Aphelinidae)
C. scutellaris (Dalman)
(Hym.: Aphelinidae)
Marietta exitiosa Comper
(Hym.: Aphelinidae)
M. javensis Howard
(Hym.: Aphelinidae)
Metaphycus flavus Howard
(Hym.: Encyrtidae)
Microterys tricoloricornis (De stefani) (Hym.: Encyrtidae)
Cerapterocerus mirabilis Westwood (Hym.: Encyrtidae)
Encyrtus lecaniorum (Mayr.)
(Hym.: Encyrtidae)
Trichomasthus albimanus Thomas
(Hym.: Encyrtidae)
Tetrastichus ceroplastophilus Dom. (Hym.: Eulophidae)
Pachyneuron siculum Del.
(Hym.: Pteromalidae)

Ayrıca T. ceroplastophilus Dom. ve P. siculum Del. C. lycimnia ve M. flavus How.
türleri parazitlerinin hiperparaziti olarak saptanmıştır.

TA

Predatörleri:
Chilocorus bipustulatus (L.)
(Col.: Coccinellidae)
Exochomus quadripustulatus (L.)
(Col.: Coccinellidae)
E. quadripustulatus floralis Motsch. (Col.: Coccinellidae)
E. nigromaculatus (Falderman)
(Col.: Coccinellidae)
Rhyzobius lophantae Blaisdell
(Col.: Coccinellidae)
Scymnus mediterraneus Khuzarian
(Col.: Coccinellidae)
S. quadrimaculatus Herbst.
(Col.: Coccinellidae)
Synharmonia congloblata (L.)
(Col.: Coccinellidae)
Serangium parcesetosum Siccard.
(Col.: Coccinellidae)
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Cardiastethus nazarenus Reuter

(Hem.: Anthocoridae)

Entomopatojeni:
Verticillium lecanii (Zimb.)

(Moniliales: Moniliaceae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Tozlu bahçelerde zararlı yoğunluğu artacağından toz problemi ortadan kaldırılmalı,
havalandırma ve bakım işlerine önem verilmeli, ağaçlar kuvvetli bulundurulmalıdır.

EM

5.2. Biyolojik Mücadele
Birçok parazitoit ve predatörü saptanmışsa da bunlar yüksek popülâsyonlarda
yalnız başlarına zararlıyı baskı altında tutamazlar. Ancak, mevcut doğal
düşmanlarının korunması için gereksiz ilaçlamalardan kaçınılmalı ve spesifik bitki
koruma ürünleri kullanılmalıdır.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

Sıcak bölgelerde ve yıllarda mayıs sonundan, ılıman yerlerde haziran başından
itibaren haftada 2–3 kez yapılan kontrollerde çıkışını tamamlamış koşnil oranı
saptanır. Her sayımda bahçelerin değişik yerlerinden en az 100 koşnil kaldırılarak
ters çevrilir ve lupla kontrol edilir.

G

Bu yönteme göre yapılacak sürvey sonucunda koşnillerden %70-80 aktif larva
çıkışı tamamlandığında yapılacak tek ilaçlama zararlıyı kontrol altına alır.
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

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü
kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamadan önce bahçe mutlaka sulanmış olmalı ve ilaçlama günün serin
saatlerinde yapılmalıdır. Ağaçların gövde dal ve yaprakları iyice ıslanacak şekilde
kaplama ilaçlama yapılmalıdır. Sıcaklık gölgede 32°C’yi geçince ilaçlama
durdurulmalıdır. Aynı bahçede kükürt veya kükürtlü preparatlar kullanılması
gerekiyorsa beyaz yağlara 1 ay ara bırakılmalıdır.
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamadan 10 gün sonra bahçenin değişik yerlerinden rasgele alınan bulaşık
yaprak örneklerinde toplam olarak 500 koşnil canlı ve ölü olarak sayılır. Ölüm
oranı %90’nın üzerinde ise uygulama başarılı sayılır.

HARNUP GÜVESİ

EM

Ectomyelois ceratoniae (Zell.)
(Lepidoptera: Pyralidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Erginlerin vücut uzunluğu dişi bireylerde 9.5–11.0 mm ve erkek bireylerde 8.0–9.5
mm’dir. Kanat açıklığı dişi bireylerde 18–23 mm, erkek bireylerde ise 16–19
mm’dir. Ön kanatlar dar, soluk gri bazen de sarımsı kırmızı, birkaç beyaz leke ile
süslenmiş ve daha koyu renkli enine iki çizgi belirgindir. Arka kanatlar beyaz olup
damarları belirgindir (Şekil 37a). Kelebekler dinlenme halinde iken, kanatlar
üzerinde “W” şeklinde bir desen görülür (Şekil 37b).

G

Yumurta 077x0.5 mm boyutunda ve ovalimsi yapıda açık renkli yumurtalar
olgunlaştıkça turuncu rengi alır. Larvalarda vücut pembemsi, baş ve pronotum
kahverengidir. Olgun larva boyu 15–18 mm’dir (Şekil 37c). Larva, narın meyve
kaliksinde (Şekil 37d) veya ağaçlarının kalın dal ve gövde kabukları altında açık
gri bir kokon örerek içinde pupa olur. Pupa, 3x10 mm boyutunda, kahverengindedir (Şekil 37e).

TA

Harnup güvesi kışı depolarda, ağaç üzerinde veya yere dökülmüş meyveler ile
konukçusu olduğu ağaçların kabukları altında veya çatlaklarda değişik larva
döneminde geçirir. İlk ergin çıkışı bölgelere göre değişmekle birlikte, nisan-haziran
ayları arasında olur. En fazla kelebek çıkışı ise, haziran ikinci yarısı ile temmuz ayı
birinci yarısında olmaktadır.
Erginler, çıkışı takip eden 1–2 gün içerisinde çiftleşip yumurta bırakır. Ancak bu
dönemde turunçgil ve nar meyveleri fenolojik olarak yumurta bırakma olgunluğuna
gelmediğinden, birinci dölün zararı söz konusu değildir. Birinci döl erginleri,
yumurtalarını genellikle ara konukçulara ya da önceki yıldan ağaç üzerinde kalmış
harnup, yenidünya, fernezya akasyası meyveleri ile yeni yılda meydana gelen
kurumaya yüz tutmuş olgun yenidünya meyveleri ve bozuk gelişen harnup
meyvelerine bırakır.
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EM

b

d
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Şekil 37. Harnup güvesi ergini (a,b), larvası
(c) ve kokon içindeki pupası (d,e).

e

©Naim ÖZTÜRK

G

Esas zarar, ikinci ve üçüncü döl larvaları tarafından oluşturulur. İkinci döl kelebekleri haziranın ortalarından temmuz sonlarına kadar çıkış yapar. Bu dönemde,
yumurta bırakma olgunluğuna gelmiş 3–5 cm çapındaki nar meyveleri kaliksi
(meyve tacı) ile turunçgillerden göbekli portakallar ve greyfurtların özellikle
Unlubit ile bulaşık olanlarını seçerek yumurtalarını tek tek bırakır.
Zararlı, Unlubit ile bulaşık olmayan greyfurtlara yumurta bırakmadıkları gibi,
bıraksa dahi birinci larva dönemini tamamlayıp meyve kabuğunu delememektedir.

TA

Unlubit ile bulaşık olmayan göbekli portakallarda ise, larvaların bir kısmı göbek
kısmından girerek beslenebilmektedir (Şekil 38a,c).
Harnup güvesi, 30°C sıcaklık ve %70 orantılı nem koşullarında bir dölünü
ortalama 38 günde tamamlar ve 5 larva dönemi geçirir. Bir dişi, ortalama 80–170
yumurta bırakır.
Zararlı, yılda 4–5 döl verir. Turunçgilde 3. ve 4. döl zararlı olmaktadır.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Harnup güvesi, en fazla nar ve göbekli portakallarda, ikinci derecede Unlubit ile
bulaşık greyfurt meyvelerinde zararlıdır.
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c

b

G

a

EM

Ergin dişi kelebek, yumurtalarını, Turunçgillerde özellikle, Unlubit ile bulaşık
göbekli portakalların göbek kısmı (Şekil 38a,c) ile greyfurtların meyve sapı ve
meyvelerin birbirine temas ettiği kısımlara bırakır. Yumurtadan çıkan larva, varsa
unlubitin çıkardığı tatlı madde ile biraz beslendikten sonra göbekten içeri girer ve
meyve etinde gelişerek burada zararlı olur.

©Naim ÖZTÜRK

©Naim ÖZTÜRK

Şekil 38. Harnup güvesinin portakal (a) ve nar meyvesindeki (b) zararı.

TA

Greyfurtlarda, larva, meyve kabuğunu delerek içeriye girse dahi gelişmesini
tamamlayamaz. Her iki meyve türünde de zarar gören meyveler, erkenden sararıp
dökülür.
Nar meyvelerinde ise, yumurta temmuz ayından itibaren ben düşme dönemindeki
narların meyve tacına (kaliks) bırakılır. Yumurtadan çıkan larva, varsa Unlubitin
salgıladığı tatlımsı madde ile narın meyve tacında özellikle de stamenlerin bağlantı
yerlerinde beslenir. Birinci ve ikinci larva dönemini tamamladıktan sonra üçüncü
larva döneminde kaliksten meyveye girer ve tanelerde beslenir.
Beslenme sonucu zarar görmüş narın dış kabuğunda (kaliksin yan tarafında), önce
bir benek şeklinde kahverengileşme görülür. Daha sonra bu leke büyüyerek
kabukta çökme, çatlama ve meyvede tamamen çürüme meydana gelir (Şekil 38b).
Ancak, meyvenin hızlı bir şekilde çürümesinde larvanın meyveye bulaştırdığı bir
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mantar türü etkili olmaktadır. Olgun larva meyveye giriş deliğinden dışarı çıkarak,
kaliks içerisinde pupa olur.
Harnup güvesi’nin zarar oranı, bahçe çevresindeki konukçu bitkilerin çeşitliliğine
bağlı olup, yüksek popülâsyonlardaki zararı, narda %25–30 ve turunçgilde %5–32
olarak tespit edilmiştir.
3. KONUKÇULARI

EM

Harnup güvesi, polifag bir meyve zararlısıdır. Konukçuları arasında harnup, nar,
incir, trabzon hurması, yenidünya, portakal, greyfurt, ceviz, elma, armut, badem,
kestane, fındık, üzüm, zeytin ve fernezya akasyası ile japon kavağı vb. bulunmaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörü:
Orius minutus L.

(Hem.: Anthocoridae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

G

Parazitoitleri:
Phanerotoma flavistestacea Fish.(Hym.: Braconidae)
Habrobracon hebetor Say.
(Hym.: Braconidae)
H. brevicornis (Wesmael)
(Hym.: Braconidae)
Bracon lactus Wesmael
(Hym.: Braconidae)
Apanteles sp.
(Hym.:Braconidae)
Pristomerus vulnerator Panz. (Hym.: Ichneumonidae)
Trichogramma spp.
(Hym.: Trichogrammatidae)

─ Nar ve Turunçgil bahçeleri içinde veya çevresinde, harnup ve yenidünya gibi
zararlının diğer konukçuları yetiştirilmemelidir.

TA

– Hasada kadar haftalık kontrollerle yere dökülen bulaşık meyvelerin
toplanarak gömülmesi popülâsyonun düşürülmesi açısından önemlidir. Bu
uygulama ile zarar %80 oranında azaltılabilmektedir.
Kültürel önlemlerin başarılı olabilmesi için tüm turunçgil yetiştiricileri tarafından
uygulanması gerekir.
5.2. Mekanik Mücadele

Meyvelerin Harnup güvesi tarafından zarar yapılabilecek fenolojik döneme
gelmesinden itibaren haftalık kontroller yapılarak, yere dökülen meyveler, hasat
sırasında ağaç üzerinde kalmış meyveler ile bahçe içi ve çevresindeki diğer
konukçulara ait meyveler toplanıp imha edilmelidir.
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5.3. Biyolojik Mücadele
Öncelikle doğal düşmanların doğada korunarak etkinliklerinin artırılmasına özen
gösterilmelidir. Harnup güvesi’nin biyolojik mücadelesinde, Bacillus thuringiensis’li preparatlar ilk larva çıkışından itibaren 10–15 gün ara ile kaplama olarak ve
özellikle meyveler iyice ıslanacak şekilde uygulanmalıdır.
5.4. Kimyasal Mücadele

5.4.1. İlaçlama zamanı

EM

Harnup güvesi ile kimyasal mücadele, larvanın tüm yaşamını gizli yerlerde
geçirmesinden dolayı oldukça zordur. Ayrıca, Unlubit ile bulaşık bahçelerde daha
fazla zarar yaptığından nar bahçelerinde öncelikle Unlubit mücadelesine özen
gösterilmelidir.
– Turuçgilde, temmuz-ağustos aylarında bahçeler kontrol edilerek meyveler
yumurta bırakma olgunluğuna gelince,
– Narda haziran sonu-temmuz başında meyveler yaklaşık 3–5 cm çapına
geldiğinde, bulaşıklık oranı da %5’in üzerinde ise,
ilacın etki süresine bağlı olarak 10–15 gün aralıklarla, 4–5 kez ilaçlama yapılır.
5.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

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

5.4.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü
kullanılır.

TA

Turunçgil ve nar ağaçlarının tüm organlarının ve özellikle zararlının yumurtalarını
portakalın göbek kısmı ile narın kaliksine ve meyvelerin birbirine temas ettiği
kısımlara bırakmasından dolayı, uygulama yaparken ilaçlı suyun özellikle meyvelerin bu kısımlarına girmesine özen gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nar meyvelerinde ilaçlamadan 7 ve 14 gün sonra 10 ağaçtan rasgele 100 meyve
alınır ve yapılan kontrollerde, sayım sonuçları %5’den daha az bulunmuşsa
uygulama başarılı kabul edilir.
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İNCİR MAYMUNCUĞU
Otiorhynchus davricus Lona., O. meridionalis Gryll.
(Coleoptera: Curculionidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Vücudun genel rengi siyahımsı kahverengidir (Şekil 39). Dişiler oval, erkekler ince
uzunca oval şekillidir. Vücut, kül rengi yatık
kıllarla, göğüs kısmı birer kıl taşıyan düzgün
kabarcıklarla kaplıdır. Boy ortalama olarak
erkeklerde 6.7 mm, dişilerde 7.6 mm’dir.
Baş uzayarak hortum şeklini almıştır. Ağız
parçaları hortumun ucundadır.

İncir maymuncuğu kışı ergin halde, ağaçların kök boğazı çevresinde döküntüler ve
taş altlarında veya toprağın birkaç cm
derinliğinde geçirir. İlkbaharda havaların
ısınmaya başlamasıyla birlikte (mart ayında) faaliyete geçen erginler zarar
yapmaya başlar ve bu faaliyetleri mayıs ayı ortasına kadar devam eder.
Şekil 39. İncir maymuncuğu (Otiorhynchus meridionalis)
ergini.

Yılda 1 döl verir.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

İncir maymuncuğunun zararını erginler yapar.
Mart ayı ortalarından itibaren faaliyete geçen
erginler, ağaç gövdelerinden tırmanarak gözlere
ulaşır ve tepegözlerini kemirirler.
Zarar gören gözler açılamaz ve meyve gözlerini
oluşturacak olan sürgün meydana gelmediğinden
ürün alınamaz.

TA

Ayrıca, incirde tepegözü hâkimiyeti söz konusu
olduğundan, tepegözleri körelmiş olan dalların alt
gözlerinden ve ağacın daha yaşlı kısımlarından
ertesi yıl çok sayıda zayıf, kısa ve normal ürün
veremeyen sürgünler oluşur (Şekil 40). Bu oluŞekil 40. İncir maymuncuğu’nun şumların arttığı durumlarda ağaçlarda çalılaşma
incir ağacındaki zararı.
görülür. İleri derecede zarar görmüş bazı bahçelerde ise ağaçlar uzaktan kurumuş gibi görünür.
İncir maymuncuğu ürünün miktarını azaltmaya neden olduğu için, bulunduğu
alanlarda ekonomik açıdan büyük zararlara sebep olmaktadır.
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Yurdumuza has (endemik) bir tür olan bu zararlı ilk kez 1936 yılında Isparta’da
bulunmuştur. İncir maymuncuğunun Aydın-Köşk, Umurlu, Nazilli, İzmir-Bornova
ve Manisa-Akhisar (Zeytinliova)’da bulunduğu saptanmıştır.
3. KONUKÇULARI
Bugüne kadar sadece incirlerde ekonomik zarar yaptığı görülmüştür. Ancak bu
türle ilgili yürütülen çalışmalarda, incir ağaçları arasında bulunan birkaç adet ayva,
elma ve ceviz ağacında da zarar yaptığı saptanmıştır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik Mücadele

EM

Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır.

– Zararlı, kışlamak ve barınmak amacıyla
çevresinde bulunan taşların altlarını tercih
taşlar koyarak erginleri bunların altına
kontrollerde, buralarda toplanan böcekleri
düşürmek açısından oldukça etkilidir.

ağaçların altında kök boğazı
ettiği için buralara yassı geniş
çekmek ve sık sık yapılan
ezerek öldürmek, popülâsyonu

– Böcek tuzak yapışkanı veya kurumayan macunlardan biri, böceğin ağaç
gövdelerine, tırmanmasını engellemek amacıyla, ağaç gövdelerinin ortalarında ve düzgün bir yerinde bir çember oluşturacak şekilde uygulanır.
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

5.2. Kimyasal Mücadele
Şubat sonu mart başından itibaren (hava sıcaklığına bağlı olarak) haftada en az 2
kez yapılacak kontrollerde ergin faaliyetinin başladığı ve gözlerde ilk yeniklerin
görüldüğü zaman ilaçlama yapılmalıdır.

TA

Ergin faaliyetini kontrol için ağaçların kök boğazı çevresinde, toprağın birkaç cm
derinliğinde, taş altlarında erginler aranır. Özellikle akşamüzeri ağaç üzerinde
erginlere rastlanır.
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) ve süzgeçli kova
kullanılır.
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5.2.4. İlaçlama tekniği
Ağaçların gövdesi sırt pülverizatörü, kök boğazı çevresi ise toprağın 8-10 cm
derinliğini ıslatacak şekilde süzgeçli kova ile ilaçlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EM

Gözlerde zararlı yeniği yok veya yok denecek kadar az ise uygulama başarılı olmuş
demektir.

KANLI BALSIRA
Ceroplastes rusci (L.)
(Hemiptera: Coccidae)

G

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ergin dişi yarım küre şeklinde 4–5 mm boyunda, 3–4 mm enindedir. Üstten
bakıldığında biri ortada, 8 tanesi yanlarda olmak üzere 9 adet kalın, pembemsi,
kirli beyaz mum levhacık görülür. Her bir levhanın ortasında beyaz bir leke
bulunur (Şekil 41a). Kabuk altındaki vücudun rengi kırmızı esmerdir. Ezilince
kırmızı yapışkan bir sıvı çıkarır. Yumurtaları dişi kabuğu altında bulunur; elips
şeklinde ve koyu pembedir (Şekil 41b).

b

TA

a

Şekil 41. Kanlı balsıra’nın ergin dişisi (a) ve dişi kabuğu altındaki yumurtaları (b).

Zararlı kışı genellikle ikinci ve üçüncü dönem larva halinde geçirir. Mart sonundan
itibaren larvalar gelişmeye başlayarak, nisan başında ergin hale gelirler. Mayıs
ayından itibaren yumurtlamaya başlayan erginler, mayıs sonunda yumurtlamayı
tamamlar. Bir dişi ortalama 1500 (500–2500) yumurta meydana getirir.
Kabuk altında depo edilen yumurtalardan, mayıs ayının ikinci yarısından itibaren
ilk hareketli larvalar çıkmaya başlar. Her bireydeki açılma bir hafta sürer. Hareketli
larvalar çoğunlukla haziran başında görülür.
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Çıkan larvalar yaprakların üst yüzeyinin orta ve yan damarları boyunca kendilerini
sabitleyerek beslenirler. Yaz dölünün hareketli larvaları ise eylül ayının ilk haftasında görülmeye başlar. Çıkan larvaların çoğu yapraklarda tutunurlar, bunlardan
çok azı eylül ayı sonu ile ekim başında kışı geçirmek üzere dallara göç ederler.
Emziklere (bir yıllık sürgün) yerleşen larvaların üzerleri kısa bir zaman sonunda
kalın bir mum tabakası ile kaplanır ve kışlamaya çekilirler. Ancak kış başında
iklim koşulları uygun giderse larvalar gelişmeye devam ederek, kışı ergin halde de
geçirebilir. Fakat ergin dönemi ani değişen kış koşullarına dayanıklı olmadığından
büyük kısmı ölür. Yılda 2 döl verir.

EM

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bu zararlı ağaçların sürgün, yaprak ve yoğun olduğu durumlarda meyvelerinde
bulunur (Şekil 42). Hücre öz suyunu emmek suretiyle ağaçların zayıf kalıp verimden düşmesine neden olur. Çıkardığı tatlımsı maddelerde saprofit mantarların
gelişmesi nedeniyle “karaballık” da denilen fumajine neden olur. Yoğun olduğu
incir bahçelerinde iyi kalite olabilecek olan ürün pazar değerini tamamen yitirmektedir.

a

G

b

Şekil 42. İncir sürgünü (a) ve meyvesinde (b) beslenen Kanlı balsıra kolonisi.

3. KONUKÇULARI

Meyve ağaçları ve süs bitkileri olmak üzere pek çok konukçusu vardır. Bunlar
içinde en önemlileri incir, turunçgil, kavak, mersin, zakkum, ılgın, defnedir.

TA

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri:
Coccophagus lycimnia (Walker)
(Hym.: Aphelinidae)
Paraceraptrocerus. italicus (Masi)
(Hym.: Encyrtidae)
Metaphicus dispar (Mercet)
(Hym.: Encyrtidae)
Microterya lunatus (Dalman)
(Hym.: Encyrtidae)
Tetrastichus ceroplastae Girault
(Hym.: Eulophidae)
Dinarmus acutus (Thomson)
(Hym.: Pteromalidae)
Pachyneuron sp. nr. concolor (Forster) (Hym.: Pteromalidae)
Scutellista cyanea Motch
(Hym.: Pteromalidae)
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Predatörleri:
Chilocorus bipustulatus L.
Scymnus rubromaculatus Goeze
S. subvillosus (Goeze)
S. apetzi Mulsant
Synharmonia conglobata (L.)
Eublemma scitula (Rbr.)

(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Lep.: Noctuidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

EM

Doğal düşmanlardan en önemlileri C.lycimnia, P.italicus, S.cyanea, C.bipustulatus’dur. P.italicus’un Ege Bölgesinde %48 oranında etkili olduğu saptanmıştır.

– İncir bahçelerinde özellikle potaslı gübrelerin kullanılması, kanlı balsıranın
üremesini önleme bakımından faydalıdır.
– Fiğ, bakla, bezelye gibi baklagillerin de incir bahçelerinde ara ziraatı olarak
kullanılması, faydalı böceklerin barınmasını sağladığından yararlıdır.
5.2. Mekanik Mücadele

Ev bahçelerindeki incirlerde veya fidanlarda ve küçük ağaçlarda kışın, bulaşık olan
emzikler dipten uca doğru çuval parçası ile sürtülmek suretiyle temizlenmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele

G

5.3.1. İlaçlama zamanı
Mart-mayıs aylarında bahçeye köşegenler doğrultusunda girilir. Sırada veya birer
ağaç atlamak suretiyle her ağacın dört yönünden rasgele alınan birer emzik kontrol
edilir. Bu emziklerde bir adet bile kabuklu bit bulunursa, emzik bulaşık kabul
edilir. Bu bahçede 50–100 emzik sayılarak yüzde bulaşık emzik adedi saptanır.
Bulaşık emzik adedi %5’i geçerse ilaçlı mücadeleye karar verilir.

TA

Mücadelesi gereken bahçelerde koşnilin %90’dan fazlasının açılmaya başladığı
zamanda ilaçlama yapılır. Bu zaman Ege Bölgesi’nde genellikle haziran başından
itibaren ilk ileklemeden 1 hafta öncesine kadar olan zamana rastlamaktadır. İkinci
bir ilaçlama zamanı son ileklemeden 2 gün sonra başlayarak temmuzun son
haftasına kadar olan süreyi kapsamaktadır. İlekleme bakımından en güvenli
ilaçlama zamanı ise eylül ayı sonundan (incir hasadından hemen sonra) ekim ayı
ortasına kadar olan süredir. Ancak bu zamanda yapılacak olan ilaçlama ertesi yılın
ürününü korumayı amaçlar.
5.3.2. 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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5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
Motorlu yüksek basınçlı pülverizatörler kullanılmalıdır.
5.3.4. İlaçlama tekniği
Ağaçların her tarafı iyice ilaçlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EM

İlaçlama öncesi yapılan kontroller ilaçlamadan sonra sonbaharda da yapılır.
Bulaşık emzik oranı %5’e kadar olursa mücadele başarılı olmuş demektir.

LİMON ÇİÇEKGÜVESİ
Prays citri Mill.

(Lepidoptera: Yponomeutidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

a

TA

G

Erginleri 5–6 mm uzunluğunda, 1–2 mm genişliğinde ve kanat açıklığı 11.15 mm
olan kahverengi-gri renkli bir kelebektir. Kanatlarının üzerinde kahverengi-siyah
lekeler vardır. Hareketsiz iken kanatları çatı gibi vücudu örter ve vücudun orta
yerindeki V şeklinde siyah leke belirgin olarak görülür. Dişilerde abdomen ucu eğik
kesilmiş bir silindir boru gibi açıktır. Bu açıklığın çevresi sert kirli beyaz
pulcuklarla örtülüdür (Şekil 43a,b).

b

c

Şekil 43. Limon çiçek güvesi ergini (a,b) ve larvası (c).

Yumurtalar yeşilimsi beyaz renkte elips veya daire şeklinde hafif kabarık görünüştedir. Yumurta uzunluğu 0.2 mm’dir. Larvalar hemen hemen saydam olup beyazımsıdan yeşilimsiye kadar değişen renklerde ve başı kahverengidir. Olgun larva
5–8 mm yi bulur ve koyu tuğla rengini alır (Şekil 43c). Pupalar kahverengi ve 7–8
mm boyunda olup ipeğimsi bir kokon içerisinde bulunurlar.
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Erginler gündüzleri konukçusunun rengine uygun dal, gövde ve yaprakların alt
kısımlarında hareketsiz halde dururlar. Akşam karanlığı ile aktif hale geçerler. Dişiler
yumurtalarını taze, koyu renkli limon çiçeği tomurcuklarına ve çiçek bulamadıkları zamanlarda nadir olarak mor renkli taze limon sürgünlerine bırakırlar. Larvası,
yumurtanın çiçeğe yapışık yerinden galeri açarak tomurcuk içinde polen tozu
keseciği, dişi organ ve yumurtalıkta beslenerek açıkta veya kokon içinde 4 larva
dönemi geçirir. Gelişmesini tamamlayan dördüncü dönem larva, kokon ördükten
sonra prepupa ve pupa dönemini tamamlar. Kışı genellikle çiçek içinde larva
döneminde geçirmektedir. Yılda 10–11 döl vermektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Limon çiçek güvesi, limon çiçeklerinde ve küçük meyvelerinde zararlı olmaktadır
(Şekil 44a,b). Limon çiçeği tomurcuğuna bırakılan yumurtalardan çıkan larva,
yumurtanın çiçeğe yapışık olduğu kısımdan galeri açarak içine girip erkek ve dişi
organlarını yiyerek meyve tutmasına engel olur. Akdeniz Bölgesi’nin limon
yetiştirilen alanlarında bulunur.

b

G

a

Şekil 44. Limon çiçekgüvesi’nin çiçeklerde (a) ve meyvede (b) yaptığı zarar.

3. KONUKÇULARI

Asıl konukçusu limon olup, nadiren portakal çiçeklerinde de rastlanmıştır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

TA

Parazitoitleri:
Elasmus flabellatus Fonscol.(Hym.: Elasmidae)
Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae)
Bracon lactus Wesmael

(Hym.: Braconidae)

Predatörleri:
Chrysoperla vulgaris Schn. (Neur.: Chrysopidae)
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C. carnea (Steph.)

(Neur.: Chrysopidae)

Orius minutus L.
Syrphus spp.

(Hem.: Anthocoridae)
(Dip.: Syrphidae)
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
─ Yaz aylarında çiçek açan virüslü hasta ağaçlar yok edilmelidir.
─ Yediveren çeşidi daima çiçek açması nedeniyle bahçelerde bulundurulmamalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele

5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

EM

Limon çiçek güvesinin biyolojik mücadelesinde Bacillus thuringiensis’li preparatlardan birisi kullanılır.

Nisan ayı çiçeklenme döneminde yapılan sayımlarda çiçeklerin %50’den fazlası
zararlının yumurta ve larvası ile bulaşıksa 10’ar gün ara ile 2–3 defa ilaçlama
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

5.3.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
Çiçekler kaplama ıslanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

Uygulamadan 20 gün sonra çiçeklerde bulaşma %1-5’i aşmıyorsa uygulama başarılı olmuş demektir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

85

CİLT V

SUBTROPİK BİTKİ ZARARLILARI

NAR YAPRAKBİTİ
Aphis punicae Passerini
(Hemiptera: Aphididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Kanatsız dişiler 1–2 mm boyunda, vücut yeşil veya sarımsı yeşil renktedir.
Kornikulus kaide kısmında mat, uç kısmında koyudur. Kauda kısa olup, kaidede
boğum yapmıştır. Kanatlı formlarda ise baş ve toraks siyah, abdomen yeşil veya
sarımsı yeşil renkte; kornikıllar siyah, kauda ise yeşildir. Vücut uzunluğu 1.5–2.0
mm’dir (Şekil 45).
Nar yaprakbiti, narın sürgün uçlarında, yaprak altlarında, çiçek ve meyveleri üzerine yerleşerek koloniler oluşturur (Şekil 46). İlk olarak, mart ayı içerisinde (narın
çiçeklenme başlangıcında) görülmekte ve nisan-haziran aylarında uygun iklim
koşulları ile bitkideki sürgün gelişimine paralel olarak popülâsyonu yükselmekte,
mayıs ayı ikinci yarısında da yoğunluğu en yüksek seviyeye ulaşmaktadır.

G

Haziran ayı ikinci yarısından itibaren
artan doğal düşman popülâsyonu ile
yüksek sıcaklıklar, zararlının popülâsyonunu önemli ölçüde düşürmektedir.
Ayrıca, temmuz ayından itibaren kanatlı formlar nar bitkisini terk ederek
sekonder konukçularına göç eder ve
burada partenogenetik olarak ürerler.
Fakat çok azda olsa ağustos ayı sonlarına kadar nar bitkisinde görülebilirler.

Şekil 45. Nar yaprakbiti nimf ve erginleri.

TA

Sonbaharda (ekim ayından itibaren) nar bitkisine tekrar göç ederek, kanatsız dişierkek bireyleri oluşturur ve çiftleşirler. Çiftleşme sonrası dişi bireyler, yıllık sürgünlerde toplanarak kışı geçirmek üzere yumurtalarını tomurcuk diplerine, dallara
ve gövdeye bırakır ve bu yumurtalar bir sonraki yılın ilkbaharında tomurcukların
patlama zamanında açılır. Yumurtalardan çıkan fundatriksler ise, taze yapraklarda
beslenir. Nar yaprakbiti, kışı yumurta döneminde geçirir ve yılda iklime bağlı
olarak çok sayıda döl verir. Zararlının en uygun gelişme sıcaklığı, laboratuarda
22.5–25.0°C iken, doğada ortalama 21.4°C’dir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Nar yaprakbiti narın yaprakları altında, sürgün uçlarında, çiçek ve meyveleri
üzerinde koloniler halinde bulunur. Zararlı narın yaprak, sürgün, çiçek ve
meyvelerinde bitki öz suyunu emerek beslenir (Şekil 46).
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EM

Yaprakların alt yüzünden bitki özsuyunu emerek bitkinin zayıf düşmesine, çiçek ve
meyve dökümüne, yaprak ve meyvelerin deforme olmasına neden olur. Ayrıca,
emgi sırasında salgıladığı tatlımsı madde ile yoğun fumajine neden olmakta ve
bunun sonucunda da fotosentezi engelleyerek bitki gelişimini zayıflatmakta, çiçek
ve meyve dökümü ile ürünün kalitesine bağlı olarak, pazar değerini düşürmektedir.

a

b

Şekil 46. Nar yaprakbitinin sürgün (a) ve çiçek tomurcuğundaki (b) kolonisi.

Zararlı daha çok sık dikim yapılmış, düzenli budaması yapılmayan, rutubet oranı
yüksek ve geniş spektrumlu insektisitlerin yoğun olarak kullanıldığı bahçelerde
sorun olmaktadır.

3. KONUKÇULARI

G

Nar yaprakbiti, ekonomik açıdan önemli bir zararlı olmamakla birlikte, ülkemizde
narın yetiştiği tüm bölgelerde rastlanmıştır.
Nar yaprakbiti ülkemizde monofag bir tür olarak bilinmekte olup, tek konukçusu
nardır. Yurtdışında; bamya (Hibiscus esculentus), mavi yasemin (Plumbago
capensis), kına (Lawsonia inermis) ve mine çiçeği (Duranta plumieri)’nin de
konukçu olduğu bildirilmiştir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

TA

Nar yaprakbiti’ni doğada baskı altında tutabilecek birçok doğal düşman türü
bulunmaktadır. Ancak bu türlerden, ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda
saptananlar aşağıda verilmiştir.
Predatörleri:
Coccinella septempunctata L.
Hippodomia variegata Goeze
Oenopia conglobata (L.)
Adalia spp.
Scymnus spp.

(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
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Parazitoitleri:
Lysiphlebus spp.
Ephedrus spp.
Aphidius sp.
Aphidencyrtus sp.
5. MÜCADELESİ

(Der.: Forficulidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Hem.: Nabidae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Neur.: Chrysopidae)

EM

Forficula auricularia L.
Episyrphus balteatus (De Geer)
Metasyrphus corollae (F.)
Syrphus vitripensis Meigen
Nabis punctatus Costa
Campyloneura virgula (Herr.-Sch.)
Heterotoma dalmatinum Wgn.
Orius sp.
Chrysoperla carnea (Steph.)

(Hym.: Aphidiidae)
(Hym.: Aphidiidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Encyrtidae)

5.1. Kültürel Önlemler
─ Nar yaprakbiti, kışı yıllık sürgünlerin tomurcuk diplerinde yumurta döneminde geçirdiğinden; geç sonbahar, kış ve erken ilkbaharda ağaçlar kontrol
edilerek, yüksek oranda yumurta görüldüğünde bulaşık sürgünler budanarak
zararlının popülâsyonu düşürülür.

G

─ Yeni tesis edilecek bahçelerde sık dikimden kaçınılmalıdır.
─ Gereğinden fazla sulama ve azotlu gübre uygulamasından kaçınılmalıdır.
─ Yabancı ot temizliğine özen gösterilmelidir.
─ Her yıl düzenli budama yapılarak bahçe içerisindeki hava sirkülâsyonu
sağlanmalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele

TA

Nar yaprakbiti’nin doğal düşmanlarından yukarıda verilen ve özellikle Coccinellidae, Syrphidae, Anthocoridae, Chrysopidae ve Aphidiidae familyalarına ait
böceklerden biyolojik mücadelede yararlanılmalıdır.
Günümüzde bu doğal düşmanların üretilerek salınmasından çok, bulaştırma yapmak ve en önemlisi de zararlılara karşı kullanılan ilaçları ve ilaçlama zamanlarını
doğru tespit ederek, mevcut doğal düşmanları koruma, destekleme ve etkinliklerinin artırılması şeklinde biyolojik mücadele uygulanabilir. Bu amaçla, vejetasyon süresince doğal düşman faaliyetinin yoğun olduğu dönemlerde, zararlılara
karşı gereksiz ve kaplama ilaçlamalardan kaçınılmalıdır.
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5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı
Nar yaprakbitine karşı genel olarak, ilkbaharda tek ilaçlama yeterlidir. Bu amaçla,
bir önceki yıldan bulaşık olduğu bilinen bahçelerde tomurcuklar patladıktan sonra
(çiçek öncesi) yeterli yaprakbiti yoğunluğu varsa ilaçlama önerilir. Nar yaprakbiti
yoğunluğu haziran sonu ve temmuz başından itibaren hava sıcaklığının artmasıyla
birlikte oldukça düşmektedir. İlaçlamalarda, ağaç başına 10 adet bulaşık sürgün
eşik olarak kabul edilir.
5.3.2. 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.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, kullanılır. Küçük ağaç veya bodur çeşitlerde, sırt pülverizatörleri (motorlu, otomatik,
mekanik) de kullanılabilir.
5.3.4. İlaçlama tekniği

Nar ağaçlarının tüm organlarının (özellikle yaprak, sürgün ve çiçek) ilaçlı su ile
iyice ıslatılmasına özen gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

İlaçlamadan 7 ve 14 gün sonra yapılan kontrollerde, sayım sonuçları mücadele
eşiği (10 bulaşık sürgün/ağaç) değerinden daha az bulunmuşsa uygulama başarılı
kabul edilir.
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SİRKE SİNEKLERİ
Drosophila spp.
(Diptera: Drosophilidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ege Bölgesi incir bahçelerinde Sirke sineklerinin, Drosophila melanogaster Meig.,
D.funebris (Fabr.), D.simulans Stutt. ve D.rufifrans olmak üzere 4 türü saptanmıştır.

a

b

EM

Erginleri, 3.0–3.5 mm boyunda, siyaha yakın koyu renkten kızılımsı sarıya kadar
değişen sineklerdir (Şekil 47a,b). Larvaları beyazımsı krem renkli, baş tarafı sivri,
arkası (abdomen sonu) ise küt bir yapıda ve bacaksızdır (Şekil 47c).

c

Şekil 47. Sirke sineği ergini (a,b), larvaları ve zararı (c).

G

Tuzaklarla yapılan çalışmalarda ocak-mart döneminde tuzaklara hiç gelmedikleri
veya çok az geldikleri, yoğunluklarının nisan başından itibaren artmaya başladığı,
ovadaki incir bahçelerinde kasım, biraz daha yüksek yerlerde eylül-ekim aylarında
en yoğun oldukları saptanmıştır.

TA

Özellikle taban suyu yüksek, fazla sulanan yerlerde veya yağışlı yıllarda incir
meyvelerinin yarılması nedeniyle bahçelerinin önemli zararlıları arasındadır. Böyle
bahçelerde ağustos ortasına doğru olgunlaşmaya başlayan incirlere gelip ya içlerine
girip çıkarlar ya da gözlerine yumurtalarını bırakırlar. Bu yumurtalar 2–3 gün
içinde açılır ve çıkan larvalar incirlerin içinde beslenerek pupa olur.
Uygun koşullarda gelişme süreleri 15 gündür. Yılda çok sayıda döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Meyveleri kurtlandırıp kalitesini düşürdükleri gibi çürüklük yapan organizmaları
da yayarlar. Aflatoksin oluşturan fungusların vektörüdürler. Ülkemizde incir
yetiştirilen bütün alanlarda mevcuttur.
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3. KONUKÇULARI
Diğer meyvelerde çürükçül olarak beslenmesine rağmen, sadece incirde zararlı
olur.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
5. MÜCADELESİ
5.1. Kimyasal Mücadele
5.1.1. İlaçlama zamanı
İlaçlamanın gerekli olup olmadığını saptamak için,
1–10 dekar büyüklüğündeki bahçelerden 10 ocak

–

10–30 dekar büyüklükteki bahçelerden 20 ocak

–

30 dekardan büyük bahçelerden de 30 ocak,

EM

–

3x3.5 m boyutlu beyaz bir örtü üzerine silkelenmelidir. Ocak başına 3 ve daha
fazla ergin düşen bahçelerde ilaçlama yapılmalıdır. Bu bahçelerde ilaçlamaya,
nisan ayı sonlarında başlanmalıdır.
5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

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

5.1.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.

TA

İlaçlamalarda ağacın her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
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TORBALI KOŞNİL
Icerya purchasi Mask.
(Hemiptera: Margarodidae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ergin dişi, 5–6 mm uzunluğunda 3-4 mm genişliğinde olup, ovalimsi, kirli beyaz
renkte torba taşır (Şekil 48c). Bu torbanın altındaki vücut kirli kırmızı; bacak,
anten ve kılları ise siyahtır (Şekil 48b). Yumurtalarını torba gibi görülen beyaz
elyaf paketi içine bırakır. Daha beyaz olan bu kısım, torba görünümünde olduğu
için torbalı koşnil denmiştir. Bu torbanın üstü, uzunlamasına derin, oluk gibi 14–16
çizgiden oluşmuştur. Torbanın içinde, elyaflar arasında küme halindeki yumurtalar
açık kırmızı renktedir. Larvaların antenleri ile gövdeden çıkan kılları ve bacakları
siyah, vücutları ise kirli kırmızıdır. Bu zararlı hermafrodittir.

a

G

Bir dişinin yumurta torbasında 300–1000 adet yumurta bulunabilir. Larvalar
hareketli olup genellikle yaprak sap ve damar boyunca sıralanır, dal ve gövdede
kümelenir. Nimf ve erginleri hareketsiz olup, kendilerini bir yere tespit ederek
beslenirler. Ağaçların kuytu yerlerinde kışlar. İlkbahar, yaz ve sonbahar ortalarında
olmak üzere 3 döl verir.

b

TA

Şekil 48. Torbalı koşnil larvaları (a), çeşitli
dönemlerinin bulunduğu kolonisi (b)
ve ergini (c).

c

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bitkinin öz suyunu emerek gelişmesini durdurduğu gibi, çok fazla tatlımsı madde
salgılayarak fumajine neden olur. Beslendiği dalları kurutur, yaprakların sararıp
dökülmesine neden olur.
Ülkemizin tüm sahil şeridi ve geçit bölgelerine yayılmıştır.
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3. KONUKÇULARI
Başta turunçgil olmak üzere, diğer birçok subtropik meyve, süs bitkisi ve bazı
yabancı otlar konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

a

EM

Rodolia cardinalis (Muls.) (Col.: Coccinellidae) en etkin ve önemli predatörüdür
(Şekil 49).

b

Şekil 49. Torbalı koşnil kolonisinde beslenen Rodolia cardinalis erginleri(a) ve larvaları(b).

5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik Mücadele

Zararlı özellikle gövde ve kalın dallarda görüldüğünde, bez parçası veya fırça ile
sıyrılmalıdır.

G

5.2. Biyolojik Mücadele
Zararlı ile bulaşık bahçelerde R. cardinalis’in ergin ve diğer dönemleri varsa böyle
bahçelerde herhangi bir işleme gerek yoktur. Çünkü predatör böcek zararlıyı kısa
sürede kontrol altına alabilir.

TA

Eğer zararlı üzerinde, faydalı böceğin herhangi bir dönemine rastlanmıyorsa, diğer
bahçelerden bu faydalı böceğin erginleri toplanır veya R. cardinalis’in diğer dönemlerinin bulunduğu dallar kesilip bahçeye getirilerek zararlının olduğu ağaçlara
yerleştirilir.
5.3. Kimyasal Mücadele

Biyolojik mücadele başarılı olduğu için kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.
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TURUNÇGİL BEYAZSİNEĞİ
Dialeurodes citri (Ashm.)
(Hemiptera: Aleyrodidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

a

b

EM

Erginler süt beyaz renkli, 1.0–1.5 mm boylu küçük kelebekleri andırır. Dişilerde
kanatlar erkeklere oranla daha geniş ve uzun, erkeklerde abdomen dişilere oranla
daha sivri ve incedir. Yumurtaları saydam, soluk sarı renklidir. Larvalar kabuklu
bitleri andırır şekilde yassı ve yaprağın alt yüzünde sabitleşmiş bir konumda olup
saydam, soluk yeşil-sarımsı renktedir (Şekil 50).

c

G

Şekil 50. Turunçgil beyazsineği ergini (a), larvası (b) ve yaprak altında beslenen
larvalar (c).

Genellikle kışı büyük oranda pupa, düşük oranda da üçüncü larva döneminde
geçirir. İlkbaharda nisan ayının ilk yarısında erginler çıktıktan 1-2 gün sonra
yumurtalarını yaprağın alt yüzüne tek tek bırakırlar. Çok kısa bir sap ile yaprak alt
yüzüne yapıştırılan yumurtalar 8–24 gün içinde açılır.

TA

Yumurtadan çıkan larvalar birkaç saat dolaştıktan sonra yaprağın alt yüzünde
sabitleşir. Üç larva döneminden sonra pupa olur. Larva dönemi 23–30 gün, pupa
dönemi 13-34 gün sürer. Erginler ortalama 10 gün yaşar, bir dişi ömrü boyunca
150–200 adet yumurta bırakır. Yılda 2–3 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar. Yaprak alt yüzlerinde emgi yerlerinde klorofil parçalanması sonucu sarımsı lekeler oluşur. Böyle yapraklar sertleşerek zamanla
dökülür, bu gibi ağaçlarda gelişme yavaşlar ve verimde azalma görülür.
Bu doğrudan zararın yanı sıra, beslenme sırasında larvaların ve pupaların
salgıladığı tatlı maddeler nedeni ile de dolaylı zarar oluşur. Tatlı maddenin
stomaları örtmesi sonucu fizyolojik olaylar engellenebildiği gibi, yine bu tatlı
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madde üzerinde saprofit mantarların gelişmesi ile oluşan fumajin nedeni ile de
ağaçların gelişmesinde durgunluk meydana gelir (Şekil 51). Zarar sonucu
ağaçlarda yeni sürgün vermede gecikmeler, erken yaprak dökümü ile dallarda
kurumalar olmakta, meyvelerin tat ve kalitesi ile pazar değerleri düşmektedir

EM

Ülkemiz turunçgil alanlarında yaygındır.

a

b

Şekil 51. Turunçgil beyazsineği erginlerinin kapladığı turunçgil yaprağı
(a) ve neden olduğu fumajin (b).

3. KONUKÇULARI

Genellikle turunçgilleri tercih etmekle birlikte, trabzonhurması, tespih ağacı, kokar
ağaç gibi 100’ün üzerinde konukçusu olan polifag bir zararlıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)

Predatörleri:
Serangium parcesetosum Siccard.
Clitostethus arcuatus Rossi
Exochomus quadripustulatus (L.)
Hyperaspis campestris (Herbst.)
Hippodomia variegata (Goeze)
Semidalis aleyrodiformis (Steph.)
Conwentzia hageni Banks
C. psociformis (Curtis)
Chrysoperla carnea (Steph.)
Deraeocoris pallens Reut.
Campyloma diversicornis Reut.

(Col.: Coccinellidae) (Şekil 52)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Neur.: Coniopterygidae)
(Neur.: Coniopterygidae)
(Neur.: Coniopterygidae)
(Neur.: Chrysopidae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Miridae)

TA

G

Parazitoitleri:
Encarsia lahorensis (How.)
E. armata (Sil.)
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Heterotoma dalmatinum (Wgn.) (Hem.: Miridae)
Cardiastethus nazarenus Reut.
(Hem.: Anthocoridae)
Orius minutus L.
(Hem.: Anthocoridae)
Entomopatojenleri:
Aschersonia aleyrodis Web.
Aegerita webberi H.S.Fawc.

a

EM

Doğal düşmanlarından en önemlileri E. lahorensis, S. parcesetosum, C. arcuatus,
A. aleyrodis’dir.

b

c

Şekil 52. Serangium parcesetosum’un ergini (a), 1. dönem larvası (b) ve
olgun larvası (c).

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

– Yeni tesis bahçelerde temiz fidan kullanılmalı, sık dikimden kaçınılmalı,

G

– Turunçgil bahçelerinin çevresine zorunlu olmadıkça rüzgâr kıran olarak
yüksek boylu çit bitkileri dikilmemeli,
– Ara tarımı yapılmamalı, yüksek boylu meyve ağaçları arasında turunçgil
bahçesi tesis edilmemeli,
– Hava sirkülâsyonunu sağlamak için, ürün verimini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde budama yapılmalıdır.

TA

– Tüm bakım işlerine özen göstererek ağaçlar güçlü bulundurulmalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele

Bahçede bulunan diğer zararlıların mücadelesinde, ilaçlama gerektiği durumlarda
seçici bitki koruma ürünleri kullanılarak doğal düşmanların korunması esas
alınmalıdır.
Zararlının sorun olduğu durumlarda Encarsia lahorensis ve S. parcesetosum’un
bahçelere yerleştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir (Şekil 52). Her iki yararlı
tür yurt dışından getirtilmiş olup, ülkemizde kışı geçirebilmektedir. Bunların
doğada korunması ve desteklenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
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S. parcesetosum bahçedeki ağaçların %10’luk çok yoğun bulaşık kısmına 15–50
ergin/ağaç olacak şekilde salınmalıdır. Salımlar önceki yıllarda yerleştiği bahçelerden toplanan bireylerle yapılabilir. E.lahorensis düşük zararlı yoğunluklarında
etkilidir. Bu nedenle zararlı popülâsyonunun yüksek olduğu durumlarda S.
parcesetosum salımına öncelik verilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

EM

Kültürel ve biyolojik mücadele uygulandığı halde yapılan sayımlarda yaprak
başına en az 3 adet canlı D. citri bireyi (yumurta, nimf ve pupa) bulunuyorsa kimyasal mücadele yapılır. Doğada ilk kez üçüncü dönem nimfler görüldüğünde birinci ilaçlama yapılır. Doğal dengenin korunması için yazlık yağlara öncelik verilir.
Bu uygulama haziran ayının ilk yarısına denk gelmektedir. Gerekirse ikinci
ilaçlama, ikinci döle karşı ağustos ayı ikinci yarısından itibaren yapılır. İlaçlama
tekniğine uygun şekilde yapıldığı takdirde tek uygulama yeterlidir.
Bahçede Beyazsineğin yanında kabuklu bit koşnil gibi zararlılar da problem
oluşturuyorsa, bütün zararlılar göz önünde bulundurularak mücadelenin entegrasyonu yapılır.
Ayrıca bazı zararlılar (kabuklubitler, koşniller vb.) için kışın yapılan yazlık yağ
uygulaması bu zararlının da popülâsyonunu düşürmede etkilidir.
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, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

TA

İlaçlamada özellikle yeni sürmüş genç yapraklar olmak üzere yaprakların alt
yüzlerinin iyice ıslanmasına özen gösterilmelidir. Yazlık yağlarla yapılan ilaçlamadan önce ağaçlar sulanmış olmalı, yazın sıcaklık gölgede 32°C’yi geçince, kışın
5°C’nin altına inince ilaçlamaya son verilmelidir. Diğer zararlılara karşı kükürt
veya karışımında kükürt bulunan preparatların kullanılması durumunda kükürt-yağ
uygulaması arasında mutlaka 1 aylık süre bırakılmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yaz ilaçlamasından 20 gün, kış ilaçlamasından 40 gün sonra yapılan sayımlarda
yaprak başına ortalama 3 adetten az canlı birey bulunursa, kimyasal mücadele
başarılı kabul edilir.
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TURUNÇGİL KIRMIZIÖRÜMCEĞİ
Panonychus citri (Mc. Greg.)
(Acarina: Tetranychidae)

a

b

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ergin dişiler 0.32–0.37 mm boyunda, oval ve çoğunlukla kadifemsi kırmızı renktedir. Fakat açık kırmızıdan mora kadar değişen renklerde olanları da vardır.
Vücutlarının üzerinde kabarcıklardan çıkan uzun kıllar bulunur (Şekil 53a).
Erkekleri dişilere oranla daha küçük ve vücutları arkaya doğru daralır (Şekil 53b).
Ergin ve nimfler 4 çift, larvalar 3 çift bacaklıdır. Yumurtaları 0.12 mm çapında,
açık kırmızı renkte ve soğan şeklinde olup ucunda sap kısmı vardır ve sap sonunda
çadırı andıran iplikçiklerle yaprağa bağlanır (Şekil 53c).

G

Şekil 53. Turunçgil kırmızıörümceği (a: Ergin dişi; b: Erkek; c: Yumurta).

TA

Kışı ergin veya yumurta döneminde geçirirler. Bir dişi 20–50 adet yumurtayı
yaprak, meyve ve sürgünlere bırakır. Sıcak havalarda yumurtadan ortalama bir
hafta içinde çıkan larvalar yaprak ve sürgünlerde gezinir ve beslenirler. Yumurtadan çıkan larvalar üç kez gömlek değiştirdikten sonra ergin olurlar. Yumurtadan
ergin oluncaya kadar geçen süre sıcaklığa bağlı olarak 2–5 haftadır. Kırmızı
örümcekler daima yaşlı yapraklardan genç ve taze yapraklara doğru göç eder. Yılda
10–15 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Kırmızı örümcekler turunçgil yapraklarını ve meyvelerini sokup emerek beslenirler
(Şekil 54a). Emgi yerlerinde soluk lekeler meydana gelir (Şekil 54b). Zararın
devam etmesi sonucu bu soluk lekeler artar, birbirleri ile birleşir, yapraklar gümüşi
bir renk alır. Böyle yapraklar kurur, dökülür ve sürgünlerin ölümüne neden olur.
Zararlı yoğun olarak bulunduğu ağaçların zayıf düşmesine ve buna bağlı olarak
meyve kalitesi ve verimin azalmasına neden olur. Tüm turunçgil alanlarında
yaygındır.

98

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

3. KONUKÇULARI
Tüm turunçgil çeşitleri ile bazı süs bitkileri konukçularıdır.

a

Zararlanmış

EM

Sağlam

b

Şekil 54. Yaprakta beslenen dişiler (a); meyve ve yapraktaki zarar şekli (b).

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Turunçgil kırmızı örümceğinin önemli predatörleri vardır. Türkiye’nin değişik
yörelerindeki turunçgil bahçelerinde Phytoseiidae (Acarina) familyasına bağlı 9 tür
predatör saptanmıştır.

TA

G

Anthoseius recki (Wains)
Amblyseius finlandicus (Ouds)
A. largoensis (Muma)
A. potentillae (Garman)
A. rubini S.A.
A. stipulatus Athias-Henriot
Euseius scutalis (Athias-Henriot)
Phytoseius finitimus Ribaga
Typhlodromus athiasae P.-S.

Bu familya dışındaki diğer önemli predatörleri şunlardır:
Scymnus quadriguttatus M.
(Col.: Coccinellidae)
S. levaillanti Muls.
(Col.: Coccinellidae)
S. rubromaculatus Goeze.
(Col.: Coccinellidae)
Clitostethus arcuatus Ros.
(Col.: Coccinellidae)
Stethorus gilvifrons Muls.
(Col.: Coccinellidae)
S. punctillum Weise
(Col.: Coccinellidae)
Conwentzia hageni Banks.
(Neur.: Coniopterygidae)
Semidalis aleyrodiformis (Stephens) (Neur.: Coniopterygidae)
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Orius minutus L.
Cardiastethus nazarenus Reuter
Scolothrips longicornis Pries.

(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Thys.: Thripidae)

Bu doğal düşmanlardan özellikle Phytoseiidler, Stethorus spp. ve S. longicornis
Kırmızı örümceklerin en önemli doğal düşmanlarıdır. Bu doğal düşmanlarla
birlikte diğerleri Kırmızı örümcek populasyonunu baskı altında tutabilmekte ve bu
nedenle kimyasal mücadeleye genellikle gerek duyulmamaktadır.
5. MÜCADELESİ

EM

5.1. Kültürel Önlemler
─ Bahçeler mümkün olduğu kadar yabancı otlardan temiz tutulmalıdır,
─ Ağaçların bakımlı olmasına özen gösterilmelidir,

─ İyi bir sulama programı ile ağaçların su stresine girmesi önlenerek zararlının
popülasyon artışı engellenmelidir.
─ Tozlar doğal düşmanların faaliyetlerini büyük ölçüde engellediği için
bahçeler arasındaki yollardan bahçeye gelebilecek tozlar engellenmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele

G

5.2.1. İlaçlama zamanı
İlkbaharda turunçgil bahçelerinde şubat sonu-mart başında, büyüteç ile yaprakların
alt ve üst yüzeyindeki hareketli bireyler sayılır. On yaprakta 4-9 canlı birey var ise
yazlık yağlar ile, eğer üstündeyse akarisitlerden biriyle mücadele yapılmalıdır.
İlaçlamaya zararlının taze sürgünlere geçmeden önce yani çiçeklenmeden önceki
devrede başlanmalıdır. Bu devre geçirilmiş ise meyve bağladıktan bir hafta sonra
da ilaçlama yapılabilir.

TA

5.2.2. Kullanılan ilaçlar ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. Kükürt veya bileşiminde kükürt bulunan
preparatların kullanılması durumunda turunçgil ağaçlarına en az bir ay geçmeden
yazlık yağlar atılmamalıdır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
Ağaçların içi ve dışı, yaprakların alt ve üst yüzeyleri iyice ilaçlanmalıdır. Günün en
sıcak ve yapraklardaki çiğ dolayısıyla sabahın erken saatlerinde ilaçlama yapılmamalıdır.
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulamanın yapıldığı bahçelerde ilaçlamadan 15 gün sonra kontrol edilen
yapraklarda canlı bireyler on yaprakta dört adedin altında ise kimyasal mücadele
başarılı kabul edilir.

TURUNÇGİL PAMUKLU BEYAZSİNEĞİ

EM

Aleurothrixus floccosus (Maskell)
(Hemiptera: Aleyrodidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Erginleri pupadan yeni çıktıklarında açık sarı renklidirler. Daha sonra
abdomenlerinin ventralinde bulunan mum plakalarından salgıladıkları beyaz
mumsu madde tüm vücutlarını kaplar ve bu nedenle de beyaz bir görünüm alırlar.
Ergin dişilerin boyu ortalama 1.16 mm, erkeklerin boyu ise ortalama 1.0 mm
kadardır. Erginlerin dinlenme halinde kanatları vücut üzerinde çatı gibi durur,
ancak kanatları birleşik değildir (Şekil 55a).

G

Yumurtaları ilk bırakıldıklarında açık sarı renkte ve yaprak üzerinde dik dururlar.
Ergin yumurtalarını dairevi şekilde bırakır (Şekil 55a,b). Embriyo olgunlaştıkça
yumurtalar yaprak üzerine yatar ve rengi açık kahverengine dönüşür. Yumurtaların
uç kısımları hafif içe doğru bükük olup, muz şeklindedir (Şekil 55b).
Birinci larva dönemi açık yeşilimsi, ikinci ve üçüncü larva dönemi ile pupa dönemi
kahverengimsidir. Larvaların vücutlarının kenarı ve üzeri uzun, yapışkanımsı
parlak ve pamuksu maddelerle kaplıdır (Şekil 55c,d; 54).

TA

Pupa, oval yapıda dorsal kısmı kahverengi, yanları ise açık kahverengidir. Vücut
kenarında dışa doğru uzamış, kirpik şeklinde uzantılar vardır. Pupa kabuğu
üzerinde pamuğumsu madde birikintileri bulunur.
İlkbaharda erginler çıktıktan sonra yumurtalarını ağacın genç yapraklarına, bazen
de yaşlı yapraklarına, yaprağın alt kısmına daire veya yarım daire şeklinde
bırakmaktadır (Şekil 55a,b). Erginler yumurta bırakmak için alt dallarını ve ağacın
iç kısımlarını tercih etmektedir. Erginler diğer beyazsineklerin aksine yaprağın
altında kümeler halinde değil, tek tek bulunurlar. Bir yaprakta zararlının tüm
dönemlerini bir arada görmek mümkündür. Sonbaharda zararlının yoğun olduğu
bahçelerde özellikle hasata yakın dönemde tatlımsı maddeler damlama şeklinde
akmaya başlar. Yılda 5-7 döl verir.
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c

b

d

TA

G

Şekil 55. Turunçgil pamuklu beyazsineği’nin yumurta bırakan erginleri (a),
daire şeklinde bırakılan yumurtalar (b), larva kolonisi (c) ve
olgun larva (d).

Şekil 56. Turunçgil pamuklu beyazsineği larvalarının yaprağın alt yüzünde
meydana getirdikleri pamuklu maddeler ve kolonileri.

102

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Larvaları bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar. Yoğun olarak beslendikleri
yapraklar zamansız dökülür ve bu gibi ağaçlarda gelişme duraklayarak verim
kaybına uğrar. Bu doğrudan zararı yanı sıra, beslenme sırasında larva ve pupaların
salgılamış olduğu tatlımsı madde nedeniyle de çok yoğun bir fumajine sebep
olurlar. Bu oluşan fumajin bitkinin fotosentezini engelleyerek bitki gelişimini
olumsuz yönde etkiler. Ayrıca fumajin sonucu meydana gelen kirlenme de ürünün
Pazar değerini düşürmektedir.

3. KONUKÇULARI

EM

Zararlı Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde sahil şeridindeki turunçgil bahçelerinde
görülür.
Ülkemizde turunçgillerde ekonomik önemde zarar yapmaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI
Parazitoiti:
Cales noacki How.

(Hym.: Aphelinidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

(Neur.: Chrysopidae)
(Neur.: Coniopterygidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)

G

Predatörleri:
Chrysoperla carnea (Steph.)
Conwentzia sp.
Clitostethus arcuatus Rossi.
Serangium parcesetosum Siccard.

─ Yeni kurulacak bahçe tesislerinde sık dikimden kaçınılmalıdır.
─ Turunçgil bahçelerinin etrafına rüzgâr kıran olarak yüksek boylu çit bitkileri
zorunlu olmadıkça dikilmemelidir.

TA

─ Hava sirkülâsyonu sağlanacak şekilde budama yapılmalı, iç kısımlardaki
obur dallar alınmalıdır.
─ Zararlı ile bulaşık fidanların başka yerlere nakli önlenmeli ve bu durumdaki
fidanlar hemen imha edilmelidir.
5.2. Biyolojik Mücadele

Bu zararlıya karşı yapılan biyolojik mücadele oldukça etkilidir. Bu nedenle zararlı
ile mücadelede biyolojik mücadeleye önem verilmelidir. Doğal düşmanları mevcut
ise çok iyi korunmalı, eğer bahçede bulunmuyorsa, olan yerlerden temin edilerek
bulaşık bahçelere salınmalıdır. Özellikle, zararlı ile biyolojik mücadelede çok etkili
olan C. noacki, bulaşık bahçelere yerleştirilmelidir.
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5.4. Kimyasal Mücadele
Zararlının vücudu yoğun bir şekilde yapışkanımsı ve pamuksu maddelerle kaplı
olduğu için kimyasal mücadele etkili olmamaktadır. Bu nedenle kimyasal
mücadelesi yoktur.

TURUNÇGİL PASBÖCÜSÜ

EM

Phyllocoptruta oleivora (Ashm.)
(Acarina: Eriophyidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

b

Dişiler yumurtalarını turunçgil meyve ve yapraklarına teker teker veya
gruplar halinde bırakırlar. Yumurtaların açılma süresi kışın 24–30 gün,
yazın ise 2–4 gündür. Gelişme eşiği
9.2°C olup, bir dölün gelişmesi için
etkili sıcaklık toplamı ise 105 günderecedir. Uygun şartlarda yılda 30–
40 döl verebilir.

G

a

Ergin dişi ve erkeklerin rengi limon
sarısı kahverengi arasında değişir.
Hysterosoma üzerindeki halka sayısı
58 dir. Baştan arkaya doğru incelen
bir iğ veya havuç şeklinde 0.1 mm
boyunda, orta kısmında tutunmaya
yarayan bir uzantısı bulunur. Çok
hareket eden bir akar olup iki çift
bacağı vardır (Şekil 57a,b).

TA

Şekil 57. Turunçgil pasböcüsü ergini (a) ve
yaprakta beslenen Turunçgil
pasböcüsü bireyleri (b).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Nimf ve erginleri taze yaprak, filiz ve meyvelerde emgi yaparak zararlı olurlar.
Emgiye uğramış yapraklar normal rengini kaybederek sararır ve hafif solar. Taze
sürgün ve yapraklarda kırmızımsı mor lekeler meydana gelir (Şekil 58a).
Meyvelerin üzeri pas renkli lekelerle kaplanır (Şekil 58b,c,d). Limonlar ise gümüşi
bir renk alır. Zarar görmüş meyvelerde büyüme durur, tadı bozulur, değerini
kaybeder. Portakal meyvelerinde lekeler dağınıktır. Mandarinlerde ise, meyvenin
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her tarafı esmer, donuk ve açık gri bir renkle kaplanır. Turunçgil yetiştirilen bütün
bölgelerde bulunur.
3. KONUKÇULARI
Turunçgil, zeytin ve birçok sebze türleridir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

EM

Predatörleri:
Orius minutus L.
(Hem.: Anthocoridae)
Cardiastethus fascifentris Garb
(Hem.: Anthocoridae)
Stethorus gilvifrons Muls.
(Col.: Coccinellidae)
S. punctillum Weise
(Col.: Coccinellidae)
Pharoscymnus berytensis Weise
(Col.: Coccinellidae)
Conwentzia hageni Banks.
(Neur.: Coniopterygidae)
Semidalis aleyrodiformis (Stephens) (Neur.: Coniopterygidae)
Scolothrips sexmaculatus Perg.
(Thys.: Thripidae)

b

TA

G

a

d

c

Şekil 58. Turunçgil pasböcüsü’nün yapraktaki zararı (a) ve meyvelerdeki zarar
şekilleri (b,c,d).

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

Kültürel işlemler zamanında ve yeterince yapılmalıdır.
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5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Mayıs ayı başından itibaren 7–8 günde bir bahçenin değişik yerlerinde el lupu ile
100 meyvede yapılan kontrollerde bir görüş alanında (1 cm2) 1–2 adet pasböcüsü
görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanır.
Yine, bahçede bir sene önceki ağaçlarda en az %51 oranında zarar görülmüş ise o
bahçede ertesi sene kontrole gerek kalmadan ilaçlama yapılır.
Bir önceki yıl pas böcüsü tüm ağaçlarda olmayıp, bazı ağaçlarda görülmüş ise,
yalnız o bulaşık ağaçlar ilaçlanmalıdır.

EM

Bahçe ağır bulaşık ise her tarafı ilaçlanmalıdır.

Eğer bir bahçede kış ilaçlaması yapılıyorsa ve o bahçenin bir önceki yıl pas böcüsü
ile bulaşık olduğu saptanmış ise, kış ilaçlamasında kullanılan yazlık yağların içine
pas böcüsü ilaçlarından biri katılmalıdır.
İlk ilaçlamadan sonra haftalık olarak yapılan kontrollerde zarar devam ettiği sürece
ilaçlama tekrarlanır.
5.2.2. Kullanılacak ilaçlar ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
ilaçlar ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

5.2.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
Ağaçların önce iç, sonra dış kısmı ilaçlanarak her yerinin iyice ilaçlanmasına özen
gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

İlaçlamadan sonra haftalık lupla yapılan meyve kontrollerinde ortalama 1 adet pas
böcüsü/cm2’den az olan bahçelerde uygulama başarılı olmuştur.
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TURUNÇGİL SARI KABUKLUBİTİ
Aonidiella citrina (Coq.)
VE
TURUNÇGİL KIRMIZI KABUKLUBİTİ
A. aurantii (Mask.)
(Hemiptera.: Diaspididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Bu iki tür birbirine oldukça benzer. Olgunlaşmış ergin dişinin kabuğu daire
şeklindedir. Kabuk rengi Aonidiella citrina’da kirli sarı, A. aurantii’de kırmızıdır
(Şekil 59a,b). Ayrıca A. citrina’da kabuk yassı, diğerinde ise daha bombelidir.
Kabuk çapı ortalama 1.8 mm’dir. Kabuk altındaki vücut böbrek şeklinde ve limon
sarısı rengindedir. Vücudun boyu ortalama 1.0 mm, eni 1.3 mm’dir. Vücudun alt
kısmı beyaz renkli, ince zar şeklinde ikinci kabuk ile örtülüdür. Olgunlaşmamış,
yani henüz yavru vermeye başlamamış olan genç ergin dişilerde kabuk gri renkli,
vücut ise armut şeklindedir. Altta karın zarı oluşmamıştır. Bu dönemdeki
Aonidiella türleri bu özellikleriyle Chrysomphalus dictyospermi Morgan (Hem.:
Diaspididae)’ye çok benzediğinden çoğu kez onunla karıştırılmaktadır.

TA

G

Erkek prepupa ve pupa kabuğu uzun şekilli olup dişininkinden oldukça küçüktür
(Şekil 59c). Ergin erkekler diğer kabuklubitlerde olduğu gibi bir çift kanatlıdır.
Pupa kabuğunu terk eden ergin erkek kanatlı olmasına karşın fazla hareketli
değildir ve döllenme olduktan sonra ölür.

a

b

c

erkek

dişi

Şekil 59. Turunçgil sarı kabuklubiti dişisi (a); Turunçgil kırmızı kabuklubiti
dişisi (b) ve Turunçgil kırmızı kabuklubiti’nin erkeği, dişisi ve farklı
dönemleri (c).
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A.citrina kışı %75 oranında ikinci dönem larva halinde geçirir. Kışlık popülâsyonun geri kalan kısmını ise ergin dişi, birinci dönem larva, prepupa ve pupalar
oluşturur. A. aurantii ise kışı her dönem fakat en çok (%50) ergin dişi döneminde
geçirmektedir.
Bu kabuklu bitler ovovivipardırlar. Yani yumurta bırakmazlar. Yumurtalar dişinin
karnında açılır ve dişi hareketli larvalar doğurur. Gözle görülecek kadar küçük ve
sarı renkli olan bu larvalar 1–2 gün dişinin kabuğu altında barındıktan sonra, dışarı
çıkar ve birkaç saat gezinerek uygun bir yer bulup sabitleşirler.
Ergin oluncaya kadar, dişiler 2 (birinci ve ikinci dönem larva), erkekler 4 (birinci
ve ikinci dönem larva, prepupa ve pupa) dönem geçirirler.

EM

Ege Bölgesi’nde sarı kabuklubitin bir dişisi ortalama 1.5 ay süre ile döllere ve
yıllara göre değişerek 30–60 adet, kırmızı kabuklubitin bir dişisi 30–95 adet,
Akdeniz Bölgesi’nde ise 100–150 adet yavru vermektedir. İlk hareketli larvaların
görülmesi Ege Bölgesinde A. citrina için mayıs sonu, A.aurantii için mayıs başıdır.
Her iki tür Akdeniz Bölgesi’nde mayıs başında, Karadeniz Bölgesi’nde ise haziran
ayında ilk hareketli larvalar vermektedir.
Her iki zararlı Ege Bölgesi’nde yılda 3, Akdeniz Bölgesi’nde 4–5 döl vermektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Zararlı hortumunu beslendiği bitki dokusuna sokarak, salgıladığı zehirli maddelerle
hücrenin parankima dokusunu parçalar ve hücre suyunu emer. Bu şekilde dokuların
ölümünü çabuklaştırır, yapraklarda klorofil oluşumunu, stomaları kapadığı için de
özümlemeyi engeller.

a

TA

G

A.citrina turunçgil ağaçlarının en çok yapraklarını, sonra meyvelerini tercih eder
(Şekil 60a). Sürgün ve dallarda ise yok denecek kadar azdır. A. aurantii ise meyve
ve yaprakları tercih etmekle birlikte sürgün ve dallarda A. citrina’ya oranla daha
çok rastlanır (Şekil 60b,c).

b

c

Şekil 60. Turunçgil sarı kabuklubiti’nin (a) ve Turunçgil kırmızı kabuklubiti’nin (b,c)
zarar şekilleri.
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Tozlu yol kenarlarında ve fabrikaların çıkardığı zehirli gazların etkisinde bulunan
bahçelerde popülâsyonları artar ve dolayısıyla zararları daha çok olur. Yaprak
dökümüne neden olarak ağaçların gelişmesinde durgunluk yapar, meyvelerin
görünümünü bozarak pazar değerini düşürürler (Şekil 56c). Bu kabuklubitlerle
kaplanmış meyvelerin satış değeri yerine göre sıfıra kadar düşmektedir. Yoğunlukları ağaçların iç ve alt kısımlarında daha çoktur. A.citrina yaşlı, A.aurantii genç
ağaçları daha çok tercih etmektedir.

3. KONUKÇULARI

EM

Turunçgil yetiştirilen tüm bölgelerde yaygındırlar. Batı Akdeniz Bölgesi’nde her
iki tür aynı oranda bulunur. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde ise A aurantii hâkimdir.
A.citrina Ege ve Karadeniz Bölgesi’nde hâkim türdür.
Bu zararlıların saptanan konukçuları turunçgil, zeytin, zakkum, akasya,
keçiboynuzu, sedir, Japon elması, okaliptüs, incir, kauçuk, dut, karaçam,
antepfıstığı, bağ ve birçok süs bitkileridir(taflan, gül, yasemin vb.). Ayrıca Doğu
Akdeniz Bölgesi’nde dut, nar, melengiç, alıç ve mersin bitkileri önemli
konukçuları arasında yer alır. Ancak kış konukçuları yalnız turunçgiller ve nadiren
de mersin bitkisidir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

(Hym.: Aphelinidae) (Şekil 61a)

(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Ichneumonidae)

G

Parazitoitleri:
Aphytis melinus DeBach
Aphytis aonidae (Mercet)
Aphytis chrysomphali (Mercet)
Aspidiotiphagus citrinus Craw
Aspidiotiphagus lounsburyi B.P.
Coccophagus lycimnia (Walker)
Comperiella bifasciata How.
Grasseiteles ciliator Aubert

TA

Predatörleri:
Chilocorus bipustulatus (L.)
Lindorus lophantae (Blaisd)
Cybocephalus fodori minor E-Y.
Scymnus apetzoides M.
Scymnus (Pullus) levaillantii Muls.
Scymnus rubromaculatus Gozeze
Pharascymnus oveides Sic.
Pharascymnus pharoides Mars.
Cheletogenes ornatus C. and F.

(Col.: Coccinellidae) (Şekil 61b)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Acarina: Cheyletidae)
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Hemisarcoptes coccophagus Meyer. (Acarina: Hemisarcoptidae)

EM

Doğal düşmanların popülâsyonları ağustos ayından itibaren artmaya başlar ve
sonbahar aylarında en yüksek düzeye ulaşır.

Şekil 61. Chilocorus bipustulatus (a) ve konukçusunu parazitleyen Aphytis
melinus (b).

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

Ağaçlar kuvvetli bulundurulmalı, tozlu yol kenarlarındaki ağaçlarda bu zararlılar
arttığından bu konuda da gerekli önlemler alınmalıdır.
5.2. Mekanik Mücadele

5.3. Biyolojik Mücadele

G

Zararlı ile yoğun bulaşık olan kuru veya kurumaya yüz tutmuş dallar kesilip
parazitoit çıkışından sonra dallar yakılmalıdır.

TA

Doğal düşmanlardan gerektiği gibi yararlanılması için gereksiz yere ilaçlama
yapılmamalı; yazlık yağlar dışında ilaç atılmamalıdır. Ege Bölgesi’nde
Aspidiotiphagus citrinus, A.citrina’yı Doğu Akdeniz Bölgesi’nde ise Aphytis
melinus, A. aurantii’yi bazı bahçelerde %50’nin üzerinde parazitlediği saptanmıştır. Sık kontroller yapılarak parazit üzerinde durulmalı parazitlenmenin
%50’nin üzerinde olduğu bahçelerde ilaçlama yapılmamalı, parazitlenmenin düşük
olması durumunda bile mevcut tüm doğal düşmanların korunması yönünden
ilaçlamalar en geç temmuz ayı sonunda bitirilmeli, özellikle parazitoit çıkışının
yoğun olduğu sonbahar aylarına kaplama ilaçlamalar bırakılmamalıdır.
5.4. Kimyasal Mücadele
5.4.1. İlaçlama zamanı

İlaçlamaya karar vermek için yapılan yaprak kontrollerinde, A. citrina için yaprak
başına düşen canlı ergin ve nimf 20’den, A. aurantii için 0.5’den fazlaysa, her iki
zararlı için yapılan meyve kontrollerinde (meyveler fındık büyüklüğünde) ise % 15
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meyve bulaşıklığı (bir kabuklu bit bulunsa bile meyve bulaşık kabul edilir)
saptanırsa ilaçlama için yeterli yoğunluk olduğu kabul edilir.
İlaçlama zamanını belirlemek için kullanılan feromon tuzakları 100 ağaca bir adet
gelecek şekilde yerden 1.5–2 m yüksekliğe ve ağacın iç tarafına mart sonu-nisan
başında asılmalıdır. Tuzaklarda yakalanan ergin erkek sayısı minimuma geldiğinde
ilk beyaz yağ uygulaması yapılmalıdır. Daha sonra tuzak kullanımı ve sayımlarına
devam edilerek tuzaklarda yakalanan ergin erkek sayısı tekrar minimuma
geldiğinde ikinci ilaçlamaya karar verilmelidir.

EM

Kışın, yazlık yağlarla yapılan ilaçlamanın popülâsyonu düşürmede daha etkili olduğu saptanmıştır. Herhangi bir nedenle kışlık ilaçlama yapılmamışsa veya yapıldığı
halde popülâsyon düşmemişse, yazlık ilaçlamalar uygulanır ve mücadeleye
kontrollü olarak devam edilir.
5.4.2. Kullanılacak ilaçlar ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
ilaçlar ve dozları kullanılır.
5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.4.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlamaya ağacın iç tarafından başlanmalı, ağacın dal ve yaprakları tam kaplama
sağlayacak şekilde ilaçlanmalıdır. İlaçlamalardan önce bahçe mutlaka sulanmış
olmalı ve ilaçlama günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Sıcaklık gölgede 32°C’yi
geçince ilaçlama durdurulmalıdır. Aynı bahçede kükürt veya kükürtlü preparatlar
kullanılması gerekiyorsa yazlık beyaz yağlarla 1 ay ara bırakılarak uygulanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

Sonbaharda bahçeye köşegenler doğrultusunda girilip 3–4 ağaç ara ile ağaçların
orta yüksekliğinde 4 yönden birer ve merkezden bir adet olmak üzere her ağaçtan
toplam 5 yaprak alınır ve 100 meyve kontrol edilir.
Yaprakların her iki yüzündeki canlı kabuklubitler sayılarak yaprak başına düşen
kabuklubit adedi saptanır.
A. citrina için yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf 20’den, A. aurantii için 0.5
adetten az ise ve meyve kontrollerinde her iki zararlı için meyve bulaşıklığı
%15’den az ise ilaçlama başarılıdır.
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TURUNÇGİL TOMURCUKAKARI
Aceria sheldoni (Ewing)
(Acarina: Eriophyidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginin vücudu silindirik geriye doğru daralan havuç şeklinde ve uzun olup
hysterosoma 65–70 halkadan oluşur. İki çift bacağa sahiptir. Rengi sarımsı veya
hafif pembemsidir (Şekil 62). Dişinin boyu 0.17–0.18 mm, erkeğin boyu ise 0.12–
0.13 mm kadardır. Yumurtaları beyazımtırak olup tomurcuk içine veya meyvenin
altına bırakılır.

b

a

Şekil 62. Turunçgil tomurcukakarı’nın ergini (a) ve konukçusunda beslenen bireyler (b).

G

Limon tomurcuğu kapsülleri arasında kışı geçiren zararlı, mart sonu nisan ayı
başlarından itibaren yeni sürgünlere ve oluşan taze gözlere geçmeye ve oralarda
çoğalmaya başlar. Burada çoğalan yeni bireyler zarar verdikleri gözleri terk edip,
yeni sürgün gözlerine geçer ve tüm gelişme dönemi süresince geçişe devam
ederler.
Bir dişi ortalama 50 yumurta bırakır. Gelişmelerini yazın 10, sonbaharda 15, kışın
da 20–30 günde tamamlar. Lup ile dahi görülemeyecek kadar küçüktür.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Çiçek, yaprak ve filizlerin şeklini bozar, sokup emdiği yerler esmerleşir, yaprak ve
filizler rozetleşir. Çiçekler normalden kısa, kalın ve çatallı olur; böyle çiçeklerin
çoğu meyve bağlamaz, bağlayanlarda da tipik şekil bozuklukları görülür (Şekil 63).
Zararlının yoğun olduğu ağaçlarda ertesi sene gözleri çok zarar göreceği için
meyve veriminde 4–5 kat azalma, ağaçların gelişmesinde de duraklama olur.
Yurdumuzda özellikle limon yetiştirilen her yörede yaygındır.
3. KONUKÇULARI

Esas konukçusu limon olup, bazen portakal, altıntop ve greyfurtlarda da zararlı
olmaktadır.

112

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

a

CİLT V

EM

b

c

d

Şekil 63. Turunçgil tomurcukakarı’nın
çiçekte (a,b), yaprakta (c) ve
meyvedeki (d,e) zarar şekilleri.

G

e
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Etkin bir doğal düşmanı saptanamamıştır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

TA

Mevsimsel bakım işleri aksatılmadan yapılmalı, fidanlıklar temiz olmalı, yeni aşı
gözleri zararlının bulaşık olmadığı ağaçlardan alınmalıdır.
5.2. Karantina Önlemleri

Fidan satışları sertifikalı olmalı, fidanlıklar temiz değilse satışa izin verilmemelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde, iklim koşullarına göre ilkbaharda
sürgünler 8–10 cm olduğu zaman, eski gözlerden yeni gözlere geçişin en fazla
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olduğu mart sonu nisan başları ilaçlama yapılır. Birinci ilaçlamadan 20–25 gün
sonra ilaçlama tekrarlanır.
5.3.2. Kullanılacak ilaçlar ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
ilaçlar ve dozları kullanılır. Aynı bahçede kükürt veya kükürtlü preparatlar
kullanılması gerekiyorsa yazlık beyaz yağlarla 1 ay ara bırakılarak uygulanmalıdır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

5.3.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
Ağacın önce iç sonra dış kısmı, kuru yer kalmayacak şekilde ilaçlanmalıdır.

TURUNÇGİL UNLUBİTİ
Planococcus citri Risso.

(Hemiptera: Pseudococcidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Ergin dişiler, uzunca oval biçimde ve beyaz unlu gibi görünür. Ortalama uzunluğu
3.7 mm, eni ise 1.8 mm’dir. Ergin dişilerin vücudunun etrafında çepeçevre ince
ipliğimsi 36 uzantı vardır. Abdomenin sonunda bulunan bir çift uzantı diğer
uzantılarının bir buçuk katı uzunluktadır. Vücudun her tarafı beyaz ince mumlu
iplikçiklerden oluşmuş bir örtü ile kaplıdır (Şekil 64a).

TA

Bazen tek başına, çoğunlukla gruplar halinde görülür (Şekil 64).

a

b

Şekil 64. Turunçgil unlubiti (a: Tek başına; b: Grup halinde).
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Erkekler sarımsı ve kırmızımsı esmer renktedir. Vücut 1 mm uzunluktadır.
Kanatları saydam ve vücuttan uzundur. Abdomenin ucunda uzun beyaz bir çift
flament denilen kıl vardır.
Yumurtalar saman sarısı renkte, uzunca oval şekilde ve yaklaşık 0.4 mm çapında
100–150 adetlik kümeler halinde, üzerleri mumsu ipliklerle örtülüdür.
Kışı çoğunlukla yumurta ve yumurtalı ergin olarak gövde çatlakları arasında,
yumurtasız ergin ve larva olarak da sürgün uçları arasında beslenerek geçirir. Yeni
meyvelerin teşekkülü ile çanak yaprakları arasına yerleşir. Burada meyveye gelen
bireyler özsuyu emerek beslenir.

EM

Bir ergin dişi 100-150’şer adetlik kümeler halinde 300–400 adet yumurta bırakır.
Bırakılan yumurtaların üzerini salgıladıkları mumsu ince iplikçiklerle örterler.
Yılda 4–5 döl verir. Orantılı nemi yüksek, gölgeli ve sıcak yerler gelişmesine
uygundur.
Meyvelerin sapla birleştiği çanak yaprakların altında, meyvelerin birbirleri ile
temas ettiği yerlerde ve göbekli portakalların göbek kısmında çoğalmaya başlarlar.
Yaz sonuna doğru bu belirtilen yerlerden gövde ve dallara dağılırlar.
Dişi bireyler üç nimf dönemi geçirerek ergin olur. Erkek bireyler ise iki nimf,
prepupa ve pupa dönemlerinden sonra kanatlı hale gelir. Eşeyli ve eşeysiz olarak
üreyebilirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Mayıs ayı başlarından itibaren turunçgillerde meyvelerin sapla birleştiği çanak
yaprakları ve meyvelerin birbiriyle temas ettiği yerlerde, göbekli portakalların
göbek kısmında emgi yaparak meyve kalitesini düşürür ve sap dipleri zayıflayan
meyvelerin dökülmesine neden olurlar. Ayrıca salgıladığı tatlımsı madde ile de
yaprak ve meyvelerde fumajine neden olur.

TA

Bu zararlının bulunduğu yerlere Harnup ve Portakal güveleri yumurta bırakırlar.
Zararlının çıkardığı tatlı maddeler, bu güvelerin larvalarının besin kaynağı olur.
Daha sonraki dönemlerde Harnup güvesi ve Portakal güvesinin zarar vermesine
neden olur.
Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yaygındır.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlıdır. Birinci derecede turunçgiller olmak üzere zeytin, dut, bağ,
nar, muz, zakkum, yerfıstığı, balkabağı, kavun, karpuz ve pek çok süs bitkisi
konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde kitle üretimi yapılan ve bahçelere salınan, bölge şartlarında kışı
geçiremeyen Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Col.: Coccinellidae) (Şekil 65a,b)
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ve Leptomastix dactylopii How (Hym.: Encyrtidae) (Şekil 65c) en önemli doğal
düşmanlarıdır. Bunlar dışında ülkemizde bulunan yararlı böcekler aşağıda
verilmiştir.
Parazitoitleri:
Achrysophagus sp.
Anagyrus pseudococci Gir.
Leptomastidae abnormis Gir.
Dicrodiplosus pseudococci Felt.

(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Encyrtidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

G

EM

Predatörleri:
Hyperaspis polita Weise.
(Col.: Coccinellidae)
Scymnus quarimaculatus Herbest. (Col.: Coccinellidae)
Scymnus includes Kirsch.
(Col.: Coccinellidae)
Scymnus sturalis Thonbrg.
(Col.: Coccinellidae)
Exochomus quadripustulatus L. (Col.: Coccinellidae)
Exochomus var. floralis Motsch. (Col.: Coccinellidae)
Scymnus apetzoides M.
(Col.: Coccinellidae)
Scymnus apetzi Muls.
(Col.: Coccinellidae)
Sympherebius sanctus Tjed.
(Neur.: Hemerobiidae)
Orius minutus L.
(Hem.: Anthocoridae)
Cardiastethus fascifentris Garb. (Hem.: Anthocoridae)

─ Bahçede yabancı ot temizliğine dikkat edilmelidir.

TA

─ Budama, ağaç taçları birbirine temas etmeyecek, güneşlenme ve hava akımı
sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

a

b

c

Şekil 65. C. montrouzieri (a: Ergin ve b: Larva) ve L. dactylopii ergini (c).

116

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

5.2. Biyolojik Mücadele
Bu zararlının biyolojik mücadelesinde C.montrouzieri (Şekil 65a,b) ve L.dactylopii
(Şekil 65c) başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun için, bahçe nisan ayı

ortasından itibaren 15 gün ara ile kontrol edilir. Yeni meyvelerin oluşmasından
meyvelerin çanak yapraklarının kapanmasına kadar olan devrede, ağacın gövde dal
ve sürgün uçları; bu devreden haziran ayının son yarısına kadar, meyve çanak
yaprağı arası; temmuz ayından itibaren ise bitişik meyveler ve yaprağa temas eden
meyveler kontrol edilir.

EM

Mayıs ayı sonuna kadar %5 ağaç ve haziran ayı sonuna kadar %8 ağaç veya meyve
bulaşıklığı saptanırsa, ağaç başına 2–3 adet C.montrouzieri ile 10 adet L.dactylopii
salınması gerekir. Ağustos ayında gerek ağaç ve gerekse meyve bulaşıklığı %15
olursa, ağaç başına 4–5 adet predatör ile 10 adet parazitoit verilir. Bu devrede
meyve bulaşıklığı daha yüksek oranda tespit edilir ve koloni teşekkülü görülürse 5–
10 adet veya daha çok sayıda predatör ile bu miktarın 2 katı parazitoit salınır.
Eylül ayında %20 ağaç ve meyve bulaşıklığı bulunan bahçeye, iklim durumuna
göre kasım sonuna kadar ağaç başına 10 adet predatör ve 20 adet parazitoit
salımına devam edilir. Daha önce hiç parazitoit ve predatör salınmamış ve yoğun
Unlubit görülen bahçelerde, yazlık beyazyağlarla bir uygulama yapılarak Unlubit
popülâsyonu düşürülür ve uygulamadan bir hafta sonra yukarıda belirtilen değerler
dikkate alınarak, parazitoit ve predatör salımı yapılır.
Karınca faaliyeti olan bahçelerde, yararlı böcek salımlarından önce, ağaçların kök
boğazları daire şeklinde karınca öldürücü toz bir ilaçla ilaçlanmalıdır. Ayrıca
ağaçların toprakla temas eden dal uçları budanarak karınca faaliyeti önlenmelidir.

5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

G

Turunçgil bahçelerindeki doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi amacıyla
zorunlu olmadıkça hiçbir kimyasal mücadele yapılmamalıdır.

TA

Meyveler fındık iriliğinde iken, %10 ve daha fazla zararlı bulaşıklığı saptanan
bahçelerde biyolojik mücadele uygulamasından önce, popülâsyonu düşürmek ve
dökümü kısmen önlemek için yazlık beyaz yağlar kullanılır.
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

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

Ağacın önce iç sonra dış kısmı, kuru yer kalmayacak şekilde ilaçlanmalıdır.
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gerek yazlık beyazyağ uygulamasından sonra, gerekse parazitoit ve predatör
salımından sonra yapılan sayımlarla, zararlı popülâsyonunun belirtilen eşiklerin
altına düşüp düşmediğinin değerlendirilmesi yapılır.

TURUNÇGİL VİRGÜL KABUKLUBİTİ

EM

Lepidosaphes beckii [= Cornuaspis beckii (Newm.)]
(Hemiptera: Diaspididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Ergin dişi kabuğu uzunca 2.5–3.5 mm, hafif virgül şeklinde kıvrık olup, öne doğru
gittikçe daralır. Rengi kahverengi bazen soluk morumsudur (Şekil 66a). Erkek
pupa kabuğunun iki yanı birbirine paralel ve düz olup 1.5 mm boyunda, açık kahve
renklidir. Ergin dişinin vücudu beyazdır. Erkekler 1 çift kanatlıdır.

G

Kışı yumurta halinde geçirir. Yumurtaların açılması 2 hafta sürer. Bir dişi ömrü
boyunca 40–80 yumurta bırakır. Yılda 3–4 döl verir.

a

TA

b

Şekil 66. Turunçgil virgül kabuklubiti’nin ergin dişileri (a) ve dişi kabuğu altındaki
yumurtalar (ventral) (b).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bu kabuklubit, daha çok sık dikilmiş nemli ve yaşlı bahçelerde görülür. Yaprak
altlarında, özellikle yaprak orta damarı etrafında fazlaca bulunur. Meyve, yaprak ve
sürgünde zarar yapar. Ağır bulaşmalarda yapraklar sararır ve dökülür. Ağaçların
zayıf kalmasına, meyve verim ve kalitesinin düşmesine yol açar.
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3. KONUKÇULARI
Başta turunçgil olmak üzere antepfıstığı, zeytin ve bazı süs bitkileri konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri:
Aphytis proclia (Walk.)
(Hym.: Aphelinidae)
A. lepidosaphes Comp.
(Hym.: Aphelinidae)
Aspidiotiphagus citrinus Craw. (Hym.: Aphelinidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

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

EM

Predatörleri:
Chilocorus bipustulatus L.
Scymnus spp.
Lindorus lophantae (Blaisd)

Zararlının mücadelesinde kültürel önlemler büyük önem taşır. Bahçeler tozlu
yerlerde değilse; bakımlı, havadar ve iyi güneş görüyorsa kabuklubitin fazla zararı
olmaz. Bu nedenle bu gibi hususlara dikkat edilmeli ve gerekli önlemler
alınmalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele

5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

G

Zararlının ekonomik zarar eşiğinin altında tutulmasını sağlayan en önemli
parazitoiti A. lepidosaphes’dir. Parazitoit ve predatörlerin korunması açısından
özellikle sonbaharda doğal dengeyi bozacak ilaçlamalar yapılmamalıdır.

TA

İlk aktif larvaların görülmesinden bir hafta sonra ve orta yoğunlukta (5–15 canlı
kabuklubit/yaprak) veya yoğun (15’den fazla kabuklubit/yaprak) bulaşık bahçelerde ilaçlama yapılmalıdır. Diğer zararlılara karşı (Aonidiella spp., Coccus spp.,
Ceroplastes spp.) yazlık beyaz yağlar kullanılmış ise, bu zararlıya karşı ayrıca ilaç
atmaya gerek kalmaz. Buna rağmen ilaç atmak gerekirse, ilaçlamalar özellikle
zararlının bulunduğu tozlu ağaçlara nokta ilaçlama şeklinde yapılmalıdır.
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

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
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5.3.4. İlaçlama tekniği
Ağaçların her tarafının, özellikle iç kısımlarının ve yaprak altlarının iyice
ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. İlaçlamadan önce bahçeler mutlaka sulanmış
olmalı ve ilaçlama günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EM

İlaçlamadan 20 gün sonra yapılan sayımlarda; yaprak başına ortalama 5 adet canlı
kabuklubit saptanan bahçelerde uygulamada başarı sağlanmıştır.

TURUNÇGİL YAPRAK GALERİGÜVESİ
Phyllocnistis citrella Stainton
(Lepidoptera: Gracillaridae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

Erginler, beyazımsı-gümüşi renkli olup vücut uzunluğu yaklaşık 3–4 mm kadardır.
İnce ve uzun antenlere sahiptir. Kanatların ön kısmında boyuna koyu renkli üç
çizgi bulunur. Bunlardan uzun olan ve kenarda bulunanlar bir kavis oluşturarak
kanadın orta kısmında birleşirler. Kanat ucunda siyah renkli belirgin bir benek
bulunur (Şekil 67a).

a

b

c

d

Şekil 67. Turunçgil yaprak galerigüvesi ergini (a), galeri içinde beslenen
larvası (b), larvası (c) ve pupası (d).
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Yumurtaları yeşilimsi beyaz renkli, oldukça saydam ve gözle görülemeyecek kadar
küçüktür. Larva, yeşilimsi sarı renkte olup, yaprak veya sürgünde açtığı galeriler
içerisinde bulunur (Şekil 67b,c).
Pupa kızılımsı veya sarımsı kahverenginde ve yaklaşık 4–5 mm uzunluğunda olup,
yaprağı kıvırmak suretiyle oluşturduğu yuva içerisinde bulunur (Şekil 67d).

EM

Zararlı kışı değişik dönemlerde çok düşük popülâsyonlarda geçirmektedir.
Erginlerin pupadan çıkışı, çiftleşme ve yumurta koymaya başlaması 1-2 gün içinde
meydana gelir ve bir ergin 2-6 gün süreyle yumurta bırakabilir. Erginler sabahları
aktiftir ve gündüzleri bitki tacı içerisinde gizlenmiş halde bulunur. Yumurtalarını
akşam alacakaranlıkta ve geceleri bırakır. Yumurtalarını genç sürgünlerin
uçlarındaki çok taze yapraklara, alt yüzünü tercih etmekle beraber yaprağın her iki
yüzüne tek tek bırakır. Larva yaprak içine girerek galeri açar. Yılda 9–15 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Larvalar yaprak ve sürgün sapında galeri açar. Bir yaprakta 2–3 galeri bulunur.
Bazen bu sayı 8–9’a çıkabilir. Galerili kısımlar kıvrılır, kahverengileşir ve ilaç
yanıklığına benzeyen görüntüler ortaya çıkar ve bitki gelişmesi önemli ölçüde
yavaşlar (Şekil 68). Asıl zararını yaz ve sonbahar sürgünlerinde yapar.
Yeni tesis edilmiş bahçelerde ve fidanlıklardaki zararı önemli olup, 5 yaşından
büyük ağaçlarda ekonomik önem arz etmez.

TA

G

Tüm turunçgil alanlarında bulunmaktadır.

Şekil 68. Turunçgil yaprak galerigüvesi larvalarının yapraktaki zarar şekilleri.

3. KONUKÇULARI
Turunçgillerin bütün tür ve çeşitlerinde zararlıdır.
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Predatörleri:
Chyrsoperla carnea (Steph.)
Scymnus spp.

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri:
Cirrospilus sp. nr. lyncus Walker
(Hym.: Eulophidae)
C. variegatus (Masi)
(Hym.: Eulophidae)
C.vittatus Walker.
(Hym.: Eulophidae)
Pnigalio mediterraneus Fer.-Del.
(Hym.: Eulophidae)
Pnigalio sp.
(Hym.: Eulophidae)
Ratzeburgiola incompleta (Boucek)
(Hym.: Eulophidae)
Neochrysocharis formosa (Westwood) (Hym.: Eulophidae)
Neochrysocharis sp.
(Hym.: Eulophidae)
Chrysonotomyia sp.
(Hym.: Eulophidae)
Chrysocharis sp.
(Hym.: Eulophidae)
Baryscapus sp.
(Hym.: Eulophidae)
Diglyphus isaea (Walker)
(Hym.: Eulophidae)
Semielacher petiolatus (Girault)
(Hym.: Eulophidae)
Pteromalus sp.
(Hym.: Pteromalidae)
(Neur.: Chrysopidae)
(Col.: Coccinellidae)

5.1. Kültürel Önlemler

G

5. MÜCADELESİ
Gereğinden fazla azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.
5.2. Biyolojik mücadele

Öneri dışı bitki koruma ürünleri kullanılmayarak yararlı türlerin varlık ve
etkinlikleri artırılmalıdır.

TA

5.3. Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadele sadece fidanlıklarda ve beş yaşından küçük ağaçlarda tavsiye
edilmektedir.
5.3.1. İlaçlama zamanı

İlkbaharda sürgün faaliyetlerinin başladığı dönemden itibaren kontrol edilen taze
sürgünlerde %15–20 bulaşma olduğunda birinci ve ikinci dönem larvaların çoğunlukta bulunduğu zamanda ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama sonrası oluşan taze
yapraklarda larva görüldüğünde, taze sürgün yoğunluğu da fazla ise ikinci ilaç
uygulaması yapılmalıdır. Daha sonraları duruma göre ilaçlamalar tekrarlanabilir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
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Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
Yeşil aksam ilaçlamalarında yüksek basınçlı motorlu pülverizatörlerden biri
kullanılmalıdır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

EM

Bu zararlıya karşı yeşil aksam ve gövde ilaçlamaları tavsiye edilmekte olup,
ilaçların etiketlerinde önerildiği şekilde uygulamalar yapılır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlaçlama öncesi ve ilaçlama sonrası zararlı ile bulaşık sürgünlerdeki canlı larva
sayıları karşılaştırılarak % etki bulunur.

TURUNÇGİLERDE TRİPSLER

G

Thysanoptera: Thripidae
Çiçek tripsi [Frankliniella occidentalis (Pergande)]
Böğürtlen tripsi (Thrips major Uzel)
Tütün tripsi [T. tabaci (Lindeman)]
T. meridionalis (Priesner), Pezothrips kellyanus (Bagnall)
Thysanoptera: Phlaeothripidae:
Haplothrips reuteri (Karny), H.distinguendus Uzel

TA

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ülkemizde turunçgil alanlarında hâkim tür Frankliniella occidentalis (Pergande)
olmakla birlikte, Thrips major Uzel, T.meridionalis (Priesner), T.tabaci Lind.,
Pezothrips kellyanus (Bagnall), Haplothrips reuteri (Karny), H.distinguendus
Uzel’in de bulunduğu belirlenmiştir.
Tripsler ince ve uzun yapıda ve hareketlidirler. Tripsler, törpüleyici-emici ağız yapısına sahiptir. Larva ve erginler şekil olarak birbirine benzer. Larvaları kanatsızdır. Erginler ise kanatlı olup, kanatlarında saçaklı tüyler bulunur. Dinlenme
halindeyken kanatlar, vücudun üzerinde uzunlamasına katlı halde durur.
Çiçektripsi (Frankliniella occidentalis): Erginleri silindir biçiminde ince, uzun ve
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çok küçük bir yapıya sahiptir. Yaklaşık 0.9–1.4 mm boyunda ve iki çift saçaklı kanatları vardır. Ergin dişinin rengi kırmızımsı sarıdan koyu kahverengiye kadar değişir. Dişiler sıcaklığa bağlı olarak 15–71 gün yaşarlar. Erkek bireylerin ömrü ise
dişilerin yarısı kadardır. Zaralı 2 larva ve bir pupa dönemi geçirdikten sonra ergin
olur.
Böğürtlen tripsi (Thrips major): Erginleri silindir biçiminde ince, uzun, çok
küçük bir yapıya sahiptirler. Erginlerin iki çift saçaklı kanatları vardır. Polifag bir
zararlı olup genellikle biseksüeldirler. Zararlı, 2 larva ve bir pupa dönemi
geçirdikten sonra ergin olur. Sıcaklığa bağlı olmakla birlikte yumurta dönemi 7–10
gün, larva dönemleri 18–21 gün pupa dönemi 4 gün sürer.

EM

Pezothrips kellyanus: Erginleri siyah renkte, 2–3 mm uzunlukta silindir biçiminde
bir yapıya sahiptir. Erginlerin iki çift saçaklı kanatları vardır. Larvaları limon sarısı
renkte ve kanatsızdır. Zaralı 2 larva ve prepupa ve pupa dönemi geçirdikten sonra
ergin olur.
Tripsler kışı ergin halde toprakta ve çeşitli bitkiler üzerinde geçirir. Çiçek tomurcuklarının oluşmaya başlamasıyla birlikte diğer konukçulardan turunçgile geçerler
ve çiçek döneminde (nisan–haziran) yoğunlukları artar. Tripsler, en fazla uçuş
faaliyetini günün serin saatlerinde yaparlar.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Tripsler, turunçgillerin çiçek organlarına bırakılan yumurtalardan çıkan larvaların
beslenmesiyle zarar oluştururlar.

G

Bunlar çiçek polenleri ve çiçek taç yaprağında bitki özsuyunu emerek çiçek
dökümü ile verim düşüklüğüne, meyvenin düzensiz olgunlaşmasına, meyve üzerinde gümüşi lekelere ve şekil bozukluğuna neden olarak ürünün pazar değerini
düşürmektedir.
Bununla birlikte tripsler, emgi yerlerinden stiletleri yardımıyla bitkiye virüs
hastalıklarını bulaştırarak dolaylı yoldan da taşıyıcı (vektör) olarak zararlı
olmaktadır.

TA

Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmalarda tripslerin turunçgil bahçelerinde
ekonomik önemde ürün kaybına neden olmadığı belirlenmiştir.
Tripsler Türkiye’de tüm turunçgil alanlarında görülmekte olup yoğunlukları nisanhaziran aylarında en yüksek düzeye ulaşır. Rüzgârın da yardımıyla uzun mesafelere
taşınırlar.
3. KONUKÇULARI

Bu trips türleri polifag olup, turunçgiller, sebzeler, endüstri ve süs bitkileri, meyveler ile yabancı otlar ve özellikle çiçekli bitkiler konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde, Orius spp (Hem.: Anthocoridae) ve Scolothrips longicornis (Priesner)
(Thys.: Thripidae), Chrysoperla carnea (Steph.)(Neur.: Chrysopidae) tripslerin
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önemli birer avcısıdır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Turunçgillerde tripsler ile mücadelede kültürel tedbirlere önem verilmelidir. Bunun
için; zararlının yoğun olarak çıktığı alanlarda, yabancı ot temizliğine dikkat edilmelidir. Tripslerin konukçuları arasında özellikle çiçekli yabancı otların çok önemli
olduğu ve bunlardan kültür bitkilerine geçerek zarar yaptıkları belirlenmiştir.
5.2. Kimyasal Mücadele

EM

Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmalarda tripsler turunçgil bahçelerinde ürün
kaybına neden olmadığından dolayı kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.

TURUNÇGİLLERDE YAPRAKBİTLERİ

G

Turunçgil siyah yaprakbiti (Toxoptera aurantii B. de F.)
Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulz.)]
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii Glover)
Börülce yaprakbiti (Aphis craccivora Koch.)
Turunçgil yeşil yaprakbiti [Aphis spiraecola Patch
(=Aphis citricola V. der Goot)]
(Hemiptera: Aphididae)

TA

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Turunçgillerin taze sürgün ve yapraklarında; siyah yeşil, gri renklerde 1.5–2.5 mm
büyüklükte, vücutları dolgunca eliptik, iğ gibi, nadiren uzunca veya yarım küre
şeklindedir. Vücut üzeri hafif çıplak veya hafif tozlu gibi, ya da beyaz bir mum
salgısı ile az veya çok örtülüdür. Baş, küçüktür. Ağız parçaları sokucu emici tipte
olup, 4 iğneye sahiptir. Antenler sert, uzun ve kıl gibidir. 3–6 parçalı olabilirler.
Kanatlı, kanatsız formlarda abdomenin her iki yanında değişik boylarda tatlımsı
sıvı çıkaran iki adet boru (kornikıl) şeklinde yapı bulunur. Kornikıl adı verilen bu
yapı koloniyi dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı uyaran bir salgı salgılar.
Kışı, yumurta döneminde konukçu bitkilerin dal ve gövdelerinin üstünde geçirirler.
Eğer iklim koşulları ılımansa yıl boyu dişi doğurarak üremesine devam edebilir.
İlkbahar başlarında açılan yumurtalardan dölIemsiz çoğalarak hızla koloni
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oluştururlar. 25°C’de haftada bir döl verebilirler. 40°C’ye çıkan sıcaklıklarda
ölümler çoğalır.
Yaprakbitlerinde döllemli ve döllemsiz üremenin birbirini takip etmesi karakteristik bir olaydır. Yüksek sıcaklık ve ışıklanma süresinin uzun olduğu koşullarda
partenogenetik üreme meydana gelir. Düşük sıcaklık ve birkaç saat gibi kısa süreli
ışık koşulları erkek bireylerin ortaya çıkmasına neden olur. Çiftleşen dişiler
döllenmiş yumurta bırakır ve kışı yumurta döneminde geçirir.

EM

İlkbaharda yumurtadan çıkan fundatriksler (döllerin anası) primer konukçularında
partenogenetik vivipar olarak çoğalırlar. Daha sonra kanatlı bireyler meydana gelir
ve sekonder konukçularına geçerek burada beslenirler. Sonbaharda döllemli
üremeye geçmek üzere erkek ve dişi bireyler meydana gelir.
Turunçgil siyah yaprakbiti (Toxoptera aurantii Boyer de Fonscolombe) (Şekil
69a,b):
Vücut kahverengiden siyaha kadar değişmektedir. Renk ve vücut uzunluğu kanatlı
ve kanatsız formlarda değişmekle beraber, boy genellikle 1.1–2.0 mm’dir. Karnın
her iki yanında 2 adet kornikıl (tatlı madde çıkaran borucuk) bulunmak-tadır.
Kornikıl ve kauda (karnın son bölümü) belirgin siyahtır. Antenler kıl gibi ince ve
uzundur.
Şeftali yaprakbiti [Myzus persicae (Sulzer)] (Şekil 69c,d):

a

TA

G

Kanatsız vivipar dişilerde vücut rengi beyazımsı sarımsı yeşilden grimsi yeşil,
soluk sarı yeşil ya da pembemsi ve kızılımsı yeşile kadar değişmektedir. Kanatlı
vivipar dişide abdomen oldukça parlak, baş ve göğüs siyahımsı renktedir.

b

c

d

Şekil 69. Turunçgil siyah yaprakbiti (a,b) ve Şeftali yaprakbiti (c,d).

Primer konukçu olarak seçtiği Prunus persicae ve diğer Prunus türleri ile çok
sayıda sekonder konukçu üzerinde holosiklik yaşam göstermekte, ılıman
bölgelerde ve sera koşullarında parthenogenetik vivipar çoğalmaya yıl boyu devam
etmektedir. Citrus sp. önemli bir konukçusudur. 100’den fazla virüsün vektörüdür.
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Turunçgil yeşil yaprakbiti [Aphis spiraecola Patch (=Aphis citricola Van der
Goot)] (Şekil 70a,b):
Vücut parlak yeşilimsi sarı, ya da sarımsı yeşilden elma yeşiline kadar değişik
renklerde, kornikıl ve kauda siyah renklidir. Prunus domestica, Citrus aurantium,
Citrus limonum, Citrus grveis kounkçuları arasındadır. Citrus tristeza virüsü,
Sharka, Patates Y virüsü ve Hıyar mozaik virüsünün etkili vektörüdür.
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii Glover) (Şekil 70c,d):
Kanatsız bireyi açık yeşil dumanlı, koyu yeşil renkli olup, koyu kornikıl ve soluk
ya da tozlu görünümünde kaudaya sahiptir. Kanatlı bireyde soluk sarımsı yeşil
veya koyu yeşildir.

EM

Primer konukçusu Frangula alnus’tur. Daha sonra Citrus sinensis, Hibiscus
esculentus, Euphorbia sp. gibi geniş bir konukçu çeşitliliğine sahiptir. 50’den fazla
virüsün vektörüdür.

b

c

d

TA

a

G

Börülce yaprakbiti (Aphis craccivora Koch.) (Şekil 70e):
Parlak siyah renkli bir yaprakbitidir. Genç bireyler hafifçe mumsu salgılı
görülmektedir. Kanatsız bireylerin sırtında belirgin koyu renkli bir desen vardır.
Kanatlı bireylerde ise bu koyu leke kesik bantlar halinde görülür. Sıcak bölgelerde
kozmopolit bir türdür ve çok geniş bir konukçu çeşitliliğine sahiptir. 30 kadar
virüsün etkili vektörüdür.

Şekil 70. Turunçgil yeşil yaprakbiti (a,b),
Pamuk yaprakbiti (c,d) ve Börülce
yaprakbiti (e).

e

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Yaprakbitlerinin bitki özsuyu ile beslenmeleri sonucu ortaya koyduğu doğrudan
zarar, üründe kalite ve kantite üzerinde ekonomik kayıpları oluşturmaktadır. Bunun
yanında özellikle bitki virüs hastalıklarını, kültür bitkilerine nakledilmesi ile de
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dolaylı olarak bir zarar oluşturulmakta ve bu oldukça önemli ekonomik kayıplara
neden olmaktadır.
Turunçgillerin bütün varyetelerinde her zaman bulunurlar, genellikle turunçgil
fidanları ile mandarinlerin genç sürgün ve yapraklarını tercih ederler. Emgi
yaparak beslenmeleri sonucu yapraklar kıvrılır, küçülür ve dolayısıyla gelişmesi
durur. Ayrıca çıkardıkları tatlı madde ile yaprak ve taze sürgünlerin üzeri kaplanır.
Bu tatlı madde üzerinde gelişen is (fumajin) tabakası da solunumu engeller. Yaşlı
ağaçlarda fazla yoğunluk oluşamayacağından zarar daha az veya önemsizdir.

3. KONUKÇULARI

EM

Zararlı genellikle ilkbaharın yağışlı aylarında daha çok çoğaldığı için bu dönemde
ağaçlarda taze sürgün oluşumu da aynı zamana rastladığından, büyümekte olan
genç sürgünlerde zarar daha çok olur. Turunçgil yetiştirilen her yerde vardır.
İlkbaharın başlangıcında genellikle turunçgil, daha sonra diğer kültür bitkileri ve
yabani floradır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Turunçgillerde en çok doğal düşmanları bulunan zararlılardan biridir. İlkbahar
başlangıcında çıkan ve hızla çoğalan yaprakbitlerinin arkasından gelen faydalılar
yaz başlarına kadar zararlıyı baskı altına alırlar. Yaprakbitlerinin doğal düşmanları
aşağıda verilmiştir.
(Hym.: Aphidiidae)
(Hym.: Aphidiidae)
(Hym: Aphidiidae)
(Hym.: Aphidiidae)
(Hym.: Aphidiidae)
(Hym.: Aphidiidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Eulophidae)
(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Pteromalidae)

Predatörleri:
Chrysoperla carnea (Steph.)
Adalia bipunctata (L.)
Adalia decempunctata (L.)
Adalia faciatopunctata revelierei (Muls.)
Adonia variegata (Goeze)

(Neur.: Chrysopidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)

TA

G

Parazitoitleri:
Aphidius matricariae (Haliday)
Aphidius colemani Viereck
Lysiphlebus confusus Tremb. and Eady
Lysiphlebus fabarum (Marshall)
Praon volucre (Holiday)
Trioxys acalephae (Marshall)
Trioxys angelicae Hal.
Lysiphlebius spp.
Tetrastichus ceroplastophilus Dom.
Aphidancyrtus aphidivorus Mayr.
Phachyneuron aphidis Buche
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(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Hem.: Lygaeidae)
(Hem.: Lygaeidae)
(Hem.: Lygaeidae)
(Hem.: Lygaeidae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Nabidae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Dip.: Cecidomyiidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)

TA

G

EM

Coccinella septempunctata L.
C. conglobata L.
C. undecimpunctata L.
Exochomus quadripustulatus L.
Exochomus spp.
Hyperaspis quadrimaculata Redtk.
Nephus includens Kirsch
Pharoscymnus pharoides Marscul
Rhyzobius lophantae (Bleisd)
Propylea quaturodecimpuntata L.
Scymnus apetzi Muls.
Scymnus apetzoides M.
Scymnus araraticus Lab.-Khnz.
Scymnus flagellisiphonathus (Fürsh)
Scymnus levaillanti Mulsant
Scymnus pallipediformis Günther
Scymnus quadrivulneratus Muls.
Scymnus rubromaculatus (Goeze)
Scymnus syriacus Mars.
Scymnus subvillosus (Goeze)
Stethorus punctillum Weise
Stethorus gilvifrons (Mulsant)
Piocoris erytrocephalus (p.S.)
P. luridis Fieb.
Campyloneura virgula (H.S.)
Heterotoma dalmatinum Wgn.
Deraeocoris pallens (Reut.)
Nabis pseudoferus Rmb.
Orius minutus (L.)
Aphidoletes aphidimyza (Rondani)
Episyrphus balteatus (De Geer)
Melanostoma mellimum (L.)
Meliscaeva auricollis Meig.
Metasyrphus corollae (Fabricius)
Paragus aegiptius (Macquart)
Paragus tibialis (Fall.)
Paragus quadrifasiatus (Merg.)
Scaeva selenitica (Meigen)

CİLT V
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Scaeva pyrastri L.
Sphaerophoria rueppelli (Wied.)
Allotrumbium sp.

(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Acarina: Tromibdiidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Gereğinden fazla azotlu gübre verilmesinden kaçınılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele

EM

5.2.1. İlaçlama zamanı
Meyveli turunçgil ağaçları genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında bazen de yaz
aylarında olmak üzere yılda 3 dönemde taze sürgün verirler. Bu sürgünlere arız
olan yaprakbitlerinin en önemli zararı, ilkbaharda yaptığı zarardır. Bu nedenle
yaprak bitlerine karşı mart ve nisan aylarında bir ağaçta ortalama 15’den yukarı
sürgün bulaşıksa ilaçlama yapılmalıdır. Doğal düşmanların korunması ve
desteklenmesi amacıyla ilaçlamalarda spesifik afisitler tercih edilmelidir.
Fidanlarda ise devamlı sürgün bulunacağından, zararlı popülâsyonu artış gösterdiğinde ilaçlama yapılmalıdır.

G

Yaz aylarında hava sıcaklığına bağlı olarak zararlı popülâsyonu kendiliğinden azalmaktadır. Ayrıca doğal düşmanların yoğun ve etkin olduğu bahçelerde yaprakbiti
popülâsyonu baskı altında tutulabilmektedir. Böyle durumlarda ilaçlamaya gerek
duyulmamaktadır.
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, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

Özellikle taze sürgünlerin iyice ıslanması sağlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulamadan önce belirli ağaçlarda bulaşık sürgün sayılır. Uygulamadan bir hafta
sonra da aynı sürgünler kontrol edilir. Üzerinde canlı yaprakbiti bulunan sürgün
sayısına göre etki oranı değerlendirilir.
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TURUNÇGİLLERDE YAPRAKPİRELERİ
Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli)
(Hemiptera: Cicadellidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

c

b

G

a

EM

Erginleri genellikle 3–4 mm boyunda, narin yapılı, yeşil renkli küçük böceklerdir.
Vücutları silindir şeklinde olup, ön kısım geniştir. Arkaya doğru incelir. Kıl
şeklinde olan antenler, gözlerin arkasından çıkar. Başta çok defa 2 nokta göz
bulunur. Arka tibialarda genellikle çift sıralı olarak dikenler dizilmiştir. Bu durum
familyanın başlıca karakteristiğidir. Ön kanatlar kalın ve çok defa parlak renklidir
(Şekil 71). Erginleri aktif olup kolaylıkla sıçrar ve uçarlar. Ergin ve nimflerin yan
olarak yürümeleri çok karakteristiktir.

d

Şekil 71. Yaprak piresi ergini (a,b) ve nimfi (c,d).

TA

Kışı ergin halde ve yere dökülmüş yaprakların altı, ağaç veya asma kabukları altları
veya yarıklar arasında geçiren böcekler, baharda erkenden çıkarak takriben nisan
ayı başlarından itibaren önce yabani bitkilere, daha sonra da asma, turunçgil ve
diğer bitkilere geçer.
Dişiler çiftleştikten sonra, yaprakların alt yüzlerine ve yaprak damarlarına olmak
üzere yumurtalarını ovipozitörleri ile gömerler. Bunlar yaklaşık 10 gün içerisinde
açılarak nimfler çıkar. Nimf süresi ilk dölde 5 hafta kadar sürer ve beş dönem
geçiren nimfler ergin olur. Daha sonraki yaz mevsimlerinde yumurtaların açılma
süresi ve nimf süreleri kısalır.
Popülâsyon yoğunluğu haziran ayından itibaren artmaya başlar ve mevsim sonuna
doğru en yüksek düzeye ulaşır. Erginler sonbahar başlarında kışlamadan önce
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turunçgillerde meyve rengi yeşilden sarıya dönerken zararlı olurlar. Yılda 3–4 döl
verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Yaprak pireleri, turunçgiller içerisinde
özellikle portakal ve mandarin çeşitlerinde önemli derecede zarara neden
olur, ancak bunlar turunçgiller üzerinde
döl vermezler.

Şekil 72. Yaprak piresi’nin meyve
kabuğundaki zararı.

EM

Sokucu-emici ağız par-çaları ile bitki
özsuyu ile beslenirler. Bu nedenle yapraklarda klorofil azalır veya tamamen
tahrip olur ve yaprakların alt yüzeyi
küçük, beyaz veya sarımsı renkte emgi
lekeleri ile kaplanır.

Meyvelerdeki emgi sonucu ise meyve
kabuğundaki hücrelerden yağ salınmasına neden olurlar. Bunun sonucu olarak
kabukta lekeler ortaya çıkar, meyveler gerçek rengini alırken emgi yerleri açık
yeşil veya sarı renkte kalır (Şekil 72).

3. KONUKÇULARI

G

Emgi lekeleri yoğun olan meyvelerin satış değeri düşer. Pamuk ve mısır tarlalarına
yakın turunçgil bahçelerinde daha fazla zararlıdır. Yurdumuzda daha çok Ege ve
Akdeniz Bölgeleri’nde zararlı olmaktadır.
Polifag böceklerdir. Pamuk, fasulye, bakla, börülce, susam, mısır, yonca, domates,
patlıcan, patates, şeker pancarı, turunçgiller, asma olmak üzere birçok kültür bitkisi
ve yabani bitkiler konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

TA

Predatörleri:
Nabis pseudoferus L.
(Hem.: Nabidae)
Chrysoperla carnea (Stephens) (Neur.: Chrysopidae)
Örümcekler
(Areneae)
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
– Ağaçların kuvvetli olması önemlidir. Budama, gübreleme, sulama, toprak
işlemesi gibi bakım işlerinin zamanında ve uygun bir şekilde yapılması
gerekir.
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– Özellikle turunçgil bahçelerinde yabancı ot kontrolüne ve temizliğine önem
verilmelidir.
– Yaprak pirelerinin zararlı olduğu diğer kültür bitkilerinde, bu zararlıya karşı
mücadele yapılması üzerinde durulmalıdır.
– Pamuk, mısır ve sebze ekim alanları yakınında turunçgil bahçeleri kurulmamalıdır.

EM

5.2. Fiziksel Mücadele
Sonbaharda Yaprakpirelerine karşı savaşımda, bu zararlıya karşı uzaklaştırıcı
etkiye sahip kireç uygulaması yapılır. 100 lt suya 4 kg saf sönmemiş kireç dozunda
hazırlanan çözelti ağaçların dış yeşil aksamını kaplayacak şekilde motorlu yüksek
basınçlı pülverizatör ile püskürtülür. Bu uygulamanın bir kere yapılması yeterlidir.
5.2.1. Uygulama zamanı
Meyveler renk dönümü başlamadan önce, takriben ağustos sonu eylül başında, her
ağacın 4 yönünden, toplam 10’ar meyve olmak üzere, her 25–30 dekarlık bahçede,
değişik yerlerde 25 ağaçtan 250 meyve üzerindeki emgi lekeleri sayılır.
Ortalama 1 cm çapındaki lekeler tek leke kabul edilir. Çok küçük lekelerin 2–3
tanesi 1 leke, birleşik büyük lekeler var ise her cm2’si bir leke kabul edilir. Bahçe
büyük ise 25-30 dekarlık parseller halinde yukarıda anlatıldığı şekilde sayımlar
tekrarlanır.

G

Bir önceki yıl hasat zamanı meyvelerdeki lekelenmeler, sürvey yapılan ünitelerdeki
ot ve ağaç üzerindeki yaprak piresi popülâsyonu da göz önüne alınarak, sürvey
yapılan bahçede her bir ünitede bir leke görülür, görülmez (toplam 250 meyve
üzerinde 1 emgi lekesi) mücadele yapmaya karar verilir.
Bu zaman, meyvelerindeki renk dönümü olmadan önceki zaman olup, genellikle
erkenci ve orta erkenci çeşitlerde (satsuma, fremont, minnola vb. mandarin çeşitleri
ile vaşington ve bazı yerli portakallar) eylül başı, diğer geç olgunlaşan çeşitlerde
(valensiya ve bazı yerli portakallar ile kara mandarin) ise eylül sonu ekim başıdır.
Limon ve greyfurtların meyvelerinde lekelenme söz konusu olmadığından
mücadele gereksizdir.

TA

5.3. Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadele önerilmemektedir.

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hasat zamanı meyveler henüz ağaç üzerinde iken 5.2.1.’de anlatıldığı gibi
örnekleme yapılır. Her meyve üzerinde leke adetleri ve aşağıda verilen 0–4
skalasına giren meyve adetleri kaydedilir.
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Skala
Değeri
0

Zararlanma şiddeti
Lekesiz meyve temiz

1

1–3 lekeli meyve az bulaşık

2

4–7 lekeli meyve orta bulaşık

3

8–10 lekeli meyve ağır bulaşık

4

11’den fazla meyve çok ağır bulaşık.

EM

Sayım yapılan lekeli ve lekesiz meyve adetleri skaladaki bulaşıklık derecesi ile
çarpılır. Elde edilen bu değerler toplanarak sayım yapılan 250 meyve adedine
bölünür. Bu suretle bir meyveye isabet eden lekelenme sayısı bulunur. Bu son
değer skalanın az bulaşıklık sınırını aşmamalıdır.

YILDIZ KOŞNİLİ

Ceroplastes floridensis Comst.
(Hemiptera: Coccidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

a

TA

G

Ergin 2–3 mm çapında, oval, kubbemsi, hafif kirli beyaz renkte ve bir balmumuna
benzer tabaka altında bulunan bir zararlıdır. Larva döneminde belirgin olan bölme
ve beyaz çıkıntıları vardır. Ergin olduktan sonra çıkıntılar kısalır, bölmeler karışır.
Birinci dönem larvaların çıkıntıları uzun olduğundan, yıldız gibi gözükür. Yanlarda
ikişer çift, arkada 4, ortada 3 ve bir hörgüç gibi ortada kalmak üzere 16 mumsu
çıkıntısı vardır. Ergin dönemine geçişte, orta bölge büyür, yan bölgeler yana doğru
küçülür (Şekil 73a).

b

Şekil 73. Yıldız koşnilleri (a,b) ve meydana getirdiği fumajin (b).
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C. floridensis’in diğer yıldız koşnillerinden ayırt edici özelliği; üçüncü dönemde
önde 1, yanlarda 3’er ve ortada 1 olmak üzere 8 bölümden oluşmasıdır.
C. rusci’de larva ve ergin döneminde yanlarda 3’er, ön ve arkada birer olmak üzere
derin oluklarla ayrılmış 9 bölmeden oluşmasıdır. C.sinensis’de ise ergin döneminde
yanlarda 2 şer; ön, arka ve ortada birer olmak üzere toplam 7 bölmeden
oluşmuştur.
Ergin dişinin altında bulunan yumurtalar ilk konduklarında açık sarı veya krem
renginde, oldukça saydam görünüşlü olup, yüzeyleri pürüzsüz ve çok parlaktır.
Olgunluk zamanına doğru ilerledikçe bu renk sarı olur. İçinde larvanın kırmızı
gözü görünür. Yumurtaları uzunca ovaldir.

EM

Yıldız koşnili döllemsiz olarak çoğalır. Akdeniz Bölgesi’nde haziran ortasıtemmuz başları ve eylül sonu-ekim sonunda olmak üzere senede iki döl verir.
Yumurtadan çıkan larvalar birkaç saat dolaşıktan sonra yaprak, filiz ve dalcıklarda
uygun bulduğu yerde yerleşir. Hortumunu bitki dokusuna sokup, emmeye başlar.
Üzerinde mumsu çıkıntıları oluşturur.
Yıldız koşnilinin üç larva dönemi vardır. Erkeği yoktur. Yumurtalı dönem hariç
bazen yer değiştirebilir. Genellikle ilkbaharda, kışlayan bireylerin taze sürgün ve
yapraklara geçtiği görülür. Ortalama olarak yaz aylarındaki birinci döl 3–4 ay,
sonbahardaki ikinci döl 8–9 ay süre devam eder. Ergin dişi ortalama 795 (417–
1243) adet yumurta bırakır.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Bitki özsuyunu emerek ağaçların zayıf kalmasına ve verimin azalmasına hatta
meyvenin kalitesinin düşük olmasına neden olur. Ayrıca, çıkardıkları tatlı madde
ile fumajin oluşumuna neden olarak solunum ve özümlemeye etki eder ve
meyvelerin değeri düşer (Şekil 73b).
Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde yaygındır.
3. KONUKÇULARI

TA

Ege Bölgesi’nde saptanan konukçuları başta turunçgil, harnup, ayva, Japon ayvası,
yenidünya, erik, trabzon hurması, taflan, küçük yapraklı kauçuk, defne, muz,
mersin, zakkum, sakız ve palmiye gibi bitkilerdir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri:
Scutellista cyanea Motsch.
Coccophagus scutellaris Daim.
Coccophagus lycimnia Walk.
Tetrastichus sp.

(Hym.: Pteromalidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Eulophidae)
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Predatörü:
Scymnus spp.

(Col.: Coccinellidae)

Bu parazitoit ve predatörler %25–30 arasında etkili olabilmektedir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Ağaç taçları arasında 1–1.5 m’lik ara bırakılmalıdır.

EM

5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Yaprak başına ortalama birden fazla zararlı varsa ilaçlama yapılır. Kış aylarında
yapılacak olan bir yazlık yağ uygulaması aynı zamanda diğer koşnilleri, kırmızı
örümcekleri ve pas böcüsünü de kontrol altına alır. Yaz aylarında ise; haziran
ortalarından itibaren dal ve yapraklardaki erginlerin altındaki yumurtaların boşalıp
boşalmadığına bakılır. Değişik yerlerdeki kontrollerde %100’ü boşalmışsa derhal
birinci ilaçlama yapılır.
Eğer mayıs ayı ortalarından haziran başına kadar olan zamanda kırmızı kabuklubit
için bir ilaçlama yapılmışsa, haziran sonuna kadar yıldız koşnili için bir ilaçlama
daha yapılır. Eğer haziran ayı başlarına kadar olan zamanda kabuklubitler için bir
ilaçlama yapılmamışsa haziran sonuna kadar Yıldız koşnili için yapılan birinci
ilaçlamadan sonra ikinci bir ilaçlama yapılabilir.

G

İkinci döl zamanı olan eylül ortalarından itibaren kontrol yapılır, her yaprağa
ortalama bir canlı ergin düşüyor ve %100’ünde yumurta açılıp yaprak damarlarında
küçük beyaz yıldızcıklar dizilmişse, mart ayına kadar olan 6-7 aylık dönemde bir
kış ilaçlaması 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 bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
Ağaçların her tarafının, özellikle iç kısımlarının ve yaprak altlarının iyice
ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. İlaçlamadan önce bahçeler mutlaka sulanmış
olmalı ve ilaçlama günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamadan 25 gün sonra yapılan sayımlarda, yaprak başına ortalama l adet canlı
zararlı varsa uygulama başarılı olmuştur.
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ZEYTİN ÇİÇEK SAPI SOKANLARI
Calocoris trivialis Costa. , C. annulus (Brullé)
(Hemiptera: Miridae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginler 7-8 mm boyundadır. Genel görünüş itibari ile uzunca bir vücut yapısına
sahiptir. Renk yeşilimsi olup, erkekleri dişilere nazaran daha koyu renklidir. Baş
küçük bir üçgen şeklindedir. Antenlerde genellikle sarımsı yeşil renk hakim
olmakla beraber, segmentleri arasında renk farklılıkları mevcuttur. Kanatlar şeffaf,
damarlar oldukça belirgindir. Karın kısmı ve bacaklar sarımsı yeşil renklidir.
Abdomenin uç kısmı erkek ve dişilerde farklı yapıda olup, erkeklerde bu sivri bir
kısımla son bulduğu halde, dişilerde bir yarık şeklinde görülür. Dişiler erkeklere
nazaran daha uzunca bir vücut yapısına sahiptir.
Yumurtaları açık krem renginde olup, muz
şeklindedir. Üzeri düz ve pürüzsüzdür.
Yumurtadan ilk çıkan nimfler yeşil renklidir.
İlk dönemlerde hareketleri nispeten yavaştır.
Zaman geçtikçe hare-ketleri artar ve özellikle
son dönemde, yani beşinci dönemde kanat
izleri belirgin hale gelir.

Şekil 74. Çiçeklerde beslenen
Zeytin çiçek sapı sokanı.

G

Kışı, sürgünlerde açtıkları yarıklar içine
bıraktıkları yumurta halinde geçirir. Havaların ısınmaya başladığı mart sonu-nisan
başlarında yumurtalar açılmaya başlar.

Çiçek salkımlarının belirgin bir hal aldığı bu dönemde bu zararlının nimflerine tek
tük rastlanır. Çiçek salkımlarının gelişme periyodu içinde zararlı çıkışında da
süratli bir artış görülür. Nimf ve ergin dönemleri tamamen zeytinde geçer. Gerek
nimf ve gerekse erginler, hortumlarını çiçek tomurcuklarına sokarak beslenirler
(Şekil 74).

TA

Gelişmelerini genellikle nisan ayı sonuna kadar tamamlayarak ergin döneme
geçerler. Eşey olgunluğuna ulaşan dişiler, çiftleşmeyi takiben yumurta koyma
boruları (=ovipozitör) vasıtasıyla, genç sürgünlerin kabuk kısmı üstünde açtıkları
yarıklar içine yumurta bırakırlar. Bir ergin dişi 50’ye yakın yumurta bırakabilir.
Yılda 1 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zeytin çiçek sap sokanları doğrudan doğruya bir çiçek zararlısıdır. Çiçek tomurcuklarının belirmesi ve kabarması ile başlayan zarar çiçeklerin meyve bağlamasına
kadar devam eder.
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Zarar nimf döneminde başlar, ancak ergin döneminde oburca beslendiği için zarar
daha da artar. Her iki dönemde de böcek, hortumu vasıtasıyla önce tomurcuğun
çanak yaprağını ve daha sonra çiçek iç organlarını emerek beslenir. Çanak
yaprağının emilmesi sırasında dairesel bir leke meydana gelir. Zaman ilerledikçe
emgi yeri koyulaşır, çiçek açılamaz, renk kahverengiye dönüşür ve sonuçta da
zarar gören tomurcuk kuruyup dökülür. Açılmış çiçeklerde de üreme organlarının
tahrip edilmesi suretiyle, zararı devam eder. Normal yıllarda bir çiçek salkımındaki
30–40 tomurcuktan 4–8 tanesi bu zararlıya hedef olmakta ve meyve bağlayamamaktadır.

EM

Ayrıca ergin dişi, yumurta koymak için genç sürgünler üzerinde ovipozitoru
vasıtasıyla yaralar oluşturmaktadır. Böylece sürgünler, sanki dolu vurmuş gibi bir
görünüm alırlar. Bu gibi sürgünlerde gelişme yavaşlar.
Bu zararlıya zeytin yetiştirilen her yerde nadiren de olsa rastlanır.
3. KONUKÇULARI

Ana konukçusu zeytindir. Tesadüfen zeytin altlarında bulunan otsu bitkilerde ve
civarda bulunan meyve ağaçlarında da görülebilir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Anthocoris nemoralis (Fabr.) (Hem.: Anthocoridae)’in bu zararlının predatörü
olduğu saptanmıştır.
5. MÜCADELESİ
5.1.1. İlaçlama zamanı

G

5.1. Kimyasal Mücadele

TA

Zeytin çiçek sap sokanı mücadelesi, Zeytin güvesinin çiçek nesli mücadelesi ile
aynı zamana rastladığından, Zeytin güvesi mücadelesinin yapıldığı bahçelerde, bu
zararlı için ayrıca kimyasal mücadeleye gerek yoktur.
Zeytin güvesi mücadelesinin yapılmadığı bahçelerde ise, zeytinin çiçek açma
zamanında, Zeytin çiçek sap sokanının nimf ve erginlerin zararlı olmaya başladığı
nisan sonu mayıs başlarında, ağaç başına yaklaşık 25 adet zararlı saptandığında
ilaçlama yapılmalıdır.
5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.1.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
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5.1.4. İlaçlama tekniği
Kaplama şeklinde bir ilaçlama yapılmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamadan sonra yapılan sayımlarda, ağaç başına ortalama 25 adetten daha az
ergin ve nimfe rastlanırsa ilaçlama başarılı sayılır.

EM

ZEYTİN FİDANTIRTILI
Palpita unionalis (Hübn.)
(Lepidoptera: Pyralidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Ergin kelebeğin kanat açıklığı 22–33 mm’dir. Genel görünüşü parlak beyaz renkte
olup, ön bacakları hariç böceğin tüm vücudu beyaz pullarla kaplıdır. Hafif şeffaf
görünümü olan ön kanatların yan kenarları saçaklıdır ve ön kanadın üst kenarı
boyunca kahverengi ince bir bant bulunur. Ayrıca bu bandın hemen yanında
birbirinden farklı uzunluklarda, ancak aynı hat boyunca dizilmiş 4 adet siyah leke
mevcuttur. Ön ve arka kanatların tam ortasında birer siyah leke vardır. Arka
kanatların ortasında bulunan lekeler ön kanatlara göre nispeten daha küçüktür.
Bileşik gözlerin yanından toraksa doğru kahverengi bir bant uzanır. Antenleri kıl
şeklinde ve açık kahverengidir (Şekil 75a).

TA

Yumurtası, ortalama 0.9 mm boyundadır. Taze zeytin yapraklarının alt ve üst yüzeyine genellikle de damar boyunca bazen tek tek, bazen de 10’lu, 40’lı veya maksimum 120’li kümeler halinde bırakılır. İlk bırakılan yumurtalar yeknesak beyaz,
soluk sarı renkte ve yassılaşmış elips şeklindedir. Açılmaya yakın yumurtanın rengi
koyulaşır ve larvalar yumurtanın içinde belirmeye başlar (Şekil 75b).
Larva, yumurtadan ilk çıktığı zaman sarı renkte olup, daha sonra yeşile döner. Baş
vücuda göre daha açık renktedir. Larvaların her segmentin yanında 3 çift küçük kıl
ve ilk iki segmentinde birer çift siyah leke mevcuttur. Olgun larvanın boyu 20–25
mm’dir (Şekil 75c). Olgun hale gelen larvaların segmentleri büzülür, vücut kısalır
ve larvalar birleştirdikleri yapraklar arasında ağ örerek pupa olur. Pupa ilk oluştuğunda açık sarımsı yeşil olup, daha sonra kahverengileşmeye başlar (Şekil 75d).
Zeytin fidantırtılı, Bursa ili koşullarında kışı son dönem larva olarak toprak altında
geçirir. İlk erginler mayıs ayı sonu-haziran ayı ortalarında görülür. Ancak bu aylar
içinde görülen erginlerinin sayısı oldukça az olup, genellikle yasemin gibi ara
konukçusu olan bitkileri tercih ederler.
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Şekil 75. Zeytin fidantırtılı (a: ergin, b: yumurta, c: larva; d: pupa).

Erginleri Bursa ili zeytin alanlarında ilk olarak temmuz ayı ortasından itibaren
görülür. Günün alacakaranlık periyodunda aktif olup, gündüzleri ise zeytin
dallarının sürgünleri arasında gizlenirler. Erginler, sadece rahatsız edildiklerinde
bir ağaçtan diğerine uçarak yer değiştirirler. Laboratuar koşullarında dişiler,
ömürleri boyunca 150–660 yumurta bırakır ve yumurta gelişmesi 3–5 gün sürer.
Altı dönem geçiren larva, gelişmesini 14–23 günde tamamlar. Pupa dönemi 6–10
gün içinde sona erer ve ergin çıkışları başlar. Ergin ömrü 10–20 gündür.

G

Bursa ili zeytinliklerinde ağustos, eylül ve ekim-kasım aylarında birbiri içine
girmiş 2 döl ve 1 kısmi döl verir. Son dölün larvaları sıcaklık ortalamalarının
9°C’ye düştüğü aralık ayı sonundan itibaren kışlamaya çekilir. Literatür bilgilerine
göre, Zeytin fidantırtılının çıkış ve zarar meydana getirme zamanları bölgeden
bölgeye değişiklikler gösterebilir. Nitekim, yabancı ülkelerde yapılan çalışmalarda
zararlının Akdeniz sahillerinde daha fazla döl verdiği (3-6 döl) saptanmıştır.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Yumurtadan çıkan Zeytin fidantırtılı larvaları, taze bir yaprak arar ve bunun
üzerinde beslenmeye başlar. Yeni çıkmış larvanın ilk tercihi, taze zeytin fidanları
veya sürgünleridir.
Bakımsız bahçelerde zeytin gövdesinin yanlarında bulunan kökten veya gövdeden
çıkmış taze sürgünler (obur sürgünler) larvalar tarafından özellikle tercih edilir.
Genç larvalar taze zeytin yapraklarında beslenirken dantelimsi bir zarar meydana
getirir (Şekil 76e). Zeytin fidantırtılı 3. larva döneminden sonra çok oburca beslenmekte ve zeytin yapraklarının tamamını tüketmektedir. Özellikle son dönem
larvanın zararı çok önemlidir. Larvalar, zeytin fidanlarının tüm taze sürgünlerini,
zeytin ağaçlarının ise ertesi yıl meyve verecek yeni sürgünleri ile diğer sürgünlerini
tamamen yemektedir (Şekil 76a-d).
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Larva popülâsyonunun çok yüksek olduğu durumlarda ise, 3. larva döneminden
sonra zeytinin ben düşme döneminde olgunlaşmamış meyvelerle de beslenirler.
Larvalar, zeytin meyvelerinin kabuğunu kemirerek beslenmeye başlar ve meyve
etini çekirdeğe kadar yemek suretiyle zarar yapar (Şekil 76f).

b
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e
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G

a

EM

Zeytin fidantırtılı, ülkemizde zeytin yetiştirilen tüm alanlarda yayılış göstermektedir.

©Aziz ÖZKAN

d
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f

Şekil 76. Zeytin fidantırtılı’nın sürgün ve yapraktaki (a-e) ve meyvedeki
(f) zararı.
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3. KONUKÇULARI
Zeytin fidan tırtılının birçok konukçusu vardır. Ülkemizde Zeytin (Olea europea
L.) dışında dişbudak (Fraxinus fruticans L.), yasemin (Jasminum sp.), kurtbağrı
(Ligustrum sp.) ve akçakesme (Phillyrea media L.) üzerinde beslendiği görülmüştür.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde yapılan çalışmalarda, Zeytin fidantırtılının az sayıda doğal düşmanı
saptanmıştır.

EM

Predatörü:
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae)
Parazitoiti:
Apanteles syleptae Ferrière.(Hym.: Braconidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
─ Bahçe kenarlarında veya çevresinde bulunan zararlının diğer konukçularının
yok edilmesi birinci döl larvalarının beslenmesini engellemesi bakımından
yararlıdır.
─ Toprak altında kışlayan larvaların soğuk günlerde toprak yüzeyine
çıkarılması için kış aylarında yapılacak toprak sürümü yararlıdır.

G

─ İlk dönem larvaların obur sürgünleri sevdiği ve bunlar üzerinde kolay
gelişebildiği göz önüne alınarak, bunların temizlenip yakılması ve böylece
larva popülâsyonunun düşürülmesi mümkündür.

TA

5.2. Kimyasal Mücadele
Bu zararlıya karşı ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmadığından kimyasal
mücadele önerilmemektedir.
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ZEYTİN GÜVESİ
Prays oleae Bern.
(Lepidoptera: Yponomeutidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ergin kelebeğin boyu 7–8 mm, kanat açıklığı 13–16 mm kadardır. Genel görünüşü
gümüşi renklidir. Üst kanatların üzerinde siyah renkli lekeler ve kenar uçlarında da
gümüşi renkli saçaklar bulunur. Antenler 3–4 mm uzunluğunda ve kıl gibidir.
Dişilerin vücudu erkeklerden daha tombul yapılıdır (Şekil 77a,b).

EM

Yumurta 0.25 mm çapında ve basık kubbe biçimde olup, üzerinde arı peteğini
andıran desenler bulunur. Yumurta ilk bırakıldığında şeffaf, açılmaya yakın kirli
beyaz ve sarımsı renk alır (Şekil 77c).
Larvaları, genellikle yeşilimsi, kirli beyaz-sarımtırak renkte olup, olgun larvanın
boyu 8–10 mm kadardır. Vücudun iki yanında boydan boya koyu renkli birer bant
bulunur. Larvalar genellikle bol kıllıdır, bazen kılsız olanlarına da rastlanabilir
(Şekil 77d). Pupa dıştan görülebilen seyrek dokulu beyaz bir kokon içinde bulunur.

G

Zeytin güvesi yılda 3 döl verir ve her döl zeytin ağacının ayrı fenolojik
dönemlerinde zararlı olur. Döller zarar yaptığı döneme göre "yaprak dölü", "çiçek
dölü" ve "meyve dölü" olarak isimlendirilir.
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a
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Şekil 77. Zeytin güvesi ergini (a,b), yumurtası (c) ve larvası (d)
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Yaprak dölü (Phyllophagus): Meyvelerde beslenen larvalardan oluşan erginler,
eylül-aralık aylarında çıkarak, yaprakların genellikle üst yüzeylerine yumurta
bırakırlar. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 8–16 günde açılır ve çıkan genç
larvalar, hemen yumurta kabuğunun altından yaprak epidermisine girer. Burada iki
epidermis arasındaki etli kısımda (parankima) biraz beslenerek 2–3 mm boyunda
bir oyuk açar ve kışı bu oyuk içinde geçirir.

EM

Larvalar, bölgelere göre değişmekle beraber, şubat sonundan başlayarak, kışladıkları odacıktan çıkarak taze sürgün uçları ve yapraklarla beslenir. Olgunlaşan
larvalar ya iki yaprağı birbirine yapıştırarak, ya bir yaprağı bükerek, ya da uç
yapraklarda kokon örerek pupa olurlar. Mart sonu-nisan başından itibaren de ergin
çıkışları başlar.
Çiçek dölü (Anthophagus): Yaprak dölünden oluşan erginler, yumurtalarını
nisan-mayıs aylarında, henüz oluşmuş çiçek tomurcuklarına ve tomurcuk saplarına
bırakırlar. 8–10 günde açılan yumurtalardan çıkan larvalar, çiçek tomurcuklarının
içine girerek beslenirler. Bir larva 10–15 gün süren gelişmesi boyunca 30–40
tomurcuğa zarar verebilmektedir.
Gelişmesini tamamlayan larvalar, salgıladıkları iplikçiklerle tomurcukları birbirine
bir ağ şeklinde bağlayarak içinde pupa olurlar. Bunlardan 7–10 gün içinde
kelebekler çıkar.

G

Meyve dölü (Carpophagus): Zeytin meyvelerinin iri karabiber büyüklüğünü
aldığı, mayıs sonu ile haziran ayı başlarında, çiçek dölünde meydana gelen
erginler, meyvelerin çanak yaprakları üzerine yumurta bırakır. Bir haftada açılan
bu yumurtalardan çıkan larvalar yumurta kabuğu altından, meyve sapı dibinden
meyvenin içine girer ve çekirdeğe doğru yol alır.
Larvalar meyveye girerken sapla meyvenin bağlantısını bazen bozarlar, bu tür
meyveler buruşup, kararır ve dökülür. Bunlara "karabiber dökümü" denir.

TA

Meyve içine giren larvalar, önceleri çekirdek evinin iç yüzünde, daha sonra çekirdek içinde tohum teşekkül etmeye başlayınca, tohumla beslenerek gelişmelerini
sürdürür. Larvalar bölge ve iklim koşullarına göre 2.5–3.5 ayda olgunlaşarak
gelişmelerini tamamlar ve pupa olmak için meyvelerin içinden ve yine sapa yakın
bir yerden (sap dibinden) dışarı çıkar. Bu çıkış esnasında sap dibinde gözle
görülebilecek büyüklükte bir delik (yaklaşık 0.5 mm çapında) açarlar. Bu çıkış
deliği, genellikle meyve sapını ayırdığından, bu meyveler birkaç gün içinde
dökülür. Bazen ağaç üzerinde dökülmemiş ve larva çıkışlı meyvelere de rastlamak
mümkündür.
Böylece meyvelerden çıkan larvalar, ağaçların kabuk altlarında ve çeşitli yerlerinde
pupa olurlar. Pupa süresi, 10 gün kadardır. Ergin çıkışları eylül-aralık aylarında
olur. Çıkan erginler yapraklara yumurtlar ve yaprak dölünü oluştururlar. Zeytin
güvesi bu şekilde yılda 3 döl verir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararı, Zeytin güvesinin larvaları oluşturmaktadır. Zeytin güvesi larvalarının meydana getirdiği zararı zeytin ağacının 3 ayrı fenolojik döneminde incelemek
mümkündür.

EM

Yaprak dölü zararı: Larvalar, yaprağın iki epidermisi arasında, açtıkları galerilerle, yaprak ve sürgün uçlarında beslenmeleri ile zararlı olur (Şekil 78).

© Aziz ÖZKAN
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Şekil 78. Zeytin güvesinin yapraktaki zarar şekilleri.

G

Çiçek dölü zararı: Larvalar, çiçek salkımları arasında beslenerek salkımlardaki
tomurcuk ve çiçekleri tahrip ederek meyve tutumunu önlerler (Şekil 79a,b).
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Şekil 79. Zeytin güvesi larvasının çiçekte (a,b) ve
meyvedeki (c,d) zarar şekilleri ile
meyvedeki çıkış deliği (e)

e

Meyve dölü zararı: Yumurtadan yeni çıkan larvalar meyvenin içine meyve sapı
dibinden girerek meyve ile meyve sapının birleştiği kısmı tahrip eder ve bu
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meyvelerin dökülmelerine neden olur. Haziran ayında meydana gelen bu döküme
"karabiber dökümü" adı verilir. Meyve içine giren larvalar, meyve çekirdeğinde
2.5–3.5 ay kadar beslenerek pupa olmak için yine meyve sapı dibinden dışarı çıkar
(Şekil 79d,e). Bu çıkış sırasında meyve sapı ile meyve etinin bağlantısını tahrip
eder ve meyveler dökülür (Şekil 79c). Bu meyveler henüz yağlanmadan
döküldükleri için değerlendirilmeleri de mümkün değildir.
Zeytin güvesinin meyvelerdeki zarar oranı yıllara ve bölgelere göre değişir. Bazı
yıllarda bu zarar %30’a kadar ulaşan ürün kaybına neden olabilmektedir.
Zeytin güvesi, Ülkemizde zeytin yetiştirilen her yerde bulunur.

EM

3. KONUKÇULARI
Zeytin güvesinin esas konukçusu zeytin (Oleae europaea L.)’dir. Ancak
zeytingillerden Phyllyrea latifolia L. (Akçakesme) üzerinde de zararı görülmüştür.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Ülkemizde yapılan çalışmalarda, Zeytin güvesinin birçok doğal düşmanı saptanmıştır. Ancak bunlar yeterince etkili bulunmamıştır.
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Chalcididae)
(Hym.: Elasmidae)
(Hym.: Elasmidae)
(Hym.: Eulophidae)

TA

G

Parazitoitleri:
Bracon variegator Spinole
Chelonus cingulipes Niez.
Chelonus oculator Panz.
Chelonella depressa Thom.
Phanerotomella kerteszii Szepl.
Gelis areator Panz.
Lissonata proxima Fons.
Aganiaspis fuscicollis praysincola Silvestri
Elasmus albipennis Thom.
Elasmus flabelletus Fons.
Oomyzus sempronius Erd.
Predatörü:
Chrysoperla carnea (Steph.)

(Neur.: Chrysopidae)

5. MÜCADELESİ

5.1. Kimyasal Mücadele

5.1.1. İlaçlama zamanı
Zararlının tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol
edilen mercimek büyüklüğündeki zeytin meyvelerinin %10’unda canlı
"yumurta+larva" olması halinde ilaçlama yapılmalıdır. Mayıs ayının ikinci
yarısında yapılan kontrollerle uygun ilaçlama zamanı saptanır. Ancak zararlının
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mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan yüksek düzeylerde zarar
yapması halinde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7–10 gün sonra
ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama zamanını belirlemek için Delta tipi feromon
tuzaklardan yararlanılır. Bu tuzaklar nisan ayında bahçelere asılarak haftada bir kez
kontrol edilir. Zeytin güvesinin özellikle çiçek dölünde, doğal düşman yoğunluğu
fazla olduğundan, tercihen böcek gelişim engelleyici preparatlar kullanılmalıdır.
5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.1.3. Kullanılacak alet ve makineler

EM

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.1.4. İlaçlama tekniği
Ağaçların bütün yaprak, çiçek ve meyvelerinin ilaçla temasını sağlayacak şekilde
kaplama ilaçlama yapılır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çiçek dölü için, ilaçlamadan bir gün önce etiketlenmiş sürgünlerde ön sayım yapılır. İlaçlamadan 4 gün sonra da değerlendirme sayımı yapılır. Bu sayım, her ağaçta
işaretli sürgünlerde ve en az 200 somak üzerinde uygulanır. Bu somaklardaki
tomurcuklardan bir tanesi bile zarar görmüşse bulaşık olarak kabul edilir. Değerlendirmeler ilaçlama öncesi ve sonrası, somaklardaki zarar oranları arasındaki
farkla bulunur.

TA

G

Meyve dölü için, ilaçlamadan 2–3 gün sonra, larvaların giriş izi belli olan zeytin
meyveleri toplanır. Meyve sapının çekirdek evine doğru olan uzantısı ile, bu
zamanda henüz pelte durumunda bulunan çekirdek kabuğunun iç yüzeyi binoküler
altında dikkatle kontrol edilir. Bulunan larvalar canlı ve ölü olarak, sayıları toplamı
25 oluncaya kadar sayıma devam edilir. Canlı yüzdesi üzerinden değerlendirme
yapılarak etkiler saptanır.
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ZEYTİN KABUKLUBİTİ
Parlatoria oleae (Colv.)
(Hemiptera: Diaspididae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ergin dişinin kabuğu ovalimsi yuvarlak şekilde ve kubbelidir. Rengi, beyazımsı
krem renginden koyu kül rengine kadar değişir. Koyu yeşil veya siyahımsı olan
larva kabuğu (=exuvia), dişi kabuğunun kenar kısmında veya dışına taşmış
durumdadır. Kabuk boyu 2.0–2.5 mm’dir. Ergin dişinin vücudu oval şekilde olup,
koyu eflatun veya mor renktedir (Şekil 80).
Erkeğin ergin öncesindeki pupa kabuğu
uzun, larva kabuğu baş taraftadır (Şekil 80).
Ergin erkek, pembemsi eflatun renkte, 1 mm
uzunluğunda, narin yapılı ve bir çift kanatlıdır.

Erkek

Yumurta, koyu eflatun veya mor renkte
olup, düzgün oval biçimdedir. Dişi kabuğu
altında, birbirleri üzerine yığılmış şekilde
dururlar. Yumurtadan çıkan ve hareketli olan
larva, basık oval görünümlü ve eflatun
renktedir. Larva döneminin sonlarına doğru,
genç larvanın üzerinde, mum salgılarından
oluşan kabuk örtüsü meydana gelerek
hareketsiz dönem başlar.

G

Dişi

Kışı olgun dişi döneminde geçirir. Yumurtalarını o yılın iklim koşullarına göre, nisan
ayının ilk yarısı veya mayıs ayı ilk haftasında bırakmaya başlar. Yumurtlama 2 aya
yakın süre devam eder. Mayıs ayı ortalarına veya sonlarına doğru görülen hareketli
larvalar dallara, yaprak ve meyvelere giderek, kendilerini uygun bir yere tespit eder
ve beslenmeye başlarlar. İkinci döle ait yumurtalar temmuz ayı ortaları veya
sonlarında görülür. İkinci dölün erginleri genellikle kışlamaya çekilir.

TA

Şekil 80. Zeytin kabuklubiti kolonisi.

Zeytin bahçelerinde genellikle nem oranı yüksek sahil kesimleri ile sulanan
bahçelerde yer alan ve yeşil sofralık olarak değerlendirilen zeytin çeşitlerini daha
çok tercih eder. Yılda 2 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zeytin kabuklubiti, ekonomik yönden önemli bir zararlıdır. Zararını, meyve
ağaçlarının gövde, dal, sürgün, yaprak ve meyvelerinde meydana getirir (Şekil 81).
Popülâsyonu yüksek olduğunda, ağaçların kurumalarına neden olur.
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Zararlının beslenirken salgıladığı toksik madde sonucu, yerleştikleri yerlerde 3–4
mm çapında kırmızı veya mor lekeler meydana gelir (Şekil 81a,b). Bir Amasya
elmasında en çok 96 adet leke sayılmıştır. Bu leke adetleri meyve çeşitlerine göre
değişmektedir. Böyle lekeli meyveler pazar değerini kaybetmekte, depolamada
büyük kayıplara uğramakta ve konserveleri yapılmamaktadır.

a

©Aziz ÖZKAN

b

EM

Ülkemizin tüm bölgelerinde bulunmaktadır.

©Aziz ÖZKAN

c

Şekil 81. Zeytin kabuklubiti’nin meyvedeki (a,b); sürgün ve yapraktaki (c) zarar şekilleri.

3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlıdır. Yurdumuzda elma, şeftali, kiraz, vişne, erik, kayısı, yeni
dünya, muşmula, ahlat, zeytin, üvez, ceviz, bağ, kestane ve bazı süs bitkileri
konukçuları olarak saptanmıştır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

G

Parazitoitleri:
Aphytis maculicornis (Masi)
Aphytis proclia (Walker)
Aphytis mytilaspidis (Le Baron)
Aspidiotiphagus citrinus (Craw.)

(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)

TA

Predatörleri:
Chicolorus bipustulatus (L.)
(Col.: Coccinellidae)
Exochomus quadripustulatus (L.) (Col.: Coccinellidae)
Scymnus apetzi (Muls.)
(Col.: Coccinellidae)
Pullus sp.
(Col.: Coccinellidae)
Cybocephalus fodori minor E.-Y. (Col.: Cybosephalidae)
Lestodiplogis sp.
(Dip.: Cecidomyiidae)
Typhlodromus sp.
(Acarina: Phytoseiidae)
Ambyliseius sp.
(Acarina: Phytoseiidae)
Allothrombium sp.
(Acarina: Trombidiidae)
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
─ Bulaşık bahçelerde toprak işlemesi, sulama, gübreleme ve budama işleri
usulüne uygun olarak yapılmalıdır.
─ Budamadan kalan artıklar mutlaka yakılarak yok edilmelidir.
─ Bulaşık ağaçlardan alınan dayak ve sırıklar temiz ağaçlarda kullanılmamalıdır.

5.2. Biyolojik Mücadele

EM

─ Bahçe kenarındaki çit bitkileri kontrol edilmeli zararlıya rastlanırsa, bu
bitkiler de ilaçlanmalı veya kesilip yakılmalıdır.
Zeytin kabuklubitinin doğal düşmanları, zeytin bahçelerinde zararlı popülâsyonunu
sınırlayıcı öneme sahiptir. Bunlar, özellikle ilk döle ait ergin dişi ve ikinci döle ait
nimfler üzerinde oldukça etkilidir. Bu durum göz önüne alınarak, zararlıya karşı
yapılacak mücadelelerde, önce parazitlenme durumları saptanmalı ve gerekiyorsa
ilaçlı mücadeleye karar verilmelidir. Eğer %50 gibi yüksek parazitlenme varsa,
ikinci döle karşı kimyasal mücadele yapılmamalıdır.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

G

Bulaşık meyve bahçeleri devamlı kontrol altında bulundurulmalıdır. Gözler
patlamadan önce bahçeyi temsil edecek 5 ağacın çeşitli yönlerindeki dallar kontrol
edilir. Canlı bireylerin varlığı ve oranı incelenir. Mayıs ayının ilk haftasından
başlayarak da hareketli larva çıkışı gözlenmelidir.
Zararlı kışı genellikle olgun dişi döneminde geçirmektedir. Bu dönemde dişi
kabukları çok sert ve kalındır. Bu yüzden kışlık ilaçların etkisi pek yüksek
olmamaktadır. Ancak, Marmara Bölgesi’nde yoğunluğun fazla olduğu bahçelerde
bir kış ilaçlaması ile yoğunluğun azaltılabileceği belirtilmektedir.

TA

Zeytin kabuklubitinin yaprak ve sürgünlerde zarar yapan birinci dölüne karşı, çok
yüksek popülâsyonların dışında, ilaçlama yapılmamalıdır.
Zararlının ikinci dölünde ise, bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı
göz önüne alınmalıdır. Zararlı yoğunluğunun yüksek, parazitlenme oranının da
%50’den düşük olduğu bahçelerde, kim-yasal mücadele yapılmalıdır. Bunun için,
temmuz sonu-ağustos başlarından itibaren, yumurtalı dişiler kontrol edilerek ve
yumurtaların %50’sinin açıldığı (ikinci döl ergin oranının %70-80’i bulduğu)
zaman ilaçlanmalıdır. İlaçlamalarda, mümkün olduğu kadar seçici bitki koruma
ürünleri tercih 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.
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5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği
Ağaçların tüm yüzeyleri iyice kaplama şeklinde ilaçlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EM

Meyvelerde kırmızı lekeler görülmezse ilaçlamalarda başarı sağlanmıştır.

ZEYTİN KARAKOŞNİLİ
Saissetia oleae (Olivier)
(Hemiptera: Coccidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Yumurtasız ergin dişi başlangıçta mat gri renkte olup, olgunlaştıkça kirli gri renk
almaktadır. Vücut yarım küre şeklinde olup, üzerinde “H” harfine benzeyen kabarık bir yapı vardır. Mum tabakası iyice belirmiştir. Yumurtalı ergin dişi, mat
siyahımsı koyu kahve renktedir. Akıntı ile bulaştığı zaman parlak görünüşlüdür.
Yüksekliği tam yarım küre şeklini almış, “H” harfine benzer yapının görüntüsü
daha az belirli ve mum tabakası sertleşmiştir (Şekil 82a,b).
Yumurta uzunca oval, ilk anda parlak krem renkli, embriyonun olgunlaşması ile
turuncu renk alan yumurtalar dişi kabuğu altındadır (Şekil 82c).

TA

Aktif larva, turuncuya yakın sarı renkte ve hareketlidir. Başının iki yanında nokta
halinde siyah bir çift göz ve bunların önünde 6 segmentli antenler mevcuttur (Şekil
82d).
Birinci dönem larva yassı ve hareketsizdir. Renk önce sarı sonradan koyulaşmakta,
sırtta boydan boya omurilik gibi bir çıkıntı belirmektedir. Anten ve bacaklar vücuda yapışarak, hareketliliğini kaybetmiştir (Şekil 82c). İkinci dönem larva, sarımsı
bej renkte, sırtta “H” harfi gibi bir şekil belirmekte ve çevresinde koyu kahverengi
leke oluşmaktadır. Birinci dönem larvaya oranla vücut yüksekliği artmıştır. Üçüncü
dönem larva, kremsi bej renklidir. Enine ve boyuna daha çok gelişmiş, yükseklik
artmış ve “H”harfi şeklindeki yapı iyice belirginleşmiştir (Şekil 82b).
Kışı genellikle yapraklarda ikinci ve üçüncü dönem larva halinde geçirmektedir.
Bu arada diğer dönemlere de rastlanmaktadır. Kışı geçiren larvalar, havaların
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a

b
Dişi kabuğu

Yumurtalar

c

larva

EM

ısınması ile sürgünlere göç etmekte, buralarda gelişerek yumurtasız dişi dönemine
girmektedirler.

d

G

Şekil 82. Zeytin karakoşnili’nin ergin dişisi (a); ergin dişileri ve 3. dönem larvaları (b);
dişi kabuğundan dökülmüş yumurtaları ve birinci dönem larvaları (c) ve aktif
larvaları (d).

Yumurtalı dişi dönemine geçiş, Akdeniz Bölgesi’nde nisan sonlarında, Ege
Bölgesi’nde mayıs sonlarında, Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde de temmuz
ayındadır. İlk yumurta açılışı, Akdeniz Bölgesi’nde mayısta, diğer bölgelerde
haziranda görülmeye başlar ve bu periyot 1–3 ay kadar sürer.

TA

Yumurtalar ana kabuğu altında açılır ve aktif larvalar ana kabuğu altından çıkarak
yaprak, sürgün gibi yeşil aksama dağılırlar. Yaz boyunca çıkan aktif larvalar 1-7
gün yaprak ve sürgünlerde dolaşarak, kendilerine elverişli yer bulduktan sonra
buralara yerleşerek birinci dönem larva haline geçerler. Yaz sonlarına doğru ikinci
ve üçüncü dönem larva olurlar ve kışa bu durumda girerler. Ancak, bazı bireyler ilk
yumurta açılımından sonra, yaz boyunca gelişmelerini hızla tamamlayarak
sonbaharda tekrar aktif larva çıkışı olmakta, böylece kısmen ikinci bir döl
görülmektedir.
Zeytin karakoşnilinin üreme gücü yüksektir. Bir ana kabuğu altında 500–3000
civarında yumurta sayılabilir (Şekil 82c). Ancak kışın sıcaklık 5–6 gün 0°C altına
düştüğü takdirde, yaz aylarında da kuru sıcakların etkisiyle önemli ölçüde doğal
ölümler görülmektedir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zeytin karakoşnili larva ve ergin dönemlerinde ağacın özsuyunu emerek beslenir
ve aynı zamanda salgıladığı tatlı madde bütün ağacı sarar. Bu tatlı madde üzerinde,
saprofit mantarlar ürediğinden karaballık (=fumajin) meydana gelir. Bir yandan
özsuyunun emilmesi, diğer yandan karaballığın fotosenteze engel olması, ağaçları
zayıflatır ve üründe azalmalar meydana gelir. Koşnilin yoğunluğu arttıkça yaprak
ve meyve dökümleri ile dallarda kurumalar başlar. Böyle zamanlardaki ürün kaybı
%60–70 kadardır. Daha sonraki yıllarda ağaçlar hiç meyve veremez ve çalılaşmalar
görülür.
3. KONUKÇULARI

EM

Zararlının ana konukçusu zeytindir. Ege Bölgesi’nde narenciye, çınar, ayva, nar,
defne gibi bitkilerde de bulunmakta ve zarar yapmaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Zeytin karakoşnilinin doğal düşmanları, çok fazla ve etkili olup, bütün bölgelerde
rastlanmaktadır. Bunlar, kimyasal mücadele yapılmayan bahçelerde, zararlıyı baskı
altında tutacak yoğunlukta bulunmaktadır. Ülkemizdeki doğal düşmanlarından en
önemlileri aşağıda verilmiştir.
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Pteromalidae)
(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Encyrtidae)

G

Parazitoitleri:
Aspidiotiphagus citrinus (Craw.)
Cocophagus scutellaris (Dalm.)
Scutellista cyanea Motsch.
Chelionorus claviger Thomson
Metaphycus flavus Howard
Metaphycus spp.
Microterys lunatus (Dalman)

(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Neur.: Chrysopidae)

TA

Predatörleri:
Chilocorus bipustulatus L.
Exochomus quadripustulatus L.
Nephus pallidiventris Mulsant
Propylaea quattuordecimpunctata (L.)
Scymnus apetzi Muls.
S. rubromaculatus (Goeze)
S. syriacus (Marseul)
Synharmonia conglobata (L.)
Chrysoperla carnea (Steph.)
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Çanakkale ve Balıkesir’de yapılan çalışmalarda, Metaphycus spp.’nin ilaçlama
yapılmayan bahçelerde zararlıyı baskı altına alabileceği saptanmıştır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Koşnil, kuvvetli ağaçlarda daha az yaşama şansı bulabildiğinden, çeşitli sebeplerle
zayıf düşmüş ağaçları kuvvetlendirmek gerekir.

5.2. Biyolojik Mücadele

EM

Bu amaçla kuruyan dalların kesilmesi, ağaçların iç kısımlarının hava ve ışık
almasını sağlayacak şekilde budanması ve gübrelemenin tekniğine uygun olarak
yapılması gerekmektedir. Zeytin karakoşnili mücadelesinde, budama önemli rol
oynar. Bunun için, bölgelere ve yıllara göre değişim gösteren, son don ve kırağıdan
sonra budama yapılarak, zararlı popülâsyonu düşürülmelidir.
Zeytin karakoşnilinin Ülkemizde, çok fazla ve etkili doğal düşmanları bulunmaktadır. Bunlar korunmalı ve etkinliklerinin arttırılması için, gerekli tedbirler
alınmalıdır.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

Mevsim başında yapılacak kontrollerde, doğal düşman sayımları yapılarak,
%50’nin üzerinde parazitlenme görülen ve fumajin saptanmayan bahçelerde
ilaçlama yapılmamalıdır.

TA

G

Doğal düşmanların zararlıyı baskı altına alamadığı ve parazitlenmenin %50’nin
altında bulunduğu yerlerde Zeytin karakoşniline karşı ilaçlama yapılabilir. İlaçlama
zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde,
bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20–25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan
aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede birinci,
%90’nının açıldığı devrede ise ikinci ilaçlama yapılır. Yapılacak ilaçlamalarda,
öncelikle faydalılara en az zararlı olan preparatlar tercih 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.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

Ağaçların tüm yüzeyleri iyice kaplama şeklinde ilaçlanmalıdır.
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamaların etki oranını tespit için ikinci ilaçlamadan 20 gün sonra zeytinliklerdeki ağaçlardan ve ağaçların değişik yönlerinden 20-25 cm uzunluğunda en az
10’ar adet yeni sürgün alınır. Her sürgündeki 5 yaprakta bulunan canlı ve ölü
koşniller sayılır. Canlı ve ölü koşnil sayısının toplamı ile yüzde canlı oranı
hesaplanır ve etki oranı ilaçlama öncesi sayımıyla mukayese edilerek bulunur.

EM

ZEYTİN KIRLANGIÇ BÖCEĞİ
Agalmatium flavescens Oliv.
(Hemiptera: Issidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Genel görünüş itibariyle Ağustos böceğinin küçültülmüş bir modeli gibidir. Erginler 4–5 mm boyunda, genellikle kirli sarı renkte olup, bazı farklı beslenme
ortamlarının etkisiyle bal veya kahverengi gibi değişik renklerde görülebilirler.
Başı dikdörtgen şeklindedir ve aşağıya doğru sivrilerek bir üçgen meydana getirir.
Antenler kıl şeklinde ve koyu renktedir. Kanatlar vücut renginde olmakla beraber,
yine de şeffaftır ve uç kısmına doğru hafif lekeleri vardır. Üçüncü çift bacaklar iyi
gelişmiş olup, böceğin sıçramasında yardımcı olurlar (Şekil 83a).
Yumurtalar elips şeklinde, kırmızımsı kahverengindedir. Düz yüzeyli, 1 mm
boyundaki yumurtalarını 5-14’lük gruplar halinde ve 2 sıralı olarak çamurdan
yapılmış paketler halinde zeytin ağaçlarının dal ve gövdeleri üzerine bırakırlar
(Şekil 83b).

TA

Yumurtadan yeni çıkmış nimfin rengi önce kavuniçi renginde olup, geliştikçe renk
griye ve ergin rengine dönüşür.
Kışı yumurta halinde geçirir. Mart-nisan aylarında havaların ısınmasıyla yumurtalar açılmaya başlar. Çıkan nimfler önceleri zeytin ağaçları altında ve civarındaki
otsu bitkilerde 2–3 ay kadar beslenir. Bu süre içinde 3 gömlek değiştirerek ergin
hale geçerler. Erginler önceleri nimflerin beslendiği otsu bitkilerde gezinirler, daha
sonra çevrede bulunan çeşitli meyve ve zeytin ağaçlarına geçerler. Bu dönemde
zeytinler çiçektedir. Zeytinin çiçek tomurcuklarını ve sürgün uçlarını hortumlarıyla
emerler. Eşey olgunluğuna erişen erginler haziran-temmuz aylarında yumurtalarını
yukarıda anlatıldığı şekilde ağaçlara bırakırlar. Yılda bir döl verir.
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Şekil 83. Zeytin kırlangıç böceği’nin erginleri (a) ve yumurta paketleri (b).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bu böcek konukçusu olduğu bitkilerin, çiçek, taze sürgün ve meyve saplarına
hortumunu sokarak beslenir. Bu beslenme sırasında yara alan dokunun zamanla
rengi değişir, kurur ve dökülür. Zeytinliklerde çok görülmesine karşın ekonomik
bir zararlı değildir.
Bu zararlı zeytin yetiştirilen her yerde görülebilir.
3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlıdır. Esas konukçuları zeytin ağacı altındaki otsu bitkiler olup,
zeytin, elma, armut, incir ve antepfıstığı da konukçuları olarak sayılabilir.

G

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Bilinen doğal düşmanı yoktur.

TA

5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik Mücadele
Ağaçların gövde ve kalın dallarına bırakılan yumurta paketleri temmuz ayından
itibaren sonraki yılın mart ayına kadar olan süre içinde sert fırça veya çuval
parçasıyla kazınır ve ezilir.
5.2. Kimyasal Mücadele

Diğer zararlılara karşı yapılan kimyasal mücadele ile bu zararlıya karşı uygulanan
mekanik mücadele zararlıyı baskı altında tutmaktadır. Bu nedenle kimyasal
mücadelesine gerek duyulmamaktadır.
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ZEYTİN KIZILKURDU
Lasioptera berlesiana Paoli
(Diptera: Cecidomyiidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Erginler 1.06–1.15 mm boyunda, narin, tüylü ve uzun bacaklı sineklerdir. Genellikle kızılımsı, toraksın dorsal kısmı, abdomenin dorsal plakaları ve antenler
siyahtır. Dişilerde karın daha iri olup, sonunda yumurta koyma iğnesi bulunur.

EM

Yumurta ortalama 0.34 mm boyda, oval görünüşlü olup, her iki ucu küt bir yapıdadır. Baş kısmı kapsül şeklinde ve mat beyaz renkte, geri kalan kısmı ise şeffaf kirli
beyaz renktedir.
Yumurtadan çıkan larva saydam beyaz renkte olup, yan kısımları beyaz noktalıdır
(Şekil 84a). Larva olgunlaştıkça kırmızımsı portakal rengini alır (Şekil 84b). Olgun larvanın boyu ortalama 2.1 mm'dir.

a

G

Pupa, oval şekilde, ipeğimsi, önceleri beyaz renkte olan, daha sonra kızılımsı
kahverengine dönüşen bir kokon içindedir. Pupa serbest pupa şeklindedir. Pupanın
ortalama boyu 1.66 mm, eni ise 0.98 mm'dir.
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Şekil 84. Zeytin kızılkurdu’nun genç larvaları (a) ve olgun larvası (b).

TA

Zeytin kızılkurdu, kışı kokon içinde toprakta olgun larva döneminde geçirir. İlkbaharda ergin çıkışından kısa bir süre önce pupa olur. Erginler hazirandan itibaren
çıkmaya başlarlar. Yumurtalarını genellikle Zeytin sineğinin yumurta bıraktığı
deliğe, ender olarak da Zeytin sineğinin meyvede açtığı çıkış deliğine bırakır.
Yumurtalar çoğunlukla 5'erli gruplar halinde tek tek bırakıldığı gibi, bazen 1-3'er
adet, çok ender olarak da 7'şer ve 10'arlı gruplar halinde bırakılır. Yumurtanın
kuluçka süresi 1–2 gündür.
Yumurtadan çıkan larvalar, zeytin meyvesinin kabuğu altında küçük bir oyuk
açarak, önceleri bir arada gelişmelerini sürdürürler. Daha sonra genç larvalar
arasında tür içi çekişme görülür ve içlerinden sadece biri, larva süresini tamamlayıp
olgun larva olabilir. Çok ender olarak bir oyukta iki adet olgun larvaya rastlanır.
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Zeytin kızılkurdunun larva süresi yaz aylarında 7–10 gün, sonbahar aylarında ise
10–15 gün sürer. Gelişmesini tamamlayan larva, zeytin meyvesini terk ederek,
kendini toprağa atar ve burada 1–2 gün içinde kokon örer ve pupa olur. Pupa süresi
yaz aylarında 6–15 gün, sonbahar aylarında ise 8–20 gün sürer.
Ege Bölgesinde 3–4 döl verdiği saptanmakla birlikte yılda verdiği döl sayısı Zeytin
sineğinin döl sayısına bağlıdır.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Zeytin kızılkurdu, yumurtalarını Zeytin sineğinin yumurta bıraktığı deliklere
bıraktığında; Zeytin kızılkurdunun yumurtası, Zeytin sineğinin yumurtasından önce
açılırsa çıkan larva Zeytin sineğinin yumurtasını tahrip eder, hatta yumurtanın içini
boşaltarak, sadece yumurtanın zarını bırakır. Buna karşın Zeytin sineği yumurtası
önce açılırsa çıkan larva çekirdeğe doğru ilerleyip, yaşamını sürdürür. Zeytin
kızılkurdu ise meyvenin hemen kabuk altında açtığı oyukta larva dönemini
tamamlar. Böylece zeytin meyvesi içinde her iki tür de yaşamını sürdürür.
Zeytin kızılkurdu ile bulaşık meyvelerde 2-3 mm çapta küçük, yuvarlak ve hafifçe
içe çökük, koyu kahverengi lekeler oluşur. Bu lekeler daha sonraları 5–7 mm'ye
kadar ulaşıp, kuru leke görünümü alır. Meyve dokusu da kabuktaki lekenin altında
kahverengileşip, çürür ve yer yer boşluklar oluşur. Bu meyve dokusunda oluşan
yaralardan funguslar girer ve lekeler büyüyüp, belirginleşir. Bu nedenlerden dolayı
meyvelerin sapa tutunması zayıflar ve meyve dökümleri görülür (Şekil 85).

TA

G

Zeytin kızılkurdunun varlığı tamamen Zeytin sineğine bağımlıdır. Özellikle Zeytin
sineğine hassas olan zeytin çeşitlerinde bulunuşu ve yoğunluğu daha yüksek
olduğundan, bu çeşitlerde erken meyve dökümlerine ve daha fazla ürün kayıplarına
neden olur.
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Şekil 85. Zeytin kızılkurdu zararına uğramış meyveler.

Ülkemizde Ege ve Marmara Bölgesi’ndeki zeytin yetiştirilen alanlarda bulunduğu
saptanmıştır.
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3. KONUKÇULARI
Konukçusu sadece kültür zeytini (Oleae europaea L.)'dir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Sadece Platygaster sp. (Hym.: Platygasteridae) bulunmuş olup, zararlıyı kontrol
altına alacak düzeyde değildir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
5.2. Kimyasal Mücadele

EM

Pupaların yok edilmesi için kış aylarında toprağın sürülmesi gerekmektedir.

TA

G

Zeytin kızılkurdu'nun varlığı Zeytin sineğine bağlı olduğu için Zeytin sineğine
karşı uygun ve etkili bir mücadele yapılması durumunda sorun olmamaktadır. Bu
nedenle Zeytin kızılkurdu'nun kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.
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ZEYTİN KURDU
Coenorrhinus cribripennis (Desb.) (=Rhynchites ruber Schilsky)
(Coleoptera: Attelabidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Genel görünüş itibariyle baştan arkaya doğru hafif konik ve yuvarlak şekillidir.
Ergin genellikle kızıl kahve renkli ve üzeri sarımsı renkte sık tüylerle örtülüdür.
Baş torakstan uca doğru hafifçe daralan bir dikdörtgen görünümünde, öne doğru
biraz meyilli olup, üzeri oldukça noktalı ve sık tüylüdür. Kızıl kahve renkli antenler, hortumun hemen hemen yarısına yakın bir yerden çıkarlar. Vücut renginde ve
yaklaşık 2 mm kadar uzunlukta olan hortum yanal çukur çizgilere sahiptir.
Bacaklar vücut renginde ve karın kısmı ise siyah renktedir. Vücut uzunluğu
ortalama 5.7 mm kadardır.
Yumurta, limon sarısı renginde olup, eliptik bir şekle sahiptir. Dış kısmı parlak ve
pürüzsüzdür. Uzunluğu ortalama 0.56 mm, genişliği 0.46 mm’dir.
Larva bacaksız, kıvrık, kirli krem renginde olup, 5 mm boyundadır. Baş ve başı
takip eden vücut kısımları iricedir, vücut geriye doğru gittikçe incelir. Pupa 1.5–1.6
mm çapında olup, toprakta bir kokon olarak bulunur.

G

Kışı toprakta pupa döneminde diyapoz halinde geçiren zararlı, yıllara göre
havaların erken ısınmasına bağlı olarak mart sonu ve genellikle nisan ayından
itibaren çıkmaya başlarlar. Meyveler nohut büyüklüğünü alıncaya kadar ki
zamanda bitkinin taze sürgün, yaprak, çiçek ve meyvelerini yemek suretiyle
beslenirler ve eşey olgunluğuna erişirler.
Dişiler, nohut büyüklüğünü almış meyvelerin kabuk altlarına yumurtalarını
bırakırlar. Yumurta iklim koşullarına bağlı olarak 9–14 günde açılır. Yumurtadan
çıkan larva zeytinin etli kısmı ile beslenerek gelişmesini sürdürür. Olgun larva
toprağa inerek pupa olur. Yılda bir döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Zeytin kurdunun zeytin ağacında yaptığı zarar 3’ e ayrılarak incelenir.
Taze sürgün ve yapraklardaki zararı: Mart sonu nisan başında kışlaktan çıkan
erginler beslenmek için henüz çiçek ve meyvenin oluşmadığı bu devrede genç
sürgün ve taze yapraklara saldırırlar. Beslenmek sureti ile zarar gören genç sürgünlerin, renkleri değişir ve kurur. Zarar gören yapraklar delik deşik bir görünüm alır.
Çiçeklerdeki zararı: Erginlerin çiçek tomurcuğundaki zararı ilk bakışta Çiçek sap
sokanı zararına benzer. Ancak, farklı olarak emgi lekesi yerine zarar gören çiçek
tomurcuğunda delik, kenarlarda yırtık ve çiçek iç organlarının yenildiği görülür.
Böyle bir çiçek tomurcuğunun zamanla rengi değişir, açılamaz ve meyve
bağlayamadan kuruyup dökülür.
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Meyvelerdeki zararı: Erginlerin en önemli zararı meyvelerde görülür. Leblebi
kadar büyüdükten 1–1.5 cm boy alıncaya kadarki zamanda böceğin beslenmesi
sonucu meyvelerde birçok yaralar belirir. Zarar görmüş meyveler gelişemez,
buruşup kurur ve dökülmeye başlarlar. Kuruma esnasında yara yerlerinin kenarları
kabarır ve ortası çökük karakteristik bir durum alır. Erginlerin meyvelerde yapmış
olduğu bu zarar çok önemlidir ve gerçek ürün kaybına sebep olmaktadır.
Bu zararlı yurdumuzun Çanakkale, Antalya, Kahramanmaraş, Muğla, Bursa, İzmir,
Manisa, Balıkesir ve Aydın illerinde bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Zararlının ana konukçusu zeytindir.

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Doğal düşmanları tespit edilememiştir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik Mücadele

Zeytin kurdu, ufak bir sarsıntıda kendisini yere atar veya uçar. Güneşli havalarda
çok hareketli ve çeviktir. Güneşsiz havalarda ise uyuşukturlar. Bu sebeple martnisan aylarından itibaren, güneş doğmadan ağaçların altına çarşaf serilip, ağaçlar
silkelenmeli, düşen böcekler ve temmuz, ağustos ile eylül aylarında da dibe
dökülen zeytinler toplanıp imha edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

Yapılacak sürveyler sonucunda bir ergin dahi görülse hemen ilaçlamaya başlamak
gerekir.
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, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.2.4 İlaçlama tekniği

İlaçlama kaplama şeklinde ve ağacın tümü iyice ıslatılacak şekilde yapılmalıdır.
Fenolojik dönemler arasında uzun süre varsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.
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ZEYTİN PAMUKLUBİTLERİ
Euphyllura spp.
(Hemiptera: Aphalaridae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ülkemizde zeytinlerde zararlı olduğu tesit edilen Euphyllura phillyreae Foerster, E.
olivina Costa ve E. straminea Loginova türleri tespit edilmiştir.

EM

Ergin pamuklubitin boyu 2–3 mm kadardır. Vücudu küçük bir ağustos böceğini
andırır. Erginlerde, baş büyükçedir (Şekil 86a). Gözleri kırmızı, hortumu gelişmiştir. Kanatlar kirli sarı, karın ise yeşil renklidir.
Yumurtaları 0.3mm boyundadır. Hafif elips şeklinde olup bir ucu daralmış, diğer
ucunda ise bırakıldığı bitki dokusuna temas eden bir sapçığa sahiptir. İlk bırakıldığında krem renginde olup, açılmaya yakın renkleri sarıya döner ve iki göz lekesi
oluşur.

a

TA

G

Genç larvalar genel olarak sarı veya açık yeşildir (Şekil 86b). Larvalar olgunlaştığında 2 mm kadar olur. Olgun larvaların gözleri kırmızı, kanat ve abdomenin
sonu siyah, diğer kısımları hafif yeşilimsidir. Başında ise iki büyük kahverengi leke
bulunur. Larvalar vücutlarından çok ince iplikçiklerden meydana gelmiş balımsı
mumlu bir madde çıkarırlar. Bu iplikçikler bir pamuk yığını gibi toplanarak
kümelenirler (Şekil 86c).

©Yasemin ÖZDEMİR

b

©Aziz ÖZKAN

c
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Şekil 86. Zeytin pamuklubiti Euphyllura olivina ergini (a), nimfi (b) ve nimflerin meydana
getirdiği pamuk yığını görüntüsü (c).

Pamuklu bitler, kışı ergin olarak, ağaçların kabuk altlarında, yarık ve çatlaklarında
ve hatta sürgün ve koltuklarında geçirirler. Erginler şubat ayı ortalarından itibaren
faal duruma geçmeye başlarlar.
E. phillyreae: Erginler, Bursa ili koşullarında şubat ayı ortasından itibaren faal duruma geçerek zeytine göre erken fenolojik gelişme gösteren akçakesme çiçek
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tomurcuklarının alt yaprakları içine 5-10’lu kümeler halinde yumurtalarını
bırakmaktadır. Erginlerin yumurtlaması tamamen bitki fenolojisine (çiçek
tomurcuğunun oluşması) bağlı olduğundan, zeytinde ilk yumurtalar nisan ayı
başında görülmeye başlamaktadır. Ancak, erginlerin akçekesmeden zeytine göç
edip tekrar yumurtlaması veya döl vermesi söz konusu değildir. Sıcaklıklara bağlı
olarak yumurtalar 7–15 günde açılır. Zeytinde ilk yumurtaların bırakılmasına
takiben 4.6°C gelişme eşiğine göre 162 gün-derece sonra larva çıkışların
başlamaktadır. Çıkan larvalar 3-5’li kümeler halinde tomurcuklarla beslenmekte ve
vücutlarının arkasından çıkardıkları tatlımsı mumlu bir madde ile (pamuk gibi)
vücutlarını örterler. Beş larva dönemi geçiren zararlı gelişmesini haziran ayı
sonuna kadar tamamlayarak ergin olur. Bu erginler gelecek yılın nisan ayına kadar
yumurtla bırakmadan zeytin dalları arasında görülür. Zararlı yılda 1 döl verir.
E. olivina: Erginler, mart ayı başlarından itibaren faal duruma geçerek önceleri sürgün uçlarına ve uç yapraklarına yumurta bırakırlar. Daha sonra çiçek tomurcuklarının
oluşması ile yumurtalarını tomurcuk saplarına bırakırlar. Yumurtalar 4–6 günde
açılır. Çıkan larvalar yassı bir görünümde olup çıkardıkları tatlımsı bir madde ile
(pamuk gibi) vücutlarını örterler. Tomurcuklarla beslenirler yılda 3–4 döl veririler.
E. straminea: Bu türün biyolojisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte Ülkemizde de bu türle ilgili yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

G

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zeytinde pamuklu bitlerin larvaları zeytin somaklarında tomurcuk sapları ve sürgün uçlarında bitkinin öz suyunu emerek, ağaçların ve sürgünlerin zayıflamasına,
çiçek ve çiçek tomurcuklarının dökülmesine neden olarak zararlı olurlar. Ayrıca
ergin öncesi dönemlerinde balımsı madde üreterek çiçek tomurcukları ve çiçeklerde zararlı olurlar. Böylece zeytin ağaçlarının çiçeklenmesi ve dolayısıyla meyve
bağlamasını oldukça düşürür. Zararlının yoğunluğu arttıkça zarar oranı yükselir.
Ancak düşük yoğunluklarda pek zarar hissedilmez.
Ülkemizde zeytin yetiştirilen bütün bölgelerde yaygındır.

TA

E. phillyreae, ülkemizde Doğu Karadeniz, Güney Marmara ve Ege Bölgesindeki
zeytin yetiştirilen bütün bölgelerde yaygın olmakla birlikte Antalya, Balıkesir,
Çanakkale, Gaziantep ve İzmir illerinde saptanmıştır.
E. straminea ise Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir ve Mardin illerinde
saptanmıştır.
3. KONUKÇULARI
Ülkemizde zeytin (Olea europea L.) ve yabani zeytin (Olea oleaster) dışında
akçakesme (Phillyrea spp. ) türleridir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri:
Aphytis spp.
Psyllaephagus euphyllurae Sil.

(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Encyrtidae)
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(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Nitidulidae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Miridae)
(Neur.: Chrysopidae)

EM

Predatörleri:
Chilocorus bipustulatus L.
Phroscymnus pharoides Marsh.
Cybocephalus fodori minor (E.-Y.)
Anthocoris nemoralis Fabr.
A. minki Dohr.
Orius niger (Wolf.)
Deraeocoris delagrrangei Puton
Heterotoma dalmatinum (Wgn.)
Campyloneura virgula (H.S.)
Myrmecoris gracilis (J. Sahlb.)
M. coartatus (M-R)
Rexa raddai (Hölzel) )

5.1. Kültürel önlemler
Bütün koşnillerde olduğu gibi bununda zararını, önlemek amacıyla ağaçlar daima
sağlıklı tutulmalı, bol güneş almasına ve havalanmasına dikkat edilmelidir.

G

5.2. Kimyasal mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Zeytinde pamuklu bitler, genellikle ilkbahar aylarının yağışlı geçtiği nemli ve
budama yapılmamış zeytinliklerde, zeytinin çiçeklenme döneminde zararlı olabilmektedir.

TA

Aynı dönemde zararlı olan Zeytin güvesi çiçek nesline karşı bir ilaçlama yapılmışsa, bu zararlıyı hedefleyen ayrı bir ilaçlamaya gerek yoktur. Zeytin güvesine karşı
ilaçlama yapılmayan bahçelerde ise, ağaçların sadece yoğun zarar görmüş
somakları ilaçlanmalıdır. Böylece doğal düşmanların fazla zarar görmesi önlenecek
ve bunlar, somaklardaki zararlı ile beslenecekleri için, bahçedeki doğal denge
korunmuş olacaktır.
İlaçlamanın mutlaka gerekli olması halinde, Zeytin pamuklu bitinin en uygun
mücadele zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra
başlamak üzere çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlıkça resmen tavsiye edilen ilaçlardan biri kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
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5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama kaplama olarak yapılır. İlacın pamukların bulunduğu bölge ve sürgünlere
iyice temas etmesi sağlanmalıdır.

EM

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bunun için ilaçlamadan 15 gün sonra ilaçlı ve ilaçsız ağaçların dört yönünden
yeteri kadar tesadüfî yaprak numunesi alınarak, bu yapraklar üzerindeki zararlının
1.-2. dönem larva ve ergin dişilerinin her birinden 300’er birey ölü-canlı olarak ayrı
ayrı sayılacak, etki oranı, ilaçlama öncesi sayımıyla mukayese edilerek bulunacaktır.

ZEYTİN PAMUKLUKOŞNİLİ
Filippia oleae (Costa.)

(Hemiptera: Aphalaridae)

G

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Erginler ilk bakıldığında beyaz pamuksu bir görünümdedir. Ergin bu pamuksu
tabaka altında bulunmaktadır. Oval ve yassı şekilde olup, 5-8 mm boyunda ve
kiremit kırmızısı renktedir (Şekil 87a,b).
Yumurtalar elips şeklinde, açık renkte ve 0.5 mm kadar boydadır (Şekil 87c). Yeni
çıkan larva 0.5–0.8 mm boyunda, yassı ve basık olup balmumu renktedir. Gelişme
ile birlikte rengi kırmızılaşmaktadır (Şekil 87d).

TA

Zararlı, kışı genç ergin dişi olarak yaprak altı ve sürgünlerde geçirmektedir. İlkbahara girerken yumurtlamaya başlamaktadır. Yumurtanın açılma süresi 20–30
gündür. Yumurta açılımı ile aktif larvalar görülmeye başlar (Şekil 87d). Birkaç gün
hareketli olan larva kendini yapraklar arkasına tespit ederek burada beslenir (Şekil
87e). Larva 2 ay süren beslenmesi sırasında 1–2 kez yer değiştirmektedir. Bu süre
sonunda vücut kenarlarında pamuklanma görülmektedir. Pamuklanma 10–15 gün
sürmekte ve bu süre sonunda genç dişi durumuna geçmektedir. Bu dönemde tatlı
madde salgılaması en yüksek düzeydedir. Mayıs ayı sonlarında ve haziran
aylarında dişiler tekrar yumurtlamaya başlamakta ve 15–20 gün sonra çıkan
larvalar yaprak ve sürgünlerde beslenerek kışa genç dişi olarak girmektedirler.
Yılda 1–2 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bitki özsuyunu emmek suretiyle ve salgıladıkları tatlımsı maddeyle fumajine neden
olur. Yoğunluğunun fazla olduğu hallerde ağaçlarda genel bir zayıflama ve ince dal
kurumaları görülmektedir.
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Yurdumuzun zeytin yetiştirilen bütün bölgelerinde rastlanabilir.

b
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d
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3. KONUKÇULARI

G

Şekil 87. Zeytin pamuklu koşnili’nin ergin dişileri (a,b), dişi kabuğu altından
çıkan yumurtaları (c), yaprak üzerinde gezinen hareketli larvalar (d) ve
sabitlenen larvalar (e).

Ülkemizde tüm zeytin alanlarında yer yer görülmekte olup, genellikle bakımsız
bahçelerde rastlanır ve tek konukçusu zeytindir.

TA

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoiti:
Psyllaophagus euphyllurae Sil. (Hym.: Encyrtidae)
Predatörleri:
Chilocorus bipustulatus L.
(Col.: Coccinellidae)
Exochomus quadripustulatus L. (Col.: Coccinellidae)
Deraeocoris delogrongei (Put.) (Hem.: Miridae)
Zararlı çok ender olarak görüldüğünden doğal düşmanların etkinlikleri bilinmemektedir.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Zararlı genellikle yol kenarlarındaki zeytinliklerin etek dalları ve dip sürgünlerinde
bulunmakta ve zarar yapmaktadır. Bunun için de tozlanmayı önleyen önlemler
alınmalı, dip sürgünleri kesilmeli ve yoğunluğun az olduğu hallerde pamuklanma
görülen dallarda budama yapılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele

EM

Genellikle ilkbaharda özellikle Zeytin güvesine ve Zeytin pamuklubitine karşı
yapılan ilaçlamalar zararlıyı baskı altına aldığından ayrıca kimyasal mücadelesine
gerek yoktur.

ZEYTİN SİNEĞİ

Bactrocera oleae (Gmel.)
(Diptera: Tephritidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Ergin, 4–6 mm boyunda, parlak kahve ve bal renklidir. Baş ve antenler sarı, göğüs
üzerinde 3 adet açık kahverenginde bantlar vardır. Dişilerde karın daha geniş yapılı
olup, sonunda yumurta koyma borusu (Ovipozitör) bulunur (Şekil 88a,b).
Yumurta, 0.7-0.9 mm boyunda, mat beyaz renkli ve mekik şeklindedir (Şekil 88c).
Larva, bacaksız ve şeffaf beyaz renklidir. Baş ince, vücudu geriye doğru kalınlaşır
ve konik silindirik görünüştedir. Olgun halde 6.0–8.5 mm boyunda, 1.3–1.9 mm
enindedir (Şekil 88d).

TA

Pupa, 3.8–5.0 mm boyunda, 1.7–2.0 mm eninde kahve renkli ve fıçı şeklindedir
(Şekil 88e).
Zeytin sineği, çoğunlukla kışı toprağın 2–5 cm derinliğinde pupa halinde veya
zeytinlik ve fundalıklarda ergin halinde geçirir. Kışlayan erginler, kabuklu bitlerin
ve yaprak bitlerinin şekerli ve tatlı salgıları, meyve özü, bal gibi şekerli maddelerle,
karaağaç, çınar ve zeytin ağaçlarının akıntıları ve çiçek nektarları ile beslenirler.
Erginler, toprak sıcaklığının 10°C’yi bulmasından itibaren, ender olarak nisan
başlarında, genel olarak hazirandan itibaren topraktan çıkmaya başlarlar. Yumurta
koyma olgunluğuna gelmek için, bir süre civardaki tatlı maddelerle beslenirler.
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Şekil 88. Zeytin sineği'nin dişisi (a,b), yumurtası (c),
larvası (d) ve pupaları (e).

e
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Meyvelerin yumurta konulmaya elverişli hale gelmeye başladığı haziran sonlarında
çiftleşen dişiler, öncelikle iri, parlak ve yağlanmaya başlamış zeytin meyvelerinin
0.5–1.0 mm derinliğine iğ şeklindeki yumurtasını, yumurta koyma borusu ile açmış
olduğu V şeklindeki yarığa bırakır. Bir dişi, bir zeytin meyvesine ancak tek bir
yumurta bırakabilir. Yoğunluğun yüksek olduğu yerlerde bir zeytin meyvesine
farklı dişilerce 7–9 adet yumurta bırakılabilir. Yumurta konan yer, bir gün sonra
koyu kahverengine dönüşür, buna "vuruk" denir (Şekil 89). Bir dişi hayatı boyunca
200–250 yumurta koyabilir. Yazın yumurta
açılma süresi 18°C’de 2 gündür. Bu süre sonbaharda 6–10 güne kadar uzar.

©Aziz ÖZKAN

Şekil 89. Vuruklu zeytinler.
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Yumurtadan çıkan larva meyve etinde galeriler
açarak beslenir (Şekil 90a-d). Üç larva dönemini tamamlayarak olgun larva haline gelir.
Larva gelişme süresi 15–16 gündür. Olgun larva, meyvenin yüzeyine gelir ve meyve zarını
kemirerek inceltir, 2–3 mm geri çekilerek pupa
olur (Şekil 90d) ve daha sonra buradan ergin
çıkar (Şekil 90e,f). Pupa süresi, iklim koşullarına bağlı olarak 4–12 günden birkaç aya kadar
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devam edebilir. Son döl larvaları, toprakta pupa olurlar. Bir dölün gelişme süresi
30–40 gün kadardır.
Ege’de 4–5; Marmara’da 3–4; Güney Anadolu’da 2–5; Karadeniz Bölgesinde 3–4
döl vermektedir.

d
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b
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a

©Aziz ÖZKAN

f
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Şekil 90. Zeytin sineği’nin meyve etinde beslenme zararı (a-d), çıkış deliği yakınındaki
pupalar (d) ve ergin çıkış deliği (e,f).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Zeytin sineği larva döneminde ve meyve etinde zararlı olur. Larva gelişme süresinde çekirdek etrafında galeriler açarak beslenir. Böylece meyvelerin çürüyerek
dökülmesine, yağ miktarının azalmasına, kısmen de yağda asitliğin yükselmesine
neden olur (Şekil 91). Özellikle sofralık zeytinlerde zararı daha büyük önem
taşımaktadır.

©Aziz ÖZKAN

©Aziz ÖZKAN

Şekil 91. Zeytin sineği zararına uğramış zeytin meyveleri.
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Zarar oranı normal yıllarda %15–30, salgın yıllarda ise %100’e kadar ulaşabilmektedir. Ürün kayıpları da zarar oranı ile bağlantılı olarak değişmektedir.
Ülkemizde zeytin yetiştirilen tüm alanlarda bulunur.
3. KONUKÇULARI
En önemli konukçusu kültür zeytini (Oleae europaea L.)’dir. Yabani zeytin (Oleae
oleaster L.) ve Akçakesme (Phyllyrea latifolia L.)’de de zararlı olmaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde zeytin sineğinin saptanmış doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.

EM

Parazitoitleri:
Psyttalia(=Opius) concolor Szepl.
Zaglyptus multicolor Gra.
Aprostocetus epicharmus Walker.
Inveria subaenea Masi
Metaphycus silvestrii Sugon
Pinigalio mediterraneus (Fer. and Del.)
Eupelmus urozonus Dalm.
Eurytoma parvula (Thom.)
Eurytoma strigrifrons (Thom.)
Eurytoma tibialis Boh.
Cyrtoptyx latipes Rond.
Cyrtoptyx dacicida Masi.

G

(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Chalcididae)
(Hym.: Chalcididae)
(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Eulophidae)
(Hym.: Eupelmidae)
(Hym.: Eurytomidae)
(Hym.: Eurytomidae)
(Hym.: Eurytomidae)
(Hym.: Pteromalidae)
(Hym.: Pteromalidae)

Ancak bu doğal düşmanlar zararlıyı kontrol altına alacak yoğunlukta değildir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

TA

─ Pupaların yok edilmesi için kış aylarında toprak sürülmelidir.
─ Zarar periyodu boyunca 3–4 günde bir, kurtlu zeytinler toplanarak
zeytinlikten uzaklaştırılır.
─ Zeytin sineğinin sonbahardaki yoğun zararını önlemek için erken hasat
yapılmalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele
Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde yapılmış çalışmalarda, Zeytin sineğinin pek çok
doğal düşmanı saptanmıştır. Ancak bunlar, doğada zararlıyı tek başına kontrol
altına alacak yoğunluk ve etkinlikte değildir. Bu yüzden, özellikle yağlık çeşitlerde
yapılacak ilaçlamalarda, doğal dengeye daha az zararlı olan bitki koruma ürünleri
seçilmelidir.
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5.3. Biyoteknolojik Mücadele
Kitlesel tuzaklama metodu kullanılarak Zeytin sineği popülâsyonunun yüksek
olmadığı alanlarda (en az 5 ha) zeytin sineği ile başarılı bir şekilde mücadele etmek
mümkün olmaktadır. Bu amaç için Bakanlıkça ruhsatlandırılmış tuzak tipi önerilen
şekilde kullanılmalıdır.
5.4. Kimyasal Mücadele
5.4.1. İlaçlama zamanı

EM

Ergin çıkış zamanları iklim, toprak karakteri, çeşit vb. etkenlere bağlı olarak
değişiklik göstermektedir. Bölge farklılıkları dikkate alınarak, meyvelerin yumurta
koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve
tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde,
ilaçlamaya geçilmelidir. Bu nedenle tuzakların haziran ayının ilk yarısından
itibaren asılması gerekmektedir.

a

G

Ergin artışlarının belirlenmesi amacıyla, içinde %2 diamonyum fosfat eriyiği olan
McPhail tuzaklar (Şekil 92a) ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklar (Şekil 92b)
kullanılır.

b
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©Aziz ÖZKAN
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Şekil 92. McPhail tuzağı (a) ve feromonlu sarı yapışkan tuzak (b).

Vuruk sayımları haftada 1-2 kez, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak,
yağlanmaya başlamış, flüoresans sarı renkteki en az 1000’er meyvede yapılarak,
vuruk yüzdesi belirlenir. Yapılan sayımlar sonucunda, salamuralık çeşitlerde %1
vuruk, yağlık çeşitlerde ise %6–8 vuruk saptandığında, yer aletleri ile zehirli yem
kısmi dal ilaçlaması veya kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
5.4.2. 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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5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler
Kaplama metodunda hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu
pülverizatörü en uygun ilaçlama aleti olup, sıfır no’lu meme kullanılır.

bahçe

Zehirli yem kısmi dal ilaçlamasında düşük basınçlı ve içinde karıştırıcısı bulunan
sırt pülverizatörleri kullanılmalı, 2–3 no’lu meme ile ilaçlı karışımın iri damlalar
halinde yaprak ve meyvelerde tutunması sağlanmalıdır.

5.4.4. İlaçlama tekniği

EM

ULV Bait-Spray tekniği (cezbedici-ilaç karışımı uygulaması) uygulanmasında
uçaktan yararlanılabilir (Bkz.: Zeytin Sineği [Bactrocera oleae (Gmel.)]’ne Karşı
Havadan Cezbedici-İlaç Karışımı Uygulaması. Cilt V, Sayfa 173).
Kaplama metodunun amacı meyve içindeki genç larvaların öldürülmesini hedef
almaktır. Bunun için ağaçlarda içten dışa, dıştan içe olmak üzere tam bir kaplama
sağlanmalı, özellikle meyvelerin ıslanmasına dikkat edilmelidir.
Zehirli yem kısmi dal ilaçlama metodunda ise amaç, erginleri belirli bir noktaya
çekerek öldürmektir. Bunun için "ilaç+cezbedici" karışımı, ağacın büyüklüğüne
göre değişmek üzere ağaçların güneydoğu yönlerindeki 1.5–2 m2’lik alana, yaprak
ve meyveler iyice ıslatılacak şekilde atılır. Bu yöntemin etkili olması için, dış
bulaşmaların olmadığı zeytinliklerde ilaçlamalar her 10 günde bir tekrarlanarak
hasada 20 gün kalıncaya kadar devam edilmelidir. Kurak ve yağışsız dönemlerde
ilaçlama aralığı, ergin ve vuruk sayımlarına dayanılarak uzatılabilir.

G

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmeler uygulanan ilaçlama yöntemine göre ayrı ayrı yapılır.
Kaplama metodunda, ilaçlamadan 20 gün sonra değişik ağaçlardan 100–120 adet
yeni vuruklu meyve toplanır. Bunlar stereoskobik binoküler mikroskop altında
açılarak birinci ve ikinci dönem ölü ve canlı larva olarak sayılır. Elde edilen yüzde
canlı larva sayısına göre değerlendirme yapılır.

TA

Zehirli yem kısmi dal ilaçlama metodunda, ilaçlanacak zeytinlik değişik karakter
gösteren 4–5 üniteye ayrılır. Her ünitenin merkezinde o üniteyi temsil edebilecek
5–10 ağaç sayım için işaretlenir. Bu ağaçların her birinin dört yönünden tesadüfen
50’şer, toplam 200 meyve temiz ve vuruklu olarak sayılır ve vuruk adedi saptanır.
Bu şekilde, birinci ilaçlamadan bir gün önce ve son ilaçlamadan 10 gün sonra
olmak üzere 2 sayım yapılır. İlaçlama sonrası yapılan sayımda elde edilen vuruk
oranı ekonomik zarar eşiğinin altında ise mücadele başarılı kabul edilir.
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ZEYTİN SİNEĞİ [Bactrocera oleae (GMEL.)]’NE KARŞI HAVADAN
CEZBEDİCİ-İLAÇ KARIŞIMI UYGULAMASI

EM

Zeytin doğal olarak engebeli arazilerde yetişen bir bitkidir. Yayılış alanı
bakımından da çok geniş alanları kaplamaktadır. Özellikle Ege ve Marmara
kıyılarında bulunan zeytinler engebeli arazide geniş alanlarda yer almaktadır.
Buralarda bulunan milyonlarca zeytin ağacının yer aletleri ile yılda 4-5 döl
verebilen zeytin sineğine karşı kısa zamanda ilaçlanması mümkün olamadığı gibi
bazı alanlar uygulama zorluğu ve su problemi gibi nedenlerden dolayı hiç
ilaçlanamamaktadır.
ULV Bait-Spray tekniği (cezbedici-ilaç karışımı uygulaması) ile bütün bu zorluklar
en düşük düzeye inmekte ve kısa zamanda geniş alandaki zeytinlikler ilaçlanmaktadır. Zeytin sineğine karşı havadan ULV Bait-Spray tekniği ile yapılacak
ilaçlamalarda zararlının popülasyon dağılımı ve yoğunluğu çok önemli bir rol
oynar. Havadan ULV Bait-Spray ilaçlamalarının hedefi zararlının ergin dönemidir.
Burada esas, sineğin vuruk yapmadan yani meyveye yumurta bırakmadan
öldürülmesidir. Bunu sağlamak için ilaç, besi cezbedicisi ile birlikte kullanılır.

G

Zeytin sineği, besi cezbedicisi tarafından ağaçlara çekilir ve cezbedicinin
proteininden beslenmek amacıyla gelen sinek, beslenme sırasında vücuduna ilacı
alarak ölür. ULV Bait-Spray ilaçlamaları geniş alanlarda yapıldığı zaman daha
etkili olmaktadır. Bu ilaçlamalarda ULV tekniğine göre ilaçlama yapabilecek
şekilde özel olarak hazırlanmış uçaklar kullanılır.
1. MÜCADELE ALETİNİN AYARLARI VE KALİBRASYON
Kalibrasyon çalışmaları ilaçlamadan 1–2 gün önce bu konuda uzman teknik
elemanlar tarafından yapılmalıdır. Kalibrasyon ilaçlamada kullanılacak ilaçcezbedici karışımı ile yapılmalıdır.

TA

Uçağın pülverizasyon basıncı kontrol edilerek değişik basınçlarda (P.S.İ) meme
verdi ortalamaları alınarak uygun meme verdisini veren basınç saptanmalıdır.
Kullanılmayan meme yerleri, damlatma yapmayacak şekilde köreltilmelidir.
İlaçlama şiddeti, zerre dağıtımı ve birim yüzeye düşen damla adedi solventlere
hassas kâğıtlar kullanılarak saptanmalıdır.
2. İLAÇLAMA ALANININ SEÇİMİ

İlaçlama alanı olarak teknik yönden uçağın normal şartlarda uçabileceği çok
engebeli olmayan ve yerleşim yerlerinin az bulunduğu yerler seçilmelidir. İlaçlama
yapılacak alanlar toplu halde bulunmalı, birbirlerine bitişik olmalı, aralarında
değişik kültür bitkisi yetiştirilmiş veya ekilmiş arazi bulunmamalıdır.
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3. İLAÇLAMA ZAMANININ BELİRLENMESİ
3.1. Tuzakların Asılması
ULV ilaçlamalarında en önemli hususlardan birisi asılan tuzaklarla Zeytin
sineğinin popülâsyon durumunu takip etmektir.

3.2. Tuzakların Kontrolü

EM

Bilindiği gibi, ilaçlama Zeytin sineğinin popülâsyon durumuna bağlıdır. Bunu
saptamak için McPhail tipi besi tuzakları ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklar
kullanılır. McPhail tipi tuzakların içine %2’lik di amonyum fosfat eriyiği
konulmaktadır. Tuzakların eriyiği sıcaklık ve neme göre haftada 1-2 kez
değiştirilmelidir. Feromonlu sarı yapışkan tuzakların feromon kapsülü kullanım
süresi sonunda, sarı yapışkan tuzaklar ise kirlendiğinde veya yapışkanı yakalama
özelliğini yitirdiğinde değiştirilmelidir. Tuzaklar ilaçlama alanının büyüklüğüne
göre o bölgeyi temsil edebilecek yerlere, iklim koşullarına bağlı olarak haziran ayı
ortalarında asılmalıdır. Tuzak asılan ağaçlar çok kurak alanlarda, tepeler veya
çukurlarda olmamalıdır.
Tuzaklar başlangıçta haftada bir kez, daha sonraları ise haftada iki kez kontrol
edilmelidir. Bu kontrollerde McPhail tuzaklarındaki eriyiğin içine düşen Zeytin
sinekleri elek yardımıyla toplanıp, sayılmalıdır. Feromonlu sarı yapışkan tuzaklar
her kontrolde sayımdan sonra temizlenmeli ve yapışkanı bir çubuk yardımıyla
karıştırılmalıdır. Sayımlarda erkek, dişi ve toplam sinek adedi ayrı ayrı
kaydedilmelidir.
3.3. Vuruklu Zeytin Sayımı

TA

G

ULV ilaçlamalarına karar vermede ikinci önemli konu, Zeytin sineğinin zeytin
meyvesinde yapmış olduğu vuruğun başlama tarihi ve vuruk oranıdır. Bunun
saptanması için ilaçlama yapılacak alanda tuzakların asıldığı parsellerde tuzak
ağaçlarının dışında en az 10 ağaç sayım ağacı olarak saptanmalıdır. Sayımlar her
ağacın dört yönünden 200’er meyve kontrol edilerek, bir parsel için 8.000 meyve
gözden geçirilerek yapılmalıdır. Vuruk sayımları ilaçlamadan 1 gün önce ve
ilaçlamadan sonra ilaçlama alanlarındaki tuzaklarda ergin artışının görüldüğü
zamanda yapılmalıdır.
3.4. İlaçlama Zamanı ve Sayısı

ULV ilaçlamalarının en zor olan bölümü budur. Çok geniş alanları kaplayan böyle
bir ilaçlamaya karar vermek için öncelikle popülâsyon takibinin ve vuruk
sayımlarının sağlıklı bir şekilde yapılması ve sayım bölgelerinin çok iyi seçilmesi
en önemli rolü oynar. Ege ve Marmara Bölgesi koşullarında Zeytin sineğinin zarar
periyodu en az 4–5 ay devam etmektedir. Bu süre içinde sinek, yılın iklim
koşullarına göre 4–5 döl verebilmektedir. Bu nedenle zararlıyı kontrol altında
tutmak için 2–4 ilaçlama yapılması gerekmektedir.

174

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

İlk ilaçlamaya karar vermek diğer ilaçlamalara göre daha kolaydır. Tuzaklarda
(McPhail ve feromonlu sarı yapışkan) ergin yakalanmaları artmaya başladığında ve
zeytin vurma olgunluğuna geldiğinde yapılan meyve kontrolleri sonucunda vuruk
saptanır saptanmaz hemen ilaçlamaya başlanır. İlk ilaçlamada amaç, kışı ergin
halde geçiren erginlerle, topraktan yeni çıkan erginlerin popülâsyonlarının
artmasına fırsat vermeden ve meyveye yumurta bırakmadan yok edilmesidir. İkinci
ve sonraki ilaçlamalara, tuzaklarda yakalanan ergin artışlarının görülmesiyle
birlikte, meyvelerde yeni vuruklar saptandığında karar verilir. İlaçlamalarda, çevre
dostu olan sıcakkanlılara ve doğal düşmanlara en az etkili biopreparatlar
kullanılmalıdır.

EM

4. İLAÇLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
─ Uçak firması ile gerekli anlaşmayı önceden yaparak, ilaçlamaya karar
verilince hemen başlanmalıdır.
─ Uçağın hız gösterge saati ile ilaçlama sürati yerden kontrol edilmelidir.
─ Mayi ilaç püskürtme sistemi yerde ve havada kontrol edilmelidir.

─ Kalibrasyonda saptanan değerlerin ilaçlama anında değişmemesi gerekliliği
ve verilerdeki küçük değişikliklerin ilaçlama normunda büyük farklılıklar
doğuracağı pilota bildirmelidir.
─ İlaçlama sırasında ilaçlanmamış saha bırakılmamalıdır.
5. DEĞERLENDİRME

G

Yapılan mücadelenin ne oranda etkili olduğu, vuruklu meyvelere göre yapılır.
Bunun için birinci ilaçlamadan önceki vuruk sayımları ile son ilaçlamadan 7–10
gün sonra yapılan vuruk sayımları arasındaki farka Abbott formülü uygulanarak
etki oranı (%) bulunmalıdır.
6. İLAÇLAMANIN YAN ETKİSİ

TA

İlacın yaprak, sürgün ve meyvelerde yapabileceği fitotoksisite durumunu tespit
etmek için ilaçlama yapılan alanda, soruşturma ve gözlemler yapılır. Ayrıca
ilaçlamaların insanlara, hayvanlara, kuşlara, balıklara, doğal düşmanlara ve çevreye
olumsuz etkileri de araştırılmalıdır.
7. İLAÇLAMA MALİYETİ

ULV tekniği ile yapılan ilaçlamalar, yer aletleri ile yapılacak bir ilaçlamaya oranla
ilaç, alet, işçi, ve özellikle zaman ve bunlara bağlı olarak parasal yönden avantaj
sağlamaktadır. Maliyet hesaplamalarında her ilaçlamanın maliyeti ayrı ayrı değil,
tüm ilaçlamaların toplam maliyeti bulunmalı ve ağaç başına düşen ilaçlama masrafı
ortaya çıkarılmalıdır.
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ZEYTİNDE FİLİZKIRAN
Phloeotribus scarabaeoides Bern.
(Coleoptera: Scolytidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

a

b

EM

Erginin vücudu silindirik bir yapıda ve koyu kahve renkte olup, üzeri gri renkli kısa
tüylerle kaplıdır. Vücut uzunluğu 2.0–2.5 mm kadardır. Antenleri 3 parçalıdır ve uç
kısmı yelpaze gibidir (Şekil 93a,b).Yumurta, parlak beyazımsı renkte ve ovaldir.
Yumurtadan yeni çıkan larvalar kirli beyaz renkli olup, göz ve bacakları yoktur.
Odun dokusunda galeri açarak beslendiği için ağız parçaları iyi gelişmiştir(Şekil
93a,b). Pupalar galeri içinde, serbest pupa tipinde ve beyaz renklidir.

c

Şekil 93. Filizkıran’ın ergini (a:Dorsal; b: Lateral) ve larvası(c).

TA

G

Kışı ergin olarak ağaçların dal ve dalcıkları üzerinde ve yaprak koltukları arasında
açtıkları galeri (odacık) içinde geçirir (Şekil 94a). Şubat sonu-mart başından
itibaren bu kışlakları kitle halinde terk ederek, çevredeki budama artıklarında ve
zayıf ağaçlarda toplanırlar. Burada
toplanan erginler birer çift olarak
(dişi ve erkek) zayıf dal ve budama artıklarının kabuk ile odun dokusu arasına girerek dala dikey bir
galeri açarlar. Dişiler bu galerilerin her iki yanına 60–180 adet yumurta bırakırlar. Yumurtalar 4–8
günde açılır. Çıkan larvaların her
biri ana galeriye dik ve hiçbir
zaman birbirini kesmeyen galeri
a
b
açarak beslenir (Şekil 94b). Olgunlaşan larvalar galerilerin uç
Şekil 94. Filizkıran erginin kışı geçirdiği odacık (a) kısmında önceden hazırladıkları
ve larvalarının dalda açtığı galeriler.
odacıklarda pupa olur. Nisan sonu
ile mayıs başında da pupadan
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çıkan erginler kabukta açtıkları deliklerden çıkarak çevreye yayılır (Şekil 95).
Üreme yalnız zayıf düşen ve kurumak üzere olan zeytin ağacı dalları ile budama
artıkları üzerinde olur. Yılda 2–4 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Üreme yerlerinden yeni çıkan genç erginler sürgünlerin yaprak koltuklarında galeri açarak beslenir (Şekil 94a). Zararlının beslenmesi sırasında
veya daha sonra hava koşulları nedeni ile bu
sürgünler, galeri yerlerinden kırılarak kurur. Bazen
de bu galeri noktalarındaki veya daha uç kısımlarındaki meyvelerin ve sürgünlerin buruşup
kurudukları görülür. Bir ergin birkaç yaprak veya
meyve koltuğuna bu şekilde galeri açarak zarar
verebilir. Ayrıca zayıf ağaçlar, üreme sırasında
larvaların beslenmeleri ve erginlerin çıkışları ile
ağacın odun ve kabuk kısmı tahrip olduğundan,
ağaç daha kısa sürede kurur (Şekil 95).
Zeytin yetiştirilen bütün bölgelerde bulunur.
3. KONUKÇULARI

Şekil 95. Filizkıran erginin
çıkış delikleri.

Ülkemizde sadece zeytinlerde zararlı olmaktadır.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

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

G

Parazitoitleri:
Cheiropachus quadrum (F.)
Rhaphitelus maculatus Walk.
Eurytoma sp. nr. morio Boh.
Dendrosotinus ferrigineus (Marshall)

Zararlının tespit edilen, etkin bir doğal düşmanı yoktur.

TA

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

Zeytin filizkıranı, üremesini kesinlikle, zayıf kalmış ve kurumuş dallarla, tarla
içinde kalmış veya evlerin önüne yığılmış budama artıklarına girerek yapar.
Zararlının bu özelliğinden yararlanılarak, en önemli döl olan ilkbahar dölünün
çıkmasını önlemek veya popülâsyonun düşmesini sağlamak mümkündür. Bunun
için şubat ayında, bahçenin içine yer yer budama artıkları tuzak olarak bırakılır. Bu
tuzak dallarla birlikte, bahçe içinde ağaçların kurumuş ve kurumaya yüz tutmuş
dalları içine giren erginlerin açtıkları deliklerden nisan ayında talaş çıkmaya
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başlayınca, bu dallar toplanır ve hemen yakılır. Bu kültürel önlemlerin bölgesel
olarak bütün çiftçiler tarafından benimsenerek yapılması ile sorun ortadan kalkar.
Yaz aylarında ise, popülâsyonun durumunu öğrenebilmek için 10 ağaçtan 20 şer
sürgünde meyve ve yaprak koltukları kontrol edilir. Sağlam ve zarar görmüş göz
sayıları bulunarak zarar oranı (%) saptanır. Eğer gözlerde %15 ve daha yukarı
oranda zarar saptanırsa kültürel önlemler titizlikle uygulanmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele

TA

G

EM

Zeytin filizkıranı, yaşamının büyük bir kısmını kabuk altında geçirdiğinden, etkili
ve ekonomik bir kimyasal mücadele metodu yoktur.
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4.1. FUNGAL HASTALIKLAR
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ANTEPFISTIĞINDA KARAZENK
Septoria pistaciae Desm.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Fungusun konidiosporları ince, uzun hilal şeklinde, 4-6 bölmeli ve koyu renklidir.
Fungus kışı enfekteli yapraklar üzerinde peritesyum olarak geçirir.

EM

İlkbaharda nisan-mayıs aylarında hava sıcaklığı 15-17°C’yi bulduğunda, yapraklar
üzerinde bulunan peritesyumlardaki askuslarda, elipsoit şekilli koyu renkli askosporların uçuşları başlayarak, yapraklar üzerinde primer enfeksiyonları gerçekleştirir. Askospor çimlenmesi için 10 saatlik yaprak ıslaklık süresi gereklidir. İlk
enfeksiyondan yaklaşık 19-30 gün sonra yapraklar üzerinde toplu iğne başı
büyüklüğünde, siyah renkli piknitler görülmeye başlar.
Piknitlerde binlerce konidiospor oluşur ve bunlar sağlıklı yapraklara ve meyvelere,
böcekler, yağmur suları veya rüzgâr tarafından taşınır ve vejetasyon dönemi
boyunca sekonder enfeksiyonları meydana getirirler. Sekonder enfeksiyonlar en az
6 saatlik yaprak ıslaklık süresinde başlar, 18 saatlik yaprak ıslaklık süresi ve 2122°C sıcaklıklarda maksimuma ulaşır. İklim koşullarının uygun olduğu dönemlerde hasattan sonra da, hatta eylül ayına kadar devam edebilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Hastalığın tipik belirtisi, daha çok yaprağın üst kısmında, kısmen de meyve kabuklarında görülen siyah lekelerdir. Bu nekrotik lekelerde siyah piknitler bulunur
(Şekil 96a,b).
Başlangıçta 0.5 cm çapında olan lekeler ikincil yaprak damarları ile sınırlanmıştır.
Daha sonra bu alanlar genişleyerek yaprağın bir kısmını kaplar. Sezon sonunda bu
alanlar klorotik ve sonuçta nekrotik bir hal alır (Şekil 96a,b,c). Şiddetli enfeksiyon
koşullarında erken yaprak dökümlerine sebep olabilir. Meyveler üzerinde
enfeksiyon nadir oluşur (Şekil 96d), fakat şiddetli enfeksiyonlarda piknitlerin
hemen hemen meyve sapına kadar yayıldığı görülebilir.

TA

Hastalıklı yapraklarda fotosentez alanı azaldığından, ağaçların zayıf düşer ve
meyve içlerini dolduramaz. Dolayısıyla ürün miktarı ve kalitesi azalır. Bu durum
bir sonraki yılın ürün miktarının da düşmesine neden olur. Hatta şiddetli
enfeksiyon yıllarında ağaç zayıf düşeceğinden, bu ağaçlardan birkaç yıl ürün
alınmayabilir. Hastalık, enfeksiyon şiddetine bağlı olarak üründe %100’e varan
kayıplara yol açabilmektedir.
Hastalık antepfıstığı yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde, özellikle Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak görülür.
3. KONUKÇULARI

Konukçusu antepfıstığıdır.
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Şekil 96. Karazenk’in antepfıstığı yaprağındaki (a,b,c) ve meyve kabuğundaki (d)
belirtileri.
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4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
─ Sonbahar ve erken ilkbaharda yere dökülen yapraklar toplanarak yakılmalı
veya gömülmelidir.
─ Hastalığın yayılmaması açısından sulama yapılan yerlerde damlama sulama
tercih edilmelidir.

TA

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
1. ilaçlama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu ilaçlama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben
meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.
2. İlaçlama ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak, enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar 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, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

EM

CEVİZ ANTRAKNOZU

Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces et de Not.

TA

G

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Etmenin miselyumları bölmeli olup, önceleri renksiz ve şeffaf, daha sonraları
koyulaşarak, kirli beyaz-krem rengini alır. Epidermis ve kütikula arasında gelişerek, aservulusları oluşturur. Gelişimini sürdüren fungus, aservuluslar olgunlaştıkça, iç basıncın etkisiyle konidiosporları doğaya fırlatır.
Konidiosporlar renksiz ve şeffaf, ortadan tek bölmeli, hilal şeklinde, eşit olmayan
iki bölmeden oluşmuştur. Çok nadir olarak da mikrokonidiosporlara rastlanabilir.
Peritesyum, sonbaharda dökülen yapraklardaki lekeli kısımlar üzerinde oluşmaktadır.
Peritesyum küremsi şekilde, kahverengimsi sarı renkte ve oldukça uzun bir boyuna
sahiptir. Peritesyumlar mikroskop altında bu görünüşleri ile taze incire benzemektedir. İlkbaharda peritesyumlar içinde askuslar ve onların içinde de askosporlar
oluşmaktadır.
Askosporlar, askus içinde sarmal vaziyette ve 8 adettir. Fungusun askusları iğ
şeklinde, askosporları hilale benzer, ortadan tek bölmeli, renksiz ve şeffaf görünümdedirler. Askosporlar, konidiosporlara göre daha az kıvrık hilal şekilde ve
boyutları konidiosporlardan daha küçüktür.
İlkbaharda bitkiler uyanırken, havanın yağışlı geçme durumuna göre, bir önceki
yılda bahçede kalan ölü yaprak dokuları üzerinde gelişmesini tamamlayan peritesyumlardaki askuslar parçalanarak, askosporlar havaya fırlatılırlar.
Dallarda gelişen yaprakçıkları, yarı büyüklüğünü geçtikten sonraki dönemden
itibaren enfekte ederler. Penetrasyon noktasının çevresinde, enfeksiyondan 12-14
gün sonra gözle görülür şekilde renk açılmaları olur (Şekil 97a). Daha sonra bu
kısımlar sarımsı bir hale ile çevrilerek, orta kısımlar açık kahverengiden, koyu
kahverengine değişen nekrotik dokulara dönüşür (Şekil 97a,b). Bu dokular
üzerinde de, daha sonra etmenin kirli beyaz miselyum kitlesi üzerinde, toplu iğne
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ucu gibi ve iç içe konsantrik daireler şeklinde dizilmiş aservulusları oluşur ve
çıplak gözle kolayca görülebilirler.
Aservuluslar, daha çok yaprağın üst yüzeyinde oluşmakla beraber, alt yüzeyde de
oluşabilirler. İlk belirtilerden sonra aservulusları oluştururlar ve bunlardan da
konidiosporlar doğaya fırlatılarak, yaz boyunca sekonder enfeksiyonların
oluşmasına neden olurlar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalığın belirtileri, ağacın yaprakçık, meyve, genç sürgün ve yaprak saplarında
görülür. Daha çok bir yaprak hastalığı olmasına rağmen, şiddetli enfeksiyonlarda
yeşil meyve kabuğunu enfekte ederek meyve içine de geçer.

EM

Nekrotik lekeler başlangıçta yaprakçık yüzeyinde noktalar halinde olup, zamanla
birleşerek yaprakçığın belirli bir kısmını veya tamamını kaplar (Şekil 97a,b). Ağaç
hastalıktan dolayı yaz ortalarında, hastalıklı yaprakların kenarları oluşan nekroz
nedeniyle kıvrılır, kurur ve bu yapraklar zamanından önce dökülür. Epidemi
yıllarında, sonbahar gelmeden, ağaç tümüyle yapraksız kalabilir.
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Hastalıklı meyvelerin yeşil kabuğu üzerinde, noktalar halinde veya birleşik
nekrotik lekeler bulunur (Şekil 97c,d). Bunların üzerinde kirli beyaz miselyum
örtüsü görülür. Hasta meyvelerin yeşil kabuğu kaldırıldığında, sert kabuk üzerinde
koyu lekeler görülür ve böyle meyveler çürür.

c
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d

Şekil 97. Ceviz antraknozu’nun yaprak (a,b)ve meyvedeki (c,d) zarar şekli.
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Primer enfeksiyon oranının düşük olduğu yıllarda, yaz aylarının yağışlı geçmesi ve
yüksek çiğ oranı sekonder enfeksiyonların artmasına yol açar. Bunun sonucunda
hastalık hızla yayılır. Mücadelede özellikle bu durum dikkate alınmalıdır.
Hastalık nedeni ile yapraklarda fotosentez alanı azaldığı için bir sonraki yılın
sürgün ve meyve oluşumu olumsuz yönde etkilenir, verim azalır.
Ülkemizde ceviz üretimi yapılan her yerde bu hastalığa rastlanır.
3. KONUKÇULARI
Etmenin tek konukçusu cevizdir.
4.1. Kültürel Önlemler

EM

4. MÜCADELESİ
Primer enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş yapraklar sonbaharda toplanıp
yakılmalı veya gömülmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele

Hastalığın her yıl şiddetli olarak seyrettiği yerlerde kimyasal mücadele gerekir.
4.2.1. İlaçlama zamanı

Aşağıdaki takvime göre ilaçlama yapılır.

1. ilaçlama: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakçıkların kedi kulağı olduğu dönemde,
2. ilaçlama: Yapraklardaki, yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde,

G

3. ilaçlama: Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde yapılır.
4. ve diğer ilaçlamalar: Yağışlı geçen yerlerde kullanılan fungisitin etki
süresi dikkate alınarak ve enfeksiyon koşulları devam ettiği
sürece tekrarlanır.
4.2.2. Kullanılacak 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, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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KESTANE KANSERİ
Cryphonectria parasitica Murr.Bar.
I. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Kestane kanseri miselyumunun rengi önce beyaz, sonradan sarımtırak renktedir.
Enfeksiyondan 1-3 ay sonra oluşan stromalar üzerinde turuncu renkli piknitler
meydana gelir (Şekil 98a). Olgunlaşınca kabuk üzerinde önce toplu iğne başı
büyüklüğünde çıkıntılara neden olur, yağışlı dönemlerde bu çıkıntılardan sarıturuncu renkli yoğun bir akıntı ile birlikte konidiosporlar çıkar. Bu sporlar silindir
şeklinde ve renksiz olup, 3.78-2.14x2.16–0.54 µm boyutundadır. Piknitlerin geliştiği stromaların dibinde, çapları 250-445 µm olan, içinde çok sayıda askus bulunan
peritesyumlar gelişir. Her askus 8 askospor içerir. Askosporlar 2 hücreli olup,
11.0-7.9x4.1-3.0 µm boyutundadır.
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Kestane kanseri bir yara parazitidir. Kestane ağaçlarının kabuk dokusuna yeni
oluşan yaralardan girdikten sonra, gelişimini ağacın toprak üstü aksamında, iç
kabuk ve kambiyum dokularında miselyal yelpazeler şeklinde sürdürür (Şekil
98b). Hastalık nedeniyle kurumuş yada kesilmiş ağaçlarda da saprofitik olarak
gelişir ve hastalık kaynağı oluşturur.
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Şekil 98. Kestane kanseri’nin oluşturduğu piknitler (a) ve kabuk altındaki miselyum
gelişimi (b).

Kış mevsiminde nemin yüksek olması nedeni ile olgun peritesyumlara ve
askosporlara bu dönemde daha fazla rastlanmaktadır. Konidiosporlar ise yılın her
mevsiminde meydana gelebilmektedir. Konidiospor ve askosporların her ikisi de
enfeksiyon yapar. Kışın düşük sıcaklıkta gelişemezler. konidiospor oluşumu için
en uygun sıcaklık 20-27°C, askosporlar için ise 18°C’dir.
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Konidiosporlar kuşlarla, böceklerle ve yağmurla; askosporlar ise rüzgârla taşınarak
yeni oluşan yaralara ulaşır ve hastalık oluşumuna neden olurlar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Kestane kanseri, ağaçların tamamen kurumasına neden olan ve hızla yayılan çok
önemli bir hastalıktır.
Kestane kanserinin yayılmasında en önemli faktör, bulaşık aşı kalemlerinin
kullanılmasıdır. Diğer bir önemli faktör de hastalığın sorun olduğu yerlerde
hasadın dallara sırıkla vurularak yapılmasıdır. Hasat sırasında meydana gelen
yaralardan hastalık etmeni girerek yeni enfeksiyonlara neden olmaktadır.
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Etmen bir yara paraziti olduğu için sağlıklı ağaçlara taze yaralardan girer ve giriş
yaptığı kısımdaki kabuk dokusu normal rengini kaybederek kırmızımsı
kahverengine dönüşür (Şekil 99a). Hastalıklı kabuk dokusunda önce çöküntüler,
daha sonra çatlak ve yarıklar meydana gelir. Canlılığını kaybeden kabuk dokusu
odun dokusundan ayrılır ve şişkinleşmiş gibi bir görünüm alır (Şekil 99b,c). Hasta
kısımlarda kabuk altı normal rengini kaydedip, sarımtırak devetüyü renginde misel
yelpazeleri ile örtülür.
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Şekil 99. Kestane kanseri’nin kestanenin kabuk dokusundaki zarar şekli (a,b,c), hastalık
nedeni ile kuruyan sürgün (d) ve ağaç (e).
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Olgun piknitler kabuk dokusunun yüzeyinde sivilce şeklinde çıkıntıların meydana
gelmesine neden olur. Yağışlı dönemlerde bu çıkıntılardan sarımsı turuncu renkli
yoğun bir akıntı ile birlikte konidiosporlar çıkar.
Hastalık etmeninin iç kabuk ve kambiyum dokusunda gelişmesi nedeniyle
ağaçların iletim demetleri zarar görür. Bu nedenle hastalıklı dallardaki yapraklar
önce solup içe doğru kıvrılır sonra kurur. Gövde enfeksiyonlarında ise enfeksiyon
noktasının üstündeki kısmın gelişimi önce duraklar, sonra ağaç yaşamını
sürdürebilmek için hastalıklı kısmın altında dormant gözlerden yeni sürgünler
oluşturur. Hastalık gövdeyi çevreledikçe ve aşağıya doğru ilerledikçe bu sürgünler
de kurur ve sonuçta ağaç ölür (Şekil 99d,e).
3. KONUKÇULARI
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Bu hastalık Marmara, Karadeniz ve Ege Bölgelerinde görülmektedir.

Konukçuları, bütün kestane çeşitleri ile meşe, sumak, karya ve akçaağaçtır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Karantina Önlemleri

Bu hastalık etmeni iç ve dış karantina listesinde yer almaktadır. Bu nedenle
karantina önlemlerine titizlikle uyulmalı ve hastalıklı bitki ve üretim materyalleri
hastalıktan ari yerlere taşınmamalıdır.
4.2. Kültürel Önlemler

─ Tamamen kuruyan ağaçlar kök boğazından, hastalıklı dallar yada ana gövde
hastalıklı kısmın 25 cm altından kesilerek yakılmalıdır.

G

─ Kesilen yerlere hastalık etmeninin girişini engellemek için “3 kısım ardıç
katranı+1 kısım göztaşı” sürülmelidir.
─ Budama ve aşı için kullanılan aletler %10’luk çamaşır suyu (sodyum
hipoklorid) içinde dezenfekte edildikten sonra diğer dalların budama ve aşı
işlemine geçilmelidir.
─ Aşı kalemleri hastalığın sorun olmadığı yerlerden alınmalıdır.

TA

─ Yara oluşumunu en aza indirecek bir hasat yöntemi seçilmelidir.
4.3. Kimyasal Mücadele

Bu hastalığın kimyasal mücadelesi yoktur.
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4.2. BAKTERİYEL HASTALIKLAR
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BADEM DAL KANSERİ
Pseudomonas amygdali Psallidas and Panagopoulos
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Pseudomonas amygdali’nin minimum gelişme sıcaklığı 3°C ve maksimum 32°C’dir. Termal ölüm noktası 46°C’dir. Bakteri, kışı badem ağacındaki kanser yaralarında ve yaprak izlerinde geçirmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
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Hastalığın en önemli belirtisi, yıllık sürgünlerde, dal ve gövdede oluşan kahverengi
kanser yaralarıdır. Ağaçlar erken ilkbaharda henüz dormant dönemde iken, yaprak
izlerinin bulunduğu kabuk kısmında zamanla uzunlamasına bir çatlaktan odun
kısmına doğru yayılan şişkinlikler oluşur. Enfekteli kabuk dokusu parça parça
yarılır ve kanserler açılır (Şekil 100). Bu oluşan kanserlerin kenarları kahverengi,
kabarık, şişkin ve 0.5-2 cm uzunluğundadır. Gözler etrafında yayılan kanser
yaraları ise gözlerin ölmesine ve ürün azalmasına neden olurlar. Bu kanser yaraları
yıldan yıla büyürler. Hastalığa yakalanmış ağaçlarda gelişme ve yaprak durumu
zayıflar, ağaç zamanla kurur.
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Hastalık enfekteli üretim materyalleri ve hasatta kullanılan sırıklarla yayılır.
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Şekil 100. Badem dal kanseri’nin badem dallarında meydana getirdiği kanser yaraları.

3. KONUKÇULARI

Hastalığın konukçusu sadece badem çeşitleridir.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

– Aşı kalemlerinin ve aşı aletlerinin temiz olması gereklidir.
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– Kanserle bulaşık bahçelerde budama işlemi ağustos-eylül aylarında
yapılmalıdır. Budama aletleri sık sık %3’lük lizol eriyiğine veya % 10’luk
sodyum hipokloride batırılmalıdır. Budama artıkları hemen yakılmalıdır.
– Kanserle bulaşık bahçelerde hasat sırıkla değil elle yapılmalıdır.
– Budama yerlerine %5’lik göztaşı eriyiği sürülmeli, göztaşı kuruduktan sonra
da aşı macunu ile kapatılmalıdır.
– Yeni bahçe tesis ederken hastalığa dayanıklı badem çeşitleri dikilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
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1. ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %75 oranında dökülünce,

2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcuklarının patladığı ve kırmızı uçların
görüldüğü pembe dönemde yapılır.
4.2.2. Kullanılacak ilaçlar ve dozları

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

Yüksek tazyikli bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
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Ağacın her tarafının iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
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FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIĞI
Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Xanthomonas arboricola pv. corylina, 0.5-0.7x1.1-3.8µm boyutlarında, Gram
negatif bir bakteridir. Optimum gelişme sıcaklığı 28–32°C, maksimum 37°C ve
minimum 5-7°C’dir. Termal ölüm noktası 53-55°C dir.

EM

Bakteri yaralar ve yapraklar üzerindeki açık stomalar yoluyla bitkiye girer.
Kanserlerde ve enfekteli tomurcuklarda canlılığını sürdürür. Bakteri bitkiden
bitkiye yağmur, rüzgâr ve budama aletleri ile yayılır.
Genç ağaçlar uygun olmayan çevre koşullarında, yüksek taban suyu, elverişsiz
toprak yapısı, topraktaki besin maddeleri noksanlığı ve kültürel işlemler sonucu
bakteriyel yanıklığa karşı duyarlı olurlar.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalık, tomurcuk, yaprak, dal, gövde ve ara sıra zuruf ve meyvede zarar yapar.
Özellikle yaprak ve çiçek tomurcukları hassastır. Önce en dıştaki tomurcuk pulları
enfekte olur, daha sonra bakteri tomurcuğun içine hareket eder. Enfekteli
tomurcuklar ya tamamen ölür ya da kısmen zarar görür. Bakteri ile bulaşık olan
tomurcuklar yazın kısmen veya tamamen açılabilir. Bu tomurcuklardan gelişen
sürgünler enfekteli olarak çıkarlar.
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G

Yapraklar üzerindeki lekeler, yuvarlak veya düzensiz bir şekilde görülürler.
Lekelerin çapları genellikle 1-2 mm’dir. Yeni oluşan lekeler donuk, sarımsı yeşil
renkte olup, zamanla kırmızımsı kahverengine dönüşebilir (Şekil 101a).

a

b

c

Şekil 101. Fındık bakteriyel yanıklığı’nın fındık yaprağında (a), dalında (b) ve meyve
kabuğunda (c) meydana getirdiği belirtiler.
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Enfekteli dallar ise dışardan kurumuş gibi görünür. Yapraklar bu dallar üzerinde
kıvrılarak kurur ve asılı kalır. Dallardaki lezyonları tespit etmek güç olabilir, fakat
yakından kontrol edildiğinde, kabuğun hafifçe çökük ve kırmızımsı mor bir renk
aldığı görülür (Şekil 101b). Kabuk kaldırılırsa iç kısımlardaki dokuların küçük
lekeler şeklinde kırmızımsı kahverengine dönüştüğü görülür.
Gövdede kanser oluşumu, bu hastalığın en önemli devresidir. Yaralar genellikle 4
yaşına kadar olan ağaç gövdelerini kuşatır ve onların ölümlerine neden olur.

EM

Zuruflar üzerindeki lekeler 1-2 mm çapında yuvarlak veya çeşitli şekillerde ve
koyu kahverengi veya siyah renkte görülür. Lekeler başlangıçta yüzeysel olup
zamanla çukurlaşır ve sertleşir. Meyve kabuğu üzerindeki lekeler 1 mm çapında,
yüzeysel, genellikle yuvarlak veya değişik şekillerde ve koyu kahverengidir(Şekil
101c).
Tomurcukları, sürgünleri, dalları ve hatta ocakları kurutmakta olan bu hastalık bazı
durumlarda ekonomik ürün kaybına neden olmaktadır.
Hastalık ülkemizde fındık yetiştirilen alanlarda görülmektedir.
3. KONUKÇULARI
Konukçuları fındık çeşitleridir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler

– Fındık bahçeleri tesis edilecek yerlerde toprak normal derinlikte ve bitki
besin maddelerince zengin olmalıdır.

G

– Taban suyu yüksek ve su tutan toprakların bulunduğu yerlerde bahçe tesis
edilmemelidir.
– Gübreleme ve toprak işlemesi zamanında ve tekniğine uygun yapılmalıdır.
– Bahçe tesis edilirken sağlıklı fidanlar seçilmeli ve sonbaharda dikimi
yapılmalıdır.

TA

– Enfekteli dallar kesilip imha edilmelidir.
– Budama sırasında bir ocaktan diğerine geçerken budama aletleri sık sık
%3’lük lizol eriyiği veya %10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu)
batırılarak dezenfekte edilmelidir.
– Hastalıklı bahçelerde budama, bakterinin aktif olmadığı yaz ve kış aylarında
yapılmalıdır.
– Budama artıkları bahçeden uzaklaştırılıp imha edilmelidir.
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4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
1. ilaçlama: Hasattan sonra sonbahar yağışları başlamadan önce ağustos sonu
veya eylül başında,
2. ilaçlama: Sonbahar sonlarında yaprakların %75’inin döküldüğü bir devrede,
3. ilaçlama: İlkbaharda yaprak tomurcukları patlamaya başladığı bir devrede,
yapılır.

EM

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, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama, rüzgârsız havalarda ve ağacın her tarafına ilaç gelecek şekilde
yapılmalıdır.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

195

EM
G
TA
196

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

EM

TA

G

4.3. VİRÜS HASTALIKLARI
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FINDIKTA ELMA MOZAİK VİRÜSÜ
Apple mosaic ilarvirus (ApMV)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Elma mozaik virüsü (ApMV) 25 ve 29 nm çapında izometrik yapıda, yuvarlak tek
sarmal RNA’lardan oluşan partiküllere sahiptir. Her bir partikülün nükleik asit
oranı %16, protein oranı ise %84’dür. ApMV mekanik olarak ve aşı ile taşınır.
Ancak tohum ve polen ile taşınmaz.

EM

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
ApMV ile bulaşık elma yapraklarında, açık sarı, kenarları belirgin leke ve çizgiler
ile beraber mozaik belirtisi, aynı zamanda bulaşık yapraklarda damar sarılığı da
görülür (Bkz.: Elma Mozaik Virüsü. Cilt:IV, Sayfa 79).
Virüs, güllerde nekrotik halkalı lekeler, şerbetçi otunda ise beneklenmeler oluşturur.
Elma mozaik virüsü, fındık yapraklarında klorotik halkalı leke (Şekil 102a,b),
çizgi, bant (Şekil 102c,d) ve meşe yaprağı formu (Şekil 102c,d) şeklinde belirtiler
oluşturur. Bazen bu belirtilere ilaveten yapraklarda genel bir sararma da
görülebilir.
Fındıkta meydana getirdiği belirtiler, genellikle fındık ocağının tek tarafında
görülmektedir. Virüsün oluşturduğu belirtiler vejetasyon periyodu süresince
görülür.

3. KONUKÇULARI

G

Hastalık belirtisi görülen ocaklarda, çotanak sayısının ve buna bağlı olarak da
fındık veriminin azaldığı gözlenmiştir.
ApMV’nin esas konukçusu elma olup, bundan başka Prunus triloba, badem,
mürdüm eriği, kuş kirazı, gül, böğürtlen, huş ağacı, fındık ve şerbetçi otu gibi
bitkilerde hastalık yapmaktadır.

TA

4. MÜCADELESİ

– Fidanlıklar her vejetasyon döneminde kontrol edilerek, hastalık belirtileri
gösterenler hemen sökülüp yok edilmelidir.
– Hastalık belirtisi gösteren fındık ocaklarından ve etrafındaki ocaklardan
üretim materyali alınmamalıdır.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

199

b

©Birol AKBAŞ

©Birol AKBAŞ

TA

G

c

©Birol AKBAŞ

EM

a

d

©Birol AKBAŞ

Şekil 102. Elma mozaik virüsünün fındık yapraklarında meydana
getirdiği klorotik halkalı leke(a,b), çizgi, bant ve meşe
yaprağı formu (c,d) şeklindeki belirtileri.
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ANTEPFISTIĞI BEYAZ KABUKLUBİTİ
Suturaspis pistaciae (Lind.)
(Hemiptera: Diaspididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

a

G

EM

Antepfıstığı beyaz kabuklubiti (Suturaspis pistaciae) erginleri, 2.0-2.5 mm boyunda, uzunca bir yapıda ve baş kısmı sivricedir. En dışta beyaz renkli bir tabaka
bulunur (Şekil 103a,b). Bu beyaz tabakanın iç kısmında kabuklubitin kahverenkli
saydam ve sağlam yapılı bir kabuğu vardır. Bu kabuk açıldığında erginin turuncu
renkli olduğu görülür. Genç larvaların kabukları üzerinde beyaz tabaka yoktur. Bu
beyaz tabaka, larva ergin döneme geçerken meydana gelir. Bir erginin karnı
açıldığında turuncu renkli yumurtalar görülür.

©Halil BOLU

b

©Halil BOLU

Şekil 103. Antepfıstığı yaprağı (a) ve meyvesindeki (b) Antepfıstığı beyaz kabuklubitileri.

TA

Kışı bir yıllık ve daha yaşlı sürgünler üzerinde döllenmiş dişi durumunda geçirmektedir. Mayıs ayında ergin vücudunda teşekkül eden yumurtalar, haziran ayı
başında açılmaya başlar.
Açılan yumurtalardan çıkan larvalar ağacın vejetatif gelişmesine uygun olarak önce
yaprak ve sürgünlere daha sonra meyvesi üzerine yerleşir. Yapraklara yerleşen
larvalardan temmuz ayı sonunda yeni erginler meydana gelir. Bu erginlerden
ağustos ayı ortalarına doğru ikinci döl larvaları meydana gelir. Sürgünlerde ise,
kasım ayına kadar ancak birinci dölü tamamlar.
Antepfıstığı beyaz kabuklubiti yavru doğurarak çoğalır ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde 2 döl verir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararlı yaz ayları boyunca yapraklara, sürgünlere bazen de meyvelere yerleşir ve
bitkinin özsuyu ile beslenir. Bu beslenme sonucu zararlı yoğunluğu fazla ise bitki
zayıflar ve sürgünler deforme olur, boyları kısalır.
Antepfıstığı yetiştirilen bütün bölgelerde bulunur. Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde
yoğunluğu daha fazladır.
3. KONUKÇULARI
Antepfıstığının yabani ve kültür türleri konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

EM

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aşağıdaki doğal düşmanlar tespit edilmiştir.
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Predatörleri:
Coccinella septempunctata L.
(Col.: Coccinellidae)
Exochomus nigromaculatus (Goeze) (Col.: Coccinellidae)
E. quadripustulatus L.
(Col.: Coccinellidae)
Hyperaspis reppensis Herbest
(Col.: Coccinellidae)
Pharoscymnus pharoides Marseul (Col.: Coccinellidae)
Scymnus araraticus Khrzorian
(Col.: Coccinellidae)
S. subvillosus (Goeze)
(Col.: Coccinellidae)
S. suturalis Thunberger
(Col.: Coccinellidae)
S. apetzi Mulsant
(Col.: Coccinellidae)
S. quadriguttatus Fürsch
(Col.: Coccinellidae)
Oenopia conglabata Linnaeus
(Col.: Coccinellidae)
Anthocoris minki Dohrn.
(Hem.: Anthocorideae)
Orius horvathi (Reuter)
(Hem.: Anthocorideae)
Anisochrysa carnea (Steph.)
(Neur.:Chrysopidae)
Parazitoiti:
Encarsia sp.
(Hym.: Aphelinidae)

Parazitoitler doğada antepfıstığı beyaz kabuklubitini; %10-17 oranında parazitleyebilmektedir.
5. MÜCADELESİ

5.1. Mekanik Mücadele

Bulaşıklığın az ve belirgin olduğu sürgünler kesilip bahçelerden atılmalıdır. Bu
önlemler aktif larvalar meydana gelmeden alınmalıdır.
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5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Zararlının kışlayan erginlerine karşı şubat ve mart aylarında, günlük ortalama hava
sıcaklığının 5°C’nin üzerinde olduğu yağışsız günlerde ve tomurcuklar patlamadan
20 gün önce kış mücadelesi uygulanır.
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Bahçe büyüklüğüne göre ağaçların %10’undan kontroller yapılır, her kontrol edilen
ağaçtan 20 sürgün incelenir. Üzerinde en az 10 ergin bulunan sürgün bulaşık kabul
edilir. Bulaşık sürgün oranı %10 ve daha yukarı olduğunda kimyasal mücadeleye
karar verilir. İlaçlama bahçenin tümünde yada bulaşıklığı saptanan ağaçların
ilaçlanması şeklinde yapılacaktır.
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 bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

Sürgünlerin ve dalların ilaçla iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
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İlaçlamadan en az 20 gün sonra, canlı erginlerin bulunduğu bulaşık sürgün oranı
%10’un altında olmalıdır.
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ANTEPFISTIĞI DALGÜVESİ
Kermania pistaciella Ams.
(Lepidoptera: Tineidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Antepfıstığı dalgüvesi’nin kanat açıklığı 11-12 mm kadardır. Antenleri ip gibi ince
olup, 66 segmentlidir. Kelebeğin üstten görünüşünde hakim renk siyahtır. Ön
kanatlar ince ve uzun olup, kanat kenarları saçak şeklinde kıllar ile çevrilidir. Ön
kanatların ucunda ve orta kısımlarında ikişer adet altın sarısı renkli leke vardır
(Şekil 104a). Arka kanatların üzeri hafif kahverengi desenlerle kaplıdır.
Yumurta, açık portakal renginde olup, fındığa benzer ve üzerinde uzunlamasına
çizgiler bulunmaktadır. Yumurtanın boyu 0.5 mm, genişliği ise 0.3 mm’dir (Şekil
104b). Yumurta bırakıldıktan 10 gün sonra açılır.

©S. KARADAĞ
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Yumurtadan ilk çıkan larva 0.5 mm’dir. Olgun larva, süt beyaz renkli, 7.4 mm
boyundadır. Larvanın 3 çift göğüs, 5 çift abdomen bacağı bulunmaktadır.
Abdomenin ilk iki segmenti boş, diğer 4 segmentinde birer çift abdomen bacağı ve
yine son abdomen segmentinde de bir çift bacak bulunmaktadır. Vücudu 11
segmentlidir. Ağız parçaları çok iyi gelişmiş ve ısırıcı çiğneyici yapıdadır.

Şekil 104. Antepfıstığı dalgüvesi’nin ergini (a),
yumurtası (b), sürgün içinden çıkan
larvası (c) ve sürgün içinde
beslenen larvanın zararı (d).

d
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Dal içinden çıkan larva, tutundukları yerde kendilerine ördükleri kokon içerisinde
pupa olur. Kokonun rengi genellikle antepfıstığı ağaçlarının sürgün rengi olan
kurşuni renklidir. Kokon 6.4 mm, pupa ise 6.2 mm boyundadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde antepfıstığı dalgüvesinin ergin uçuşları nisan
ayından başlayarak mayıs ayı ortalarına kadar sürmektedir. Erginler çiftleşmelerinden 4-6 gün sonra yumurta bırakmaya başlarlar. Dişi genellikle yumurtalarını
sürgün uçlarına veya meyve salkımlarına (cumba) birer adet olmak üzere toplam
33-60 yumurta bırakır.

EM

Larva yumurtadan çıktıktan sonra doku içine girene kadar birkaç saatlik bir sürede
bitki üzerinde dolaşarak, sürgün ucu veya salkım ucundan doku içine girer ve
sürgünden içeriye doğru galeri açar. Beslenme sürgün ucundan gövdeye doğru
olur, ancak hiç bir zaman, bir larva son yıl sürgününden bir önceki yıl sürgününe
geçmez. Larvaların sürgün içindeki hayatı 10 ay kadar sürer.
Bu süreyi tamamlayan larvalar, şubat ayı sonundan nisan ayı ortalarına kadar
bulundukları sürgünlerden bir delik açarak dışarı çıkar. Dışarı çıkan larvalar, bu
çıkış deliğinin birkaç cm çevresinde ve genellikle sürgünlerin alt yüzeyinde pupa
olurlar. İlk erginler, pupadan 20-25 günde çıkar. Ergin çıkarken pupa gömlekleri
kokon içinde kalır. Eğer kokonun içinde pupa gömleği yoksa, bu kokondan
parazitoit çıkışı olmuştur. Yılda 1 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Yumurtadan yeni çıkan larva, sürgünün en hassas olan uç kısmında dolaşarak
büyüme konisine zarar verir (Şekil 104c). Zarar gören tepe tomurcuğu bir sonraki
yılın bahar aylarında bazen yapraklanamaz veya yapraklansa da gelişimi zayıf olur.
Yaprağı bulunmayan böyle meyve salkımlarına “kör cumba” adı verilmektedir.
Larva bazen salkım yolu ile sürgün içine girmektedir. Bu şekilde zarar görmüş
salkımda taneler dökülerek, tane seyrekleşmesi meydana gelmekte, bazen de bu
salkımlar tamamen kurumaktadır. Antepfıstığı dalgüvesinin diğer bir zararı da,
sürgünlerdeki meyve gözlerinin dökülmesine yol açmasıdır.

TA

Zararlı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu antepfıstığı alanlarında yaygın
olarak bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI

Konukçusu yalnız antepfıstığıdır.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Pupa parazitoitleri:
Mirax spp.

(Hym.: Braconidae)

Microchelonus fissilis Tob. (Hym.: Braconidae)
Parazitlenme oranı %29–45 olup, zararlıyı tamamen baskı altına alamamaktadır.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik Mücadele
Antepfıstığı dalgüvesinin bir yıllık sürgünleri üzerinde bulunan pupalar mart ayı
başı nisan ayı ortalarına kadar toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Antepfıstığı dalgüvesine karşı kimyasal mücadele yapılıp yapılmamasına karar
vermek için, şubat ayında 10 ağaçtan 100 adet son yıl sürgünü kontrol edilir. Sürgünlerde %10 pupa bulunduğunda kimyasal mücadele yapılmalıdır.
Yumurtalardan yeni çıkan larvaların, sürgün içindeki asıl beslenme yerlerine
girmeden ilaçlamanın yapılması gerekir. Bu nedenle ilaçlama zamanı iyi
saptanmalı ve 25-30 gün kadar süren yumurta açılma süresi boyunca ağaçlar ilaçlı
bulundurulmalıdır. Yumurtaların açılma zamanı nisan ayı ortalarından mayıs ayı
sonuna kadar sürmektedir. Bu sürenin tamamını ilaçlı bulundurabilmek için nisan
ayı sonunda birinci ilaçlama, mayıs ayı ortalarında da ikinci 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 bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.

Kaplama ilaçlama yapmak gereklidir. Özellikle sürgünlerin ve meyve salkımlarının ilaçla iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

Temmuz-ağustos aylarında bahçedeki tesadüfi 10 ağacın her birinin dört yönünden
birer yeni sürgün kesilir ve uçtan itibaren yarılarak larva tahribatı ve temiz sürgün
sayıları saptanır. Bulaşma oranının %10’unun altında olması gerekir.
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ANTEPFISTIĞI DİPKURDU
Capnodis cariosa Pall.
(Coleoptera: Buprestidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Sıcak ve güneşli havalarda gürültü
ile düz bir hat üzerinde uçar.
Erginlerine çoğunlukla gövde ve
kök boğazında rastlanır. Yaklaşıldığında ağacın veya dalın ekseni
etrafında dönerek saklanmaya çalışır, yakalanacağı anda bacaklarını
vücut altına çekerek kendini toprağa atar ve ölü taklidi yapar, kuru
yapraklar ve otlar arasında hareketsiz olarak gizlenir.

a
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b
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Şekil 105. Antepfıstığı dipkurdu erginleri.

G

Erginlerin eni 12–16 mm, boyu 29–
39 mm olup, dişiler erkeklerden
daha büyüktür.

EM

Erginleri siyah renkte, gri veya beyaz noktalı zemin üzerinde siyah, çeşitli kabarık
desenlidir. Kın kanatlarının üzeri çeşitli şekilde beyaz çukurcuklarla desenli olup,
üst kanatları bir iğnenin kolayca batırılamayacağı kadar serttir (Şekil 105a,b).

Yumurtaları ortalama 0.5–1.0 mm eninde, 1.0–1.9 mm boyunda ve oval şekillidir
(Şekil 106a,b).

TA

Yumurtadan yeni çıkan larva 2.4–3.1 mm, son dönem larva ise 60.2–80.6 mm
boyundadır. Larva genellikle sarımsı renkte 13 segmentli ve yassıdır. Baş,
protoraksa derince sokulmuş, protoraks yassı ve diğer segmentlerden çok daha
geniştir (Şekil 106c). Genç larva çok tüylü olup birinci gömlekten sonra tüyler
kaybolur. Pupaları, 12.5–16.5 mm eninde ve 30.4–39.2 mm boyunda olup oval
şekilde ve çok muntazamdır (Şekil 106e).
Ergin dişi yumurtalarını tek tek veya 5–10 ve daha büyük gruplar halinde
kökboğazına yakın ağaç gövdesindeki çatlaklara, kabuk aralarına, aşı gözlerine
veya yine kökboğazı civarındaki toprağa bırakır. Yeni bırakılan yumurtalar
yumuşak ve sarı renkte olup, daha sonra hava temasında sertleşerek süt beyazı
rengini alır.
Köklerde beslenerek olgunlaşan larvalar, kökboğazında pupa olur. Ergin çıkışı
temmuz ayında başlar kasım ayına kadar devam eder. En fazla ergin çıkışı ağustos
ayında olur. Kışı ağaç kovuklarında, yaprak altında, toprakta ve kayaların taşların
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altında hareketsiz olarak geçiren erginler; ilkbaharda aşı gözü ve taze sürgünlerde
oburca beslenip, sıcaklık 25–26°C’nin üstüne çıktığında çiftleşirler ve yumurta
bırakırlar. Bir önceki yıla ait erginler bir sonraki yılın mayıs ayının 2 haftasından
itibaren yumurta koymaya başlar.

©Serpil KARADAĞ

b

e

EM

a

©Serpil KARADAĞ

c

d
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Şekil 106. Antepfıstığı dipkurdu yumurtası ve yeni çıkmış larvası (a) ve ağaç gövdesine
bırakılan yumurtalar (b), larvası (c), prepupası (d) ve pupası (e).

G

Aynı yılın erginleri ise temmuz ortalarından itibaren yumurta koymaya başlarlar.
En çok yumurta temmuz ayında bırakılır. Bir dişi 2000’den fazla yumurta bırakabilmektedir. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak mayıs ayında 16 günde açılırken
ağustos ayında bırakılan yumurtalar 6 günde açılmaktadır. 28°C’de 12 gün sonra
açılır. Çıkan larvalar 3 mm boyunda ve çok tüylüdür (Şekil 106a). Bu tüylerin
yardımı ile toprak içinde hızla hareket ederek köke girerler. Çok nemli toprakta
larvanın hareket etmesi ve köke girmesi daha güçtür. Köke giren larva kök
kabuğunun altında kambiyum tabakası ile beslenip büyür. Larva süresi kış ve yaz
dönemine rastlamasına göre 4.5 ile 11 ay arasındadır. Kök boğazında pupa olur ve
pupa dönemi bir ay kadardır. İki yılda 1 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Kök kabuklarının altında, larva ve larva zararının olması; ağaçların kök boğazında
veya kök boğazının civarında toprakta oval şekilde deliklerin görülmesi; ağaç
altlarında sap dibinden yenmiş taze yaprakların bulunması; aşı gözlerinin veya taze
sürgünlerin kemirilmiş olması, bu zararlının varlığını gösterir.

TA

Erginler, konukçusu oldukları bitkilerin yaprak saplarını, yapraklarını çok ender
olarak da meyve saplarını yiyerek beslenirler (Şekil 107a,b).
Genç larva daima toprak yüzeyinden aşağıda, kök kabuğunun altında bulunur ve
kambiyum tabakasını kemirir (Şekil 107c). Larva kök kabuğu altında galeriler açar,
bitkinin beslenmesine engel olur, galerilerin içi pislik ve talaş ile doludur.
Herhangi bir nedenle susuzluk çeken, bakımsız, strese girmiş ağaçlarda büyük
ölçüde zarar verir. Ağaçlarda önce büyüme durur, sonra larva sayısının çoğalması
ile gittikçe artan bir zayıflık ve sonunda ölüm görülür. Fidanlar çok çabuk, diğer
ağaçlar ise 2–5 sene içinde kururlar.
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CİLT V

Şekil 107. Antepfıstığı dipkurdu ergininin neden
olduğu yaprak dökümü (a), sürgündeki (b) ve kökboğazındaki (c) zararı.

c
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3. KONUKÇULARI

Çitlembik, antepfıstığı zararlının konukçusudur.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ:

5. MÜCADELESİ

G

Zararlının belirlenen doğal düşmanları; hindi, tavuk, Melanotus sp. (Col.:
Elateridae), Bataklık serçesi (Passer hispaniolensis Temm.), Şehir serçesi (P.
domesticus L.) (Aves.: Ploceidae) ve Şehir kargası (Corvus monedula L.) (Aves.:
Corvidae)’dir.

5.1. Kültürel Önlemler

TA

– Ağaç altlarında erginlerin kolayca saklanabileceği yüksek boylu ot, çalı vs.
bulundurulmamalıdır.
– Su ve gübrelemeye dikkat edilerek ağaçlar kuvvetli bulundurulmalıdır.
– Bahçede sürüm işlemi yapılırken ağaçların köklerine zarar verilmemeli, taç
iz düşümüne yaklaşılmamalı.
5.2. Mekanik Mücadele

– Sabahın erken saatlerinde ve akşamüzeri gövde ve kökboğazında kolayca
toplanabilecek erginler yok edilmelidir.
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– Ergin zararı nedeniyle, ağaç dibine dökülmüş olan sap dibi yenik yaprakların
bulunduğu fidanlar, hızla sarsılarak yere düşürülen erginler öldürülmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

EM

Kimyasal mücadeleye karar vermek için ağaçta zarar ve zararlının görülmüş olması
gerekir. Bu nedenle; ağaçlarda mayısın ilk haftasından başlayarak ergin çıkışı
gözlenmelidir. Ağaç altlarında sap dibinden yenmiş taze yaprakların bulunması, aşı
gözlerinin veya taze sürgünlerin kemirilmiş olması, zararlının varlığını gösterir.
Böyle ağaçlarda ergin görüldüğünde veya bu ağaçların kökboğazları açılarak
incelendiğinde larvalara rastlanırsa mücadelesine karar verilir.
Kimyasal mücadele mayıs ayının 15–20 si arası erginler yumurta bırakmadan
yapılmalıdır. Bir diğer ilaçlama ise temmuz ayının 15 inden itibaren 20 gün ara ile
2 defa yapılması erginlere karşı yapılacak mücadelede popülâsyonu düşürecektir.
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

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

G

Bu zararlı için önerilen ilaçlardan biri ile ağaçların 1 m yüksekliğe kadar olan
gövdeleri ve 1 m çaplı daire içinde kalan kök boğazı civarında toprak yüzeyi
ilaçlanmalıdır. İlaçlar daima su ve çapadan sonra toprak yüzeyi kurumaya başladığı
dönemde ve özellikle günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Aşılı ağaçlarda aşı ve
civarı mutlaka ilaçlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

Zararlıya karşı koruyucu mücadele yapıldığından, bir yıllık mücadelenin sonucunu
hemen görmek mümkün değildir. Devamlı ve en az 2 yıllık kesintisiz bir
mücadelenin sonucu, gözle fark edilebilir.
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ANTEPFISTIĞI GÖZKURDU
Thaumetopoea solitaria Frey.
(Lepidoptera: Taumetopoeidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Antepfıstığı gözkurdu dişileri boz, erkekler ise açık kahverengindedir. Alt kanatlar
beyaz, üst kanatların üst kenarlarından alt kenarına ulaşan kahverengi (dişilerde 2,
erkeklerde 3 adet) zikzak çizgiler vardır. Dişilerde kanat açıklığı 28.0–37.8 mm,
erkeklerde 21.0–24.5 mm’dir. Antenleri çift taraklı anten tipindedir. Erkeklerde
anten daha gelişmiştir. Abdomen ucu dişilerde yuvarlak ve koyu kestane rengi
pullarla örtülüdür. Erkeklerde ise abdomen ucu sivri olup kıl demeti vardır (Şekil
108a).

d
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b
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TA

a

G

Yumurtaları altıgen şeklinde olup, birbirine bitişik 6–8 sıralı dikdörtgen şeklindeki
paketler halindedir. İlk bırakılan yumurtalar kestane renginde, daha sonra kurşuni
renge dönüşürler. Yumurta paketlerinin eni 5.5–6.3 mm, uzunluğu 15–20 mm olup,
üstleri kestane renginde üst üste kiremit gibi sıralanmış pulcuklarla örtülüdür. Bir
yumurta paketinde ortalama 140 (90–300) yumurta bulunur (Şekil 108b).
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Şekil 108. Antepfıstığı gözkurdu ve ergini (a), yumurta paketleri (b), genç larvalar (c,d),
gündüzleri istirahat halindeki olgun larvalar (e), pupa kokonları (f).
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Yeni çıkan larvalar 2.5–3.0 mm uzunluğundadır. Üzerinde uzun, sık beyaz ve siyah
kıllar bulunur (Şekil 108c,d). Genellikle baş siyah, vücut kurşuni-yeşil renktedir.
Olgun larvanın kılları beyaz, vücut rengi kırmızımsı siyah renktedir. Boyları 20-30
mm’dir(Şekil 108e).
Kışı yumurta halinde geçirirler. Ege Bölgesi’nde nisan başında antepfıstığının
sürgün gözleri patlayıp sürmeye başladığı sırada yumurtalar açılmaya başlar.
Yumurta açılması tamamlanınca larvalar topluca gözlere ve sürgünlere saldırırlar
(Şekil 108b).

EM

İlk anlarda larvalar küçük olduğundan, gözlerdeki ve sürgünlerdeki zarar çok az ve
yavaş olur. Larvalar büyüdükçe zararları artar ve sıra halinde, üçüncü döneme
kadar aynı ağacın bir dalından diğer dalına, üçüncü dönemden sonra ise bir ağaçtan
diğer ağaca beslenmek için geçerler.
Beslenmelerini genellikle geceleri yaparlar. Gündüzleri ağaç gövdelerinin kök
boğazlarının veya kalın dalların kuytu ve gölge yerlerinde toplu halde istirahat
halinde geçirirler (Şekil 108e). Larvalar 5 gömlek değiştirerek gelişmelerini
Adana’da 45–50 günde; Ege Bölgesi’nde ise ortalama 59 günde tamamlarlar.

G

Gelişmelerini tamamlayan larvaların üzerindeki beyaz kıllar 1 mm uzunluğunda
olup dip kısmından kopar. Kılların kopmasından 1 gün sonra, Ege Bölgesi’nde
mayıs ayı sonunda Adana’da haziran ortasından itibaren ağaçların kök boğazı
bölgesinde, 2–6 cm toprak derinliğinde
gruplar halinde kirli beyaz renkte ördükleri
kokon içinde pupa olurlar (Şekil 108f).
Pupa süresi Ege Bölgesi’nde ortalama 120
gündür. Pupa süresi Adana’da eylül ortalarına veya Ege Bölgesi’nde eylül sonuna
kadar sürer.

TA
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Ege Bölgesi’nde ağustosun son haftasından itibaren ergin çıkışları başlar. Ege
Bölgesi’nde eylül sonu ve Adana’da ekim
ayına kadar sürer. Dişiler çıktıktan bir süre
sonra yumurtalarını, paket halinde çoğunlukla orta kalınlıktaki dalların ve gövdenin
düzgün yerlerine ve güney yönüne bırakırlar. Yılda bir döl verir.

Şekil 109. Sürgünde toplu halde beslenen
genç larvalar.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Yeni çıkan larvalar toplu olarak sürgün, meyve gözü ve yeni oluşmuş yaprakları
yediğinden ağacın çiçek açmasına, meyve bağlamasına ve yeni sürgün vermesine
engel olurlar (Şekil 108c, 109). Larvalar gelişmeleri süresince, sürgünden sürgüne
ve ağaçtan ağaca geçerek zararlarına devam ederler. Larvalar ikinci ve üçüncü
dönem-den sonra yaprakları sap ve ana damar kalacak şekilde tamamen yerler.
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Yaprakları tamamen yenmiş bir ağacın meyveleri dökülür, gelişmesi durur, gelecek yılın meyve ve sürgün gözleri de oluşmaz. Böylece ağaçlar meyve veremeyeceği için, verim yönünden zarar %100 olur.
Yurdumuzda antepfıstığı ve melengiç bulunan tüm bölgelerde yaygındır.
3. KONUKÇULARI
Antepfıstığı (Pistacia vera), melengiç (P. terebinthus), buttum (P. khinjuk) diğer
anaçlarlarda P. mutika konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik Mücadele

EM

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde Hymenoptera takımına bağlı
larva ve yumurta parazitoitleri bulunmakla birlikte etkili bir parazitoitine
rastlanmamıştır.

Kışın yumurta paketleri dallar üzerinde ezilir. İlkbaharda sık sık bahçe dolaşılarak
görülen larva grupları ezilerek yok edilmelidir. Bahçe etrafındaki yabani antepfıstıkları da kontrol edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

Yapılan sürvey çalışmalarında ağaç başına 2–3 yumurta paketi bulunan bahçeler
bulaşık sayılır. Bahçede ağaçların %50’si bulaşık ise bahçenin tamamı, bu oran
daha düşük ise yalnız bulaşık ağaçların ilaçlanması gerekir.

TA

Tomurcukların patlamasından 20 gün öncesine kadar yumurtalara karşı kış
ilaçlaması yapılır. Tomurcukların patlama döneminde, yumurtalardan çıkışlarını
tamamlamış birinci ve ikinci dönem larvalarına karşı nisan ayı başından sonuna
kadar ilaçlama yapılır. Ege Bölgesi’nde birinci ilaçlama, dişi antepfıstığı
tomurcukları farekulağı devresinde iken (nisan ayının ilk yarısı), tomurcuklarda
küme halinde larvalar görülünce 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 bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
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5.2.4. İlaçlama tekniği
Kış ilaçlamasında ağacın tamamının, özellikle orta kalınlıktaki dalların ve gövdenin, kuru yer kalmayacak şekilde bitki koruma ürünü ile kaplanmasına özen
gösterilir.
Larvalara karşı yapılacak kimyasal mücadelede ise, larvaların 1. ve 2. dönemlerinde, toplu olarak bulundukları sürgünler ve gözler iyice ilaçlanır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EM

Canlı larva kümelerine rastlanmıyorsa ilaçlama başarılıdır.

ANTEPFISTIĞI KABUKLUBİTİ

Pistaciaspis (=Lepidosaphes) pistaciae Arch.
(Hemiptera: Diaspididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

Antepfıstığı kabuklubiti (Pistaciaspis pistaciae)’nin ergin dişileri 2.2–3.0 mm,
erkekleri ise 1.5–2.0 mm boyundadır. Açık kahverenginden, siyahımsı kahverengine kadar değişen renklerde bulunabilir, sert ve koruyucu kabuğu virgülü andırır.
Kabuk arka kısma doğru genişleyen halka görünümlüdür (Şekil 110). Erkekler,
dişilere göre daha dardır.

©Halil BOLU

Şekil 110. Antepfıstığı kabuklubiti ergin dişileri.

Yaz aylarında meydana gelen birinci döl erginlerinin kabukları kaldırıldığında
renklerinin portakal sarısı olduğu görülürken, kışı geçiren erginlerin renkleri ise
daha koyudur. Birinci dölün larvaları açık kahve renkli ikinci dölün larvaları ise
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koyu kahve renklidir. Birinci dölün larvalarının vücutları, başlangıçta elipsoid
olduğu halde ikinci dölün larvaları virgüle benzer.
Kışı son yıl sürgünlerinde, meyve ve sürgün gözlerinde yumurtasız ergin
durumunda geçirmektedir. Erginlerde yumurtalar nisan ayı başlarında oluşur.
Mayıs ayında bütün erginlerin yumurtaları ergin kabuğu altında depo edilmiş
durumdadır.

EM

Yumurtadan ilk çıkışlar nisan ayı sonlarında başlar ve haziran ayı ortalarına kadar
devam eder. Birinci döl larvaları genellikle yaprak sapı ve yaprak alt yüzeyinde
damarlar arasına dizilir, bunların çok azı sürgünlere geçer. Ağustos ayında
meydana gelen ikinci döl larvaları ise genel olarak sürgünlere ve bu sürgünlerdeki
gözlere yerleşirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Zararlı yaz ayları boyunca yapraklarda, meyvelerde, sürgünlerde ve gözlerde
yerleşip, bitkinin özsuyunu emerek beslenir (Şekil 111a,b). Bu beslenme sonucu
bitki zayıflar, yoğun bulunduğu hallerde sürgünler cılız kalır.

G

Antepfıstığı ağacının yetiştiği yerlerde değişik yoğunluklarda görülmektedir. Siirt
ve Mardin illerinde daha yoğun bulunmaktadır.

a

©Halil BOLU

b

©Halil BOLU

TA

Şekil 111. Antepfıstığı kabuklubiti’nin dalda (a) ve meyve üzerindeki (b) kolonisi.

3. KONUKÇULARI

Antepfıstığının yabani ve kültür türlerinde bulunmaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Gaziantep ilinde aşağıdaki doğal düşmanlar tespit edilmiştir.
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Predatörleri:
Coccinella septempunctata L.
Exochomus quadripustulatus L.
Hyperaspis reppensis Herbest
Oenopia conglobata Linnaeus
Scymnus spp.
Anthocoris minki Dohrn.
Orius horvathi (Reuter)
Anisochrysa carnea (Steph.)

(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Hem.: Anthocorideae)
(Hem.: Anthocorideae)
(Neur.: Chrysopidae);

5. Mücadelesi
5.1. Mekanik Mücadele

EM

Ayrıca, doğada antepfıstığı kabuklubitini %12–25 arasında etkileyen Hymenopter
parazitoitler vardır.

Bulaşmanın az ve belirli olduğu durumlarda bulaşık sürgünler kesilip bahçeden
uzaklaştırılmalı bu önlemler aktif larvalar çıkmadan önce uygulanmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Zararlının kışlayan erginlerine karşı şubat ve mart aylarında, günlük ortalama hava
sıcaklığının 5°C’nin üzerinde olduğu yağışsız günlerde ve tomurcuklar patlamadan
20 gün önce kış mücadelesi uygulanır.

G

Bahçe büyüklüğüne göre ağaçların %10’undan kontroller yapılır, her kontrol edilen
ağaçtan 20 sürgün incelenir. Üzerinde en az 5 ergin bulunan sürgün bulaşık kabul
edilir. Bulaşık sürgün oranı %10 ve daha yukarı olduğunda kimyasal mücadeleye
karar verilir. İlaçlama bahçenin tümünde yada bulaşıklığı saptanan ağaçların
ilaçlanması şeklinde yapılacaktır.
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 bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamalar kaplama olarak yapılmalıdır. Bilhassa sürgünlerin iyice ilaçlanmasına
dikkat edilmelidir.
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamadan en az 20 gün sonra, canlı erginlerin bulunduğu bulaşık sürgün oranı
%10’un altında olmalıdır.

ANTEPFISTIĞI KARAGÖZKURDU
Hylesinus vestitus M.R.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

(Coleoptera: Scolytidae)

Antepfıstığı karagözkurdu ergini genellikle koyu
kahverengi olup, boyu 3–3.5 mm kadardır. Antenlerin ucu topuz gibidir. Vücudu ince kısa kıllarla
kaplıdır (Şekil 112). Yumurtaların büyüklüğü bir
topluiğne başı kadardır. Larvaların boyu 3–4 mm,
rengi beyaz ve vücudu boğumludur. Baş vücuda göre
daha büyük olup, kitinimsi bir yapıdadır. Kanatları
yoktur. Pupanın uzunluğu 3.3 mm. ve rengi kirli
beyazdır.

G

Kışı karagözlerin (meyve gözü) dibinde veya ağaçların kuytu yerlerinde ergin olarak ve çok az bir
beslenme ile uyuşuk bir halde geçirir. Şubat ve mart
aylarında kışlaklardan çıkan erginler kurumaya yüz Şekil 112. Antepfıstığı karagözkurdu ergini.
tutmuş dalların veya budama artıklarının kabuk ve
odun kısmı arasına girerek, odun kısmında ve dalın
boyuna doğru 2–3 cm uzunluğunda geniş bir galeri açarlar (Şekil 113). Dişiler bu
galerinin her iki yanına 60–80 adet yumurta bırakırlar.

TA

Yumurtalar 8–10 günde açılır. Çıkan
larvalar odun kısmında beslenerek
dişinin açtığı galeriye dik galeriler
açarlar. Larvaların açtığı bu galeriler
birbirlerini hiç kesmez (Şekil 113).
Antepfıstığı karagözkurdunun larva
dönemi 40–50 gün kadar sürer. Bu
sürede larvalar 1–2 cm uzunlukta
galeri açabilirler. Larva dönemini
tamamlayan olgun larvalar, kendilerine bir odacık hazırlar ve burada

a

b

Şekil 113. Antepfıstığı karagözkurdu larvalarının
açtığı galeriler (b: Çizim).
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pupa olurlar. Pupalardan 8–10 günde erginler meydana gelir.
Yeni erginler, ergin oldukları odacı-ğın hemen üstündeki kısmı delerek dışarı çıkar.
Bu şekilde üreme orta-mının kabuk kısmında bu delikler sayılarak kaç erginin
çıktığı kolaylıkla saptanır.
Ergin çıkışı mayıs ayında başlar. Çıkan erginler çevre-de bulunan en yakın ağaçlara
ve bahçelere uçarak taze sürgünlerin karagöz ve sürgün gözlerinin koltuklarında
beslenirler. Erginler bu beslenme sırasında 3–4 cm uzunluğunda galeri açarlar. Bir
ergin bir yaz mevsimi boyunca 8–10 gözde beslenebilir.

EM

Erginler kışa kadar bu şekilde beslenerek kışın gizlenirler. Şubat ayından itibaren
üremek için uygun ortam ararlar. Yılda 1 döl verirler.
2. ZARAR ŞEKLİ EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Fıstık karagöz kurdunun zararı, larva ve ergin zararı olmak üzere iki şekilde
olmaktadır.
Larva zararı: Kışlaktan çıkan erginlerin kuru-muş veya kurumaya yüz tutmuş
zayıf ağaçların dal ve gövdelerinde kabuk
altlarına bıraktıkları yumurtalardan çıkan genç
larvalar bu ağaçlarda galeri açarak iletim
demetlerini tahrip eder ve kurumalarına neden
olur (Şekil 113).

G

Ayrıca, larva ve pupa dönemlerini tamamlayan
bireylerin, ergin olduktan sonra kabuğu delerek
çıkması ile de kabuğun delik değişik bir hal
almasıyla, kurumayı hızlandırırlar.

©Serpil KARADAĞ

TA

Şekil 114. Antepfıstığı karagözkurdu erginlerinin sürgünde
meydana getirdiği
beslenme zararı.

Ergin zararı: Üreme ortamlarından mayıs ayı
ortalarında çıkan erginler, bahçelerdeki
ağaçlara dağılarak sürgün ve meyve gözleri
diplerinde beslenirler (Şekil 114). Bu beslenme
sonucu oluşan 2–4 cm uzunluğundaki galeriler
nedeniyle meyve gözleri kurur ve daha sonrada
dökülür.

Zararlı aynı yıl ve 1 yıl sonra ürün verebilecek sağlam gözleri tercih eder. Bir ergin
8–10 kara-gözü veya birkaç sürgünü tahrip edebilir.
Yurdumuzda antepfıstığı yetiştirilen tüm bölgelerde yaygındır.
3. KONUKÇULARI

Yalnız antepfıstığının kültür ve yabani türleridir.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Önemli etkinliği olan bir doğal düşmanı tespit edilmemiştir.

5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik Mücadele

Şubat ayından itibaren nisan ayına
kadar bahçede bulunan tüm erginler
çiftleştikten sonra, bu dalların içine
girip yumurta bırakırlar. Nisan ayı
sonlarına doğru ve tuzak dallarda ilk
giriş deliğinden talaş çıkmaya başladığında, tuzak dallar toplanıp yakılmalıdır.

EM

Zararlının üreme zamanı olan şubat, mart aylarında bahçelerdeki budama artıkları
veya kurumak üzere olan dallar demet yapılır ve her 10 ağaçtan birinin
altına, yada gövdesine tuzak olarak
bırakılır (Şekil 115).

5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Şekil 115. Antepfıstığı karagözkurdu erginlerinin yumurtlaması için bırakılan
tuzak dallar.

G

Başarılı olabilmek için; bu önlemler
yaygın ve bölgesel olarak yapılmalıdır.

TA

Bir bahçede en az 200 sürgün kontrol edilerek, sürgünlerin zararlı ile bulaşma oranı
saptanır. Bu oran %10 ve üzerinde olunca kimyasal mücadele gerekir. Mücadelesi
gereken bu bahçelerde; ilk ergin çıkışı görülünce birinci ilaçlama yapılır. Ergin
çıkışı süresince (ortalama 50 gün) 15–20 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir.
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 bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
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5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama kaplama şeklinde yapılmalı ve tüm dalların iyice ıslatılmasına özen
gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EM

Ergin çıkışı tamamlandıktan sonra (temmuz ortası) en az 10–20 ağacın 4 yönünden
2’şer sürgünde meyve gözlerinin tamamı ağaç üzerinde kontrol edilir. Zarara
uğramış göz sayısı bulunarak ilaçlama öncesi zarar oranı ile karşılaştırılır. Bulaşma
oranı %10’un altında ise uygulama başarılı olmuştur.

ANTEPFISTIĞI MEYVE İÇGÜVESİ

Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola (Danil.)
(Lepidoptera: Gelechiidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Antepfıstığı meyve içgüvesi erginlerinin kanat açıklığı 9.8–12.2 mm, vücut
uzunluğu 5.2–6.5 mm’dir. Baş ve toraks kısmı koyu gri renkli, antenler ip gibi, grisiyah renkli ve uzunluğu vücudun yaklaşık 2/3’ü kadardır. Birinci çift kanatlar açık
gri renkte, üzerinde koyu renkli desenler bulunur. Alt kanatlar daha açık renkli, yer
yer koyu renkli desenlerle bezenmiştir (Şekil 116a).
Yumurtası 0.5-0.6 mm uzunluğunda, 0.4-0.5 mm eninde oval yapılı, basık, üzeri
boyuna çizgili ve sarı renklidir (Şekil 116b).

TA

Larva kışlama döneminde sarımsı yeşil renkte olup, meyvelerde beslendikçe
sarımsı renge dönüşmektedir. Her segmentte enine ve genişçe, pembe-kırmızı
renkte bir bant yer almaktadır. Larva boyu 7.4–11.6 mm’dir (Şekil 116c-f). Larvalar meyveleri terk ettikten sonra, kışlamak amacıyla kabuk altlarına çekildiklerinde,
başlangıçta belirgin bir şekilde görülen ve her segmentinde yer alan enine pembe
renkli bantlar zaman içerisinde kaybolur ve larva açık yeşil veya sarımsı yeşil
renge dönüşür (Şekil 116h).
Pupa açık kahverenginde ve boyu 4.2–7.6 mm’dir.
İlk ergin çıkışları nisanın ortalarından itibaren başlar ve mayıs sonuna kadar devam
eder. Dişiler çiftleştikten sonra, yumurtalarını meyve salkımlarında, meyve sapının
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meyve ile birleştiği yere bırakırlar. Yumurtaların açılma süreleri 2 hafta kadardır.
İlk larvalar mayıs ayı başında görülür.

a ©S. KARADAĞ b

h

f

©Serpil KARADAĞ

c

©S. KARADAĞ

©Serpil KARADAĞ

d

©Serpil KARADAĞ

g
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Şekil 116. Antepfıstığı meyve içgüvesi’nin ergini (a),
yumurtası (b), meyve içinde beslenen larvası
(c) ve meyveye giriş yapan larvası (d),
yaprakbiti gali içinde beslenen larvası (e,f),
meyve kabuğunda beslenen larvası (g), ağaç
kabuğu altında kışlayan larvaları (h).

G

e

©S. KARADAĞ

EM

Birinci döle ait olan bu larvalar, fıstık meyvelerinin kabuğunda yuvarlak bir delik
açarak içeri girerler. Larvalar gelişme sürelerini meyve içinde 30–40 günde
tamamlar ve meyveden çıkarlar. Larvalar meyveden çıkmak için meyve kabuğuna
bir madde salgılar ve bu salgı kabuğun kolayca delinmesini sağlar.

©Serpil KARADAĞ

TA

İkinci döle ait larvalar, Forda hirsuta Mord. (Aphididae: Fordinae)’nın oluşturduğu
gallerin içerisinde (Şekil 116e,f); 3. dölü olgunlaşan meyve kabuğu arasında (Şekil
116g) bulunur. Zararlı yılda üç döl vermektedir.
Zararlı larva döneminde kışlar. Antepfıstığı meyvelerinin kemik dokusunun
sertleşip, meyve iç doldurmaya başladığı döneminde meyveyi terk eder ve
antepfıstığı ağaçlarının kabukları altına (Şekil 116h) ve F.hirsutanın oluşturduğu
gallerin içerisine çekilirler ve burada pupa olurlar.
Birinci döle ait larvaların ağaç kabukları altına çekilme zamanı iklim koşullarına
bağlı olarak Gaziantep ilinde mayıs ayının ortalarında başlar ve haziran ayının
sonuna kadar devam eder.
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Meyvelerde beslenmesini tamamlayan son dönem larvalar, içerisinde beslendiği
meyveyi delerek terk eder ve ağaç dalları üzerinde dolaşarak gövdeye doğru ilerler.
Ağaç gövdesi veya dalları üzerinde yarık ve çatlakların bol olduğu, ölü doku
yapısında olan kabukların yoğun bulunduğu kısımda gövde ile kabuk arasında
kendisine bir yuva hazırlar daha sonra beyaz renkli bir kokon örer ve bunun
içerisinde diyapoz halinde kışlar (Şekil 116h). Ağaç kabuğu altında kışı geçiren
larvalar, mart ayında pupa olurlar, pupa süresi bir ay kadar sürer.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Asıl zararı 1. nesil meyvede meydana getirmektedir. Yumurtadan çıkan 1. nesile ait
larvalar meyve sapına yakın olan kısımdan meyve içerisine girmekte ve yeni
oluşmaya başlayan meyve embriyosu ve meyve kabuğunun yumuşak iç dokusu ile
beslenmektedir (Şekil 116c). Meyve içerisinde besin azaldıktan sonra meyveyi terk
ederek, genellikle aynı meyve salkımında veya bitişik meyve salkımda bir başka
meyveye girmekte ve beslenmesine devam etmektedir (Şekil 116d).
İlk dönem larvalar daha çok meyve sapına yakın kısımlardan meyveye girerken,
daha ileri dönem larvalar meyvenin değişik yerlerinden meyveye giriş yapabilmektedir. S. pistaciicola zararına uğramış meyvelerin kabuk renkleri değişmekte
ve kızıl kahverengine dönüşmektedir. İlk dönem larvaların giriş deliği meyve
reçinesi ile kapatılmakta ve fark edilmemekte, ancak meyve açıldığında meyve
içerisinde larvanın atıkları görülebilmektedir. Bir larva 9–10 meyvede zararlı
olmaktadır. Bir larva salkımdaki meyvenin %40–42 sine zarar verebilmektedir.

G

2. nesile ait larvalar F. hirsuta’nın oluşturduğu gal içerisinde beslenirken 3. nesile
ait larvalar meyvenin yumuşamaya başlayan dış kabuğu (Pericarp) içerisinde
beslenmektedir.
Zararlı, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde yaygındır.
3. KONUKÇULARI

TA

Konukçuları antepfıstığı (Pistacia vera L.) ve buttum (P. khinjuk)’dur.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Larva paraziti olarak Phanerotoma parva Kokoujev (Hym.: Braconidae) tespit
edilmiştir. Doğal koşullardaki parazitlenme
oranı %1 civarındadır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik Mücadele

5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

©Serpil KARADAĞ

EM

S. pistaciicola larvalarının ağacın gövde ve
dallarına
sarılan
oluklu
mukavvalara
kışlamak amacıyla girmesi, zararlı ile
mücadelede kullanılabilir (Şekil 117). Bu
amaçla şeritler halindeki oluklu mukavvaların
mayıs ayı ortasından itibaren antepfıstığı
ağaçlarının gövde ve dallarına sarılması ve
birinci dölün inişleri tamamlandıktan sonra
bunların toplanarak bahçeden uzaklaştırılması
gerekmektedir.

Şekil 117. Antepfıstığı ağacının
gövdesine sarılan
oluklu mukavvalar.

G

Kimyasal mücadele kışlayan dölün yani birinci neslin larvalarına karşı
yapılmalıdır. 10 ağacın değişik yönlerinden meyve salkımları kontrol edilmeli,
meyvelerdeki bulaşma oranının %3’ü bulması durumunda ilaçlı mücadeleye karar
verilmelidir.
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, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama kaplama olarak yapılmalı ve meyve salkımlarının ilaçla teması
sağlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Haziran -temmuz aylarında, uygulama yapılan ağaçlardan en az 300 meyve örneği
alınır ve meyveler kontrol edilir. Larva formülü ile sayısı belirlenir. Canlı larva
oranı % 3’ün altında ise uygulama başarılı kabul edilir.
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ANTEPFISTIĞI MEYVE İÇKURDU
Megastigmus pistaciae Walk.
(Hymenoptera: Torymidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Antepfıstığı meyve içkurdu (Megastigmus pistaciae) erginleri 4.6-5.1 mm boyunda, genellikle sarı renklidir. Baş sarı, petek gözler büyük ve kırmızıdır. Antenlerin
uç kısmı iplik gibidir. Mezotoraks oldukça iyi gelişmiş olduğundan, zararlı kambur
gibi görünür.

a
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Yumurta koyma borusu (ovipozitör) iyi gelişmiş ve hemen hemen abdomen boyu
kadardır (Şekil 118a). Kanatlar şeffaf ve parlak, üzerleri çizgiler halinde esmer
noktalı ve kıllıdır. Yumurtaları kirli beyaz renkli ve uzuncadır. Larvaların rengi
donuk kirli beyaz, yay biçiminde, baş ve abdomen uçları ince, ortası kalın ve
bacaksızdır (Şekil 118b). Pupanın rengi mat beyaz olup, serbest pupa tipindedir
(Şekil 118c).

b
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c
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Şekil 118. Antepfıstığı meyve içkurdu ergini (a), larvası (b) ve pupası(c).

TA

Kışı antepfıstığı meyveleri içerisinde geçirerek, mayıs ayı ortalarında pupa olur.
Pupa dönemi 20–25 gün kadar sürer. Larva, pupa olmadan önce çıkış deliğini
hazırlar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde haziran ayının ilk haftasında başlayan
ilk ergin çıkışı, haziran ayı ortalarından sonra gittikçe artar ve 20–25 günlük bir
sürede bütün popülâsyon ergin olur.
Erginler, çıkışlarının üçüncü veya dördüncü günlerinde yumurta bırakmaya başlar.
Yumurtalarını meyve sap kısmına yakın ve meyve tanesinin kabuğu içine
ovipozitörü ile iyice gömerler. Erginler her meyve tanesine bir yumurta bırakır,
bazı tanelerin embriyosu içinden nadiren 2 larvanın çıktığı da görülmektedir.
Bırakılan yumurtalardan 5–6 gün içinde çıkan larvalar, meyve embriyosuna girerek
beslenir (Şekil 119a,b). Bu larvaların bir kısmı hızla gelişerek, temmuz-ağustos
aylarında ergin olarak çıkarlar. Ancak bu dönemde meyvenin kemik dokusu sertleşmiş olduğundan, bırakılan yumurtadan çıkan larvalar, sertleşmiş meyve kabuğunu delerek meyve içine giremezler. Bu dönemde çıkan erginler popülâsyonun
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ortalama %15’ini oluşturmaktadır. Diğer larvalar, ağaç üzerinde veya yere dökülen
meyveler içinde kışı geçirmektedirler. Yılda bir döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Esas zararı haziran ayı içinde çıkan erginler meydana getirir. Yumurtalarını kemik
dokusu sertleşmeyen meyvelerin sap kısmına yakın yere bırakır. Burada siyah
renkli bir halka görülür ve reçine çıkışı olur. Zarara uğrayan meyveler ya kurur
kahve renkli bir görünüm alır, yada hasada kadar diğer meyvelerden farksız, ancak
içsiz olarak gelişir. Meyve içi geliştikten sonra zarara uğrayan meyveler,
karakteristik olarak olgunlaşmış gibi kırmızılaşır ve genellikle uç kısmı siyahlaşır
(Şekil 119c,d,e). Zarar %40’a kadar varabilir. Her larva bir meyvede zararlı olur.

©Serpil KARADAĞ
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EM

Ülkemizde antepfıstığı yetiştirilen bütün alanlarda bulunmaktadır.

d
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e
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Şekil 119. Antepfıstığı meyve içkurdu’nun meyve içinde beslenen larvaları (a,b), zarar
görmüş meyveler (c,d,e).

3. KONUKÇULARI

Ülkemizde yalnızca antepfıstığı (Pistacia vera L.) meyvelerinde zararlı olmaktadır.
İtalya da menengiç (P.terebinthus L.) meyvelerinde de zararlı olduğu bildirilmektedir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde zararlının doğal düşmanları bilinmemektedir.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik Mücadele
Hasattan sonra, ağaç üzerinde kalan çürük ve bozuk meyve salkımları ile yere
dökülen ticari değeri olmayan meyveler toplanarak yakılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Ağaç üzerinde kalmış veya toprağa dökülmüş bir yıl öncesine ait 300 meyve martnisan aylarında kontrol edilir. Meyve içinde saptanan canlı larva oranı %10 ise
kimyasal mücadele yapılmalıdır.
İlaçlama yapılması gerekli olan bahçelerde yaklaşık 100 adet kurtlu meyve tel
kafes içerisinde kültüre alınarak mayıs ayından itibaren ergin çıkışı izlenir. Yapılan
günlük kontrollerde ilk ergin çıkışının görülmesinden bir hafta sonra 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

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

İlaçlama kaplama şeklinde yapılmalı ve meyve salkımlarının iyice ıslanmalarına
dikkat edilmelidir.
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ANTEPFISTIĞI PSİLLİDİ
Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.
(Hemiptera: Aphalaridae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) erginleri 1.0–1.8 mm boyundadır.
Vücut açık kahverengi veya pembemsi sarıdır. Baş beyazımsı lekeli, bileşik gözler
gri-siyah, nokta gözler portakal sarısıdır. Antenler 10 segmentli ve sarı renkte, son
iki segment ise koyu kahverengidir. Toraksa üstten bakıldığında açık koyu lekeli
olup, çizgili görünümdedir. Ön kanatlar saydam ve renksiz, arka kanatlar ise donuk
beyaz renktedir. Kanat damarları arasında, kahverengi noktacıklardan oluşmuş
koyu renkli lekeler bulunur. Kışlık formlar yazlık formlardan daha büyük ve koyu
renklidir. Dişi bireyler, her iki formda da erkek bireylerden daha büyüktürler (Şekil
120a).
Yumurtalar ilk bırakıldıklarında beyaz, açılmaya yakın koyu sarı ve portakal sarısı
rengindedir. Yumurtalar 0.2 mm uzunluk ve 0.1 mm genişliğinde, elipsoit
biçiminde olup, bir ucu daha sivridir.

G

Yumurtadan yeni çıkan nimfler önceleri beyaz, sonra sarı, ergin olmaya yakın ise
açık kahverengine dönüşür (Şekil 120c,d).

a

b
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Şekil 120. Antepfıstığı psillidi’nin ergini (a), 3. nimf dönemi (b), 5. nimf
dönemi, yaprakta beslenen kolonisi (d) ve salgıladıkları tatlımsı
maddelerin kristalleşmesi (e).
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Kışı ergin olarak ağaçların kuytu yerlerinde ve yere dökülen yaprakların arasında
uyuşuk olarak geçirirler. Kışlık erginler, kışlaktan nisan ayı ortalarında çıkar ve bir
süre beslendikten sonra, ilk yumurtalarını taze yapraklara ve sürgün uçlarına tek
tek, mayıs ayından itibaren ise 15–20’lik gruplar halinde, daire veya yarım ay
şeklinde bırakırlar. Bir ergin yaşamı süresince 120–150 adet yumurta bırakır.
Birinci döl yumurtaları 7–10 günde açılırken, temmuz ve ağustos aylarında ise bu
süre 4.5–5 gündür.

EM

Açılan yumurtalardan çıkan nimfler yapraklarda bitkinin özsuyunu emerek
beslenirler. Genç nimfler önceleri pek dağılmazlar ve yaprakların üzerinde damar
aralarında toplu olarak bulunurlar (Şekil 120d). Birinci gömleği değiştirdikten
sonra diğer yapraklara da geçerler. Nimfler bütün dönemleri boyunca tatlımsı bir
madde çıkarırlar. Bu tatlımsı maddeler kuruyunca kristalleşip toz şekeri andırırlar
(Şekil 120e).
Nimfler beş gömlek değiştirerek ergin duruma geçerler. Nimflerin gelişme süresi
ilkbaharda 25 gün, yazın ise 15 gün kadar sürer. Ekim ayı sonuna kadar üreme
faaliyeti devam eder. Eylül ayının sonlarına doğru son nimflerden koyu
kahverenkli ve yaz erginlerine göre daha büyük erginler oluşur. Bu erginler
sıcaklığın düşmesi ile birlikte kışlağa çekilir. Yılda 5–6 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Ergin ve nimfler, ağacın yapraklarında bitki özsuyunu emerek zararlı olmaktadır.
Ancak yüksek popülâsyonlarda sürgün üzerinde de beslendiği görülmüştür.

G

Emilen yapraklar zararlının yoğunluğuna göre sararıp dökülür
(Şekil 121). Yaprakların zamanından önce sararıp dökülmesi,
hem ağacın zayıf kalıp bodurlaşmasına, hem de sürgünlerdeki
bir yıl sonra meyve verecek
karagözlerin dökülmesine neden
olur. Ayrıca yaprakların çok erken dökülmesi meyvelerin iç
bağlamasını azaltır.

TA
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Şekil 121. Antepfıstığı psillidi nedeni ile dökülen
yapraklar.

Bunun yanı sıra salgıladıkları
tatlımsı maddeler üzerinde saprofit mantarların gelişmesi sonucu, fumajin oluşturarak dolaylı yönden de zarara
neden olmaktadırlar. Zararlı, yoğun pestisit kullanılan antepfıstığı bahçelerinde,
doğal düşmanların etkilenmesi sonucu, daha zararlı olmaktadır. Genç ağaçlar yaşlı
ağaçlara göre daha hassastır.
Antepfıstığı ve yabani formlarının bulunduğu Güney ve Güneydoğu illerimiz ile
İzmir ili ve çevresinde bulunur.

230

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

3. KONUKÇULARI
Konukçusu ülkemizde yalnız antepfıstığı ve antepfıstığının yabanileridir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Yapılan çalışmalarda birçok doğal düşmanı tespit edilmiştir;
Nimf parazitoitleri:
Psyllaephagus sp.
Metaphycus sp.

(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Encyrtidae)

TA

G

EM

Predatörleri:
Anthocoris minki Dohrn.
(Hem.: Anthocoridae)
Orius horvathi Reut.
(Hem.: Anthocoridae)
Temnostetus reduvinus (H-S.)
(Hem.: Anthocoridae)
Piecoris luridus Fr.
(Hem.: Lygaeidae)
Campyloma lindbergi Hb.
(Hem.: Miridae)
C. diversicornis Reut.
(Hem.: Miridae)
Nabis punctatus Rem.
(Hem.: Nabidae)
N. pseudoferus Rem.
(Hem.: Nabidae)
Anisochrysa carnea (Stephens)
(Neur.: Chrysopidae)
Oenopia (=Synharmonia) conglobata L. (Col.: Coccinellidae)
Hyperaspis quadrimaculatus Redten. (Col.: Coccinellidae)
H. reppensis Herbest.
(Col.: Coccinellidae)
Pharascymnus pharoides Mars.
(Col.: Coccinellidae)
Adonia variegata (Goeze)
(Col.: Coccinellidae)
Coccinella conglobata L.
(Col.: Coccinellidae)
C. septempunctata L.
(Col.: Coccinellidae)
Scymnus apetzi Muls.
(Col.: Coccinellidae)
S. suturalis Thunberg
(Col.: Coccinellidae)
S. araraticus L.
(Col.: Coccinellidae)

Psyllaephagus sp., zararlıyı %22-28 oranında parazitlemektedir. Yukarıdaki
predatörlerden 3 tanesi (A.minki, P.luridus ve C.lindbergi) zararlının popülasyonu
üzerinde daha fazla etkili olmaktadır. Bu parazitoit ve predatörler, uygun
koşullarda zararlının baskı altında tutulmasında oldukça etkilidirler.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kimyasal Mücadele
5.1.1. İlaçlama zamanı
İlaçlama zamanını belirlemek için dikkat edilecek hususlar şunlardır:
─ Mayıs ayı ortalarından itibaren, haftada bir yapılacak sayımlar sonucunda
100 bileşik yaprakta yapılacak sayımlarda bileşik yaprak başına ortalama 20–
30 nimf görülmesi,
─ İlk yazlık ergin ve yumurta sayısında belirgin bir artışın kaydedilmesi,

EM

─ Konulan yumurtaların birçoğunun açılmış olması,
─ İlk ergin parazitoit çıkışlarının henüz başlamamış olması,

Bu koşullara uyularak yapılan tek bir ilaçlama yeterli olmaktadır.

Psillid zararı başladıktan 30–40 gün sonra, yoğun karagöz dökümü olduğundan
mücadelede asla geç kalınmamalıdır. Ayrıca, yararlıların en fazla olduğu temmuz
ve ağustos aylarında antepfıstığı bahçelerinde ilaç atılmamasına özen
gösterilmelidir. İlaçlama zorunluluğu olan bahçelerde ise mutlaka seçici bitki
koruma ürünleri uygulanmalıdır. Bu şekilde doğal denge de korunmaktadır.
5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

G

5.1.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya sırt
atomizörü kullanılır.

TA

5.1.4. İlaçlama tekniği
Bahçelerde ağaçlara kaplama şeklinde ilaçlama yapılmalıdır.
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ANTEPFISTIĞI YEŞİLPSİLLİDİ
Megagonoscena viridis (Bajeva)
(Hemiptera: Aphalaridae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Antepfıstığı yeşilpsillidi (Megagonoscena viridis) erginleri 2.0–3.0 mm boyunda,
yeşil ve açık yeşil renklidir. Baş büyük, gözler kabarık ve kırmızı renkli, antenleri 10
segmentlidir. Kanatlar saydam olup, kanat damarları iyi gelişmiştir. Yumurtalar ilk
bırakıldığında uzunca bir şişe görünümünde ve renkleri mat beyaz olup, birinci ayda
beyaz, daha sonra bal rengine ve en sonunda da koyu kırmızıya dönüşür. Yumurtalar
yaprak ve karagöz (meyve gözü) koltuklarının gizli yerlerine bırakılır. Nimfler,
yumurtadan yeni çıktıklarında sarı renkli ve basık vücutlu, daha sonra ise yeşil renge
dönüşür.
Kışı yumurta olarak, yıllık sürgünlerdeki sürgün ve meyve gözlerinin korunaklı
yerlerinde geçirir. Mart ayı sonundan itibaren sürgün ve meyve gözlerinin
kabarması sırasında yumurtalar açılır. Çıkan genç nimfler, kabaran tomurcuklar
içine girerek, yeni oluşan yaprak ve çiçekler arasında beslenirler. Nimfler 25-30
gün kadar süren bu beslenmeleri sırasında beş gömlek değiştirir ve nisan sonu ile
mayıs başlarından itibaren doğada erginler görülmeye başlar. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi koşullarında yumurtlama mayıs ayı başından haziran ayı ortalarına kadar
devam eder. Bir dişi ortalama 190 adet yumurta bırakır. Bırakılan bu yumurtalar
ertesi yılın mart ayı sonuna kadar kışlar. Yılda bir döl verir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
M.viridis nimfleri, antepfıstığının yeni oluşan yaprak ve meyve salkımlarında
beslenerek bitkinin özsuyunu emerler. Nimflerin popülâsyon yoğunluğuna göre
ağacın bütün yaprakları ve sürgün uçları kıvrılır ve deforme olur. Uzun süre
bulaşık olan bahçelerde genellikle ağaçların büyümesinde bir durgunluk görülür.
Böylece ağaçlarda meyve tutumu normale göre azalır. Nimfler beslenme sırasında
ayrıca tatlımsı bir madde bıraktıkları için fumajin mantarlarının çoğalmasına neden
olurlar. Bu durum yaprakların özümleme yapmasını engeller.
3. KONUKÇULARI
Kültür ve yabani antepfıstığı türleri zararlının konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoiti:
Psyllaephagus sp.
(Hym.: Encyrtidae)
Predatörleri:
Anthocoris minki Dorn.
(Hem.: Anthocoridae)
Campylomma lindbergi Hb. (Hem.: Miridae)
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C. diversicornis Reut.

(Hem.: Miridae)

Gaziantep ilinde yapılan çalışmalarda M. viridis nimflerinde Psyllaephagus sp.’un
az oranda etkili olduğu saptanmıştır. M.viridis’in nimf ve yumurtalarının en önemli
predatörü A.minki’dir. Ayrıca C.lindbergi ve C.diversicornis de M.viridis’in
yumurta ve nimfleri üzerinde beslenirler. Bu parazitoit ve predatörler uygun
koşullarda zararlı popülâsyonunu baskı altına alabilecek yoğunluğa erişebilir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kimyasal Mücadele

EM

Doğal düşmanları zararlıyı baskı altında tuttuğundan kimyasal mücadele
önerilmemektedir.

ŞIRALIZENK

Idiocerus stali Fieb.

(Hemiptera: Cicadellidae)
1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

Şıralızenk erginleri 3–4 mm boyunda ve sarımtırak yeşil renklidirler. Baş kısmı
geniş ve vücudu üçgen görünümündedir (Şekil 122). Rahatsız edildiklerinde sıçrar
veya kısa uçuş yaparlar. Nimfler 3.0–3.5 mm boyunda olup, sarı renklidir. Erginde
olduğu gibi başı büyükçe ve vücudu üçgenimsidir. Yan yan yürüyerek hareket
ederler. Yumurtaları beyaz renkli, iğ biçiminde ve 0.8 mm uzunluğundadır.

a

b

Şekil 122. Şıralızenk ergini (a: Çizim; b: Foto).

Kışı ergin olarak genellikle yaşlı ağaçların gövdelerinde yarık ve çatlaklarda geçirirler. Erginler şubat ayı başlarından itibaren güneşli havalarda ağaçlar üzerinde
güneşlenirken görülebilir ve nisan ayı başlarında da tamamen aktif duruma
geçerler. Kışlaktan çıkan erginler, sürgünlerin henüz patlamamış tomurcukları
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üzerinde beslenerek nisan ayı ortalarından itibaren yeni oluşmaya başlayan sürgünlere, daha sonra yaprak saplarına; meyve salkımları oluştuktan sonra
yumurtalarının büyük bir çoğunluğunu meyve salkımı saplarına bırakırlar.
Yumurtalar doku içine, çoğunlukla dikine olarak ve genellikle gruplar halinde
bırakılır. Bazen tek tek bırakılmış yumurtalara da rastlanır. Yumurta bırakılan
yerler birkaç gün içinde esmerleşerek kendini belli eder. Yaz aylarında oluşacak
Şıralızenk yoğunluğu, bu yumurta izlerinin kontrolünden anlaşılır.

EM

Erginlerin yumurtlama süresi 35–40 gün kadar sürer. Yumurtalar 8–10 gün içinde
açılarak nimfler çıkarlar. Nimfler beslenmek üzere cumbalara (meyve salkımı)
giderler. Yumurtalarda açılma oranı mayıs ayında en yüksek düzeye ulaşır. Meyve
salkımlarında beslenen nimfler 5 gömlek değiştirerek 45 günde ergin olurlar. İlk
erginler haziran ayının ilk haftasında görülür. Erginler ağaçlar üzerinde toplu
olarak ve güneşin aksi yönünde bulunur. Bütün yaz boyunca ağaçlar üzerinde
görülür ve sonbaharda da kışlağa çekilirler. Şıralızenk erginleri kışlama sırasında
tam uyuşuk değildir ve ağaç kabukları kaldırılınca hemen aktif duruma geçerler.
Yılda bir döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Ergin ve nimfler, bitkinin taze sürgün, yaprak, meyve sapları ve meyvelerinde emgi
yaparak beslenirler. Bu beslenme sırasında bitkinin önemli oranda özsuyu kaybına
neden olurlar. Ayrıca zararlının çıkardığı tatlımsı salgı maddesi yapraklara
bulaşarak fumajin oluşumuna neden olurlar. Bu fumajin gözenekleri kapatır ve
özümlemeyi önler.

G

Zararlının epidemi yaptığı yıllarda, bir yıl sonra ürün verecek meyve gözlerinin
tamamının dökülmeleri sonucu ürün kaybı %100 e ulaşabilir. Ayrıca zararlının
sürekli bitkinin özsuyunu emerek beslenmesinden dolayı da ağaçlarda genel bir
durgunluk ve zayıflık görülür.
Ülkemizde antepfıstığı yetiştirilen tüm bölgelerde yaygındır.
3. KONUKÇULARI

Zararlının konukçusu antepfıstığıdır.

TA

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Şıralızenk’in parazitoit ve predatörü saptanamamıştır.
5. MÜCADELESİ

5.1. Kimyasal Mücadele
5.1.1. İlaçlama zamanı

Zararlıya karşı yaz ilaçlaması veya kış ilaçlaması olmak üzere iki dönemde
kimyasal mücadele yapılabilir.
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Yaz aylarında kimyasal mücadelede hedef nimflerdir. Nimflere karşı yapılacak
ilaçlama zamanını belirlemek için; 10 ağaçta 100 meyve salkımı kontrol edilir ve
meyve salkımı başına 25 yumurta izi sayıldığında ilaçlama yapılması gerektiğine
karar verilir. Yumurtaların %50 oranında açıldığı mayıs ortası ile haziranın ilk
haftası arasında kimyasal mücadele yapılır.
Kış aylarında kimyasal mücadelede hedef erginlerdir. Erginlere karşı yapacağımız
mücadele; şubat-mart aylarının güneşli günlerinde, erginlerin güneşlenmek için
sürgünler üzerinde bulunduğu ve hava sıcaklığının 5°C’nin üzerinde olduğu ve
gözler patlamadan 20 gün önce yapılmalıdır
5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

EM

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

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.1.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Kış ilaçlamasında ağaçlarda sürgünler ve gövdeler ilaçla iyice kaplanacak şekilde;
yaz ilaçlamasında ise özellikle cumbaların iyice ilaçla teması sağlanacak şekilde
uygulama yapılmalıdır.
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BADEM İÇKURDU
Eurytoma amygdali End.
(Hymenoptera: Eurytomidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Badem içkurdu’nun ergini siyah renkli bir arıcıktır. Ön kanatlar üçgen şeklinde,
saydam, renksiz, madeni pırıltılı ve ortada hafif kahverengimsidir. Bacakların
eklem yerleri ve tibia kısmı sarı renklidir. Dişiler erkeklere göre daha iri vücutlu
olup, ovipozitörleri ile erkek bireylerden ayrılmaktadır (Şekil 123a,b).

EM

Yumurtalar küçük, oval yapılı ve süt beyazı renginde olup; biri kısa, diğeri uzun
olan iki uzantıya sahiptirler. Larvaları beyaz renkli ve bacaksızdır. Larva boyları
normal duruşlarında (kıvrık) 4–5 mm, açılmış olarak 7–8 mm'dir. Vücutları 13
segmentli olup, üzerleri vücut renginde seyrek kıllarla kaplıdır (Şekil 123c).
Pupası serbest tipte olup, başlangıçta beyaz renktedir. Pupa dönemi ilerledikçe
rengi de siyahlaşır (Şekil 123d).

a

G

Badem içkurdu, kışı badem meyvesi içinde olgun larva döneminde geçirir ve
meyve içinde pupa olur. Ancak larvaların büyük bir bölümü, bir sonraki yılın
ilkbaharında pupa dönemine geçmektedir. Pupa süresi büyük ölçüde sıcaklıkla
ilgili olup, 18–51 gün sürmektedir. Doğada ilk erginlerin görünme zamanları, nisan
ayı ortalarından haziranın ilk haftasına kadar değişiklik göstermektedir. Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ilk ergin çıkışları, mayıs ayının ilk haftası
içerisinde olmaktadır.

TA

©Halil BOLU

c

©Halil BOLU

d

b

©Halil BOLU

©Halil BOLU

Şekil 123. Badem içkurdu ergini (a), ön kanatları (b), larvası (c)
ve pupası (d).
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En fazla ergin çıkışı, ilk çıkışlardan 10–12 gün sonra olmaktadır. Çiftleşme, ilk
ergin çıkışından hemen sonra olduğu gibi, genellikle 3–6 gün içerisinde olmaktadır.
Erginlerin yaşama süresi erkek bireylerde 5–7, dişilerde 9–12 gündür. Dişiler
yumurtalarını meyveler çağla dönemindeyken birer adet olmak üzere endosperme
bırakırlar. Bir dişi 47–88 adet yumurta bırakır. Yumurta kuluçka süresi 24–27
gündür. Açılan yumurtalardan çıkan larvalar, meyvenin çekirdek evine doğru
yönelir ve orada beslenirler. Yılda 1 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Badem içkurdu ergini, yumurtasını meyvenin endospermine koyarken, ovipozitörüyle meyve üzerinde çok küçük yara izi oluşturmaktadır. Ancak meyve
gelişimiyle birlikte bu iz kaybolmaktadır. Dişiler sertleşmiş meyvelere yumurta
bırakamadıkları için bu dönemden sonra zarar oluşturamazlar.
Asıl önemli zararı larvalar yapmaktadır. Larva saldırısına uğramış bademler,
sağlamlardan daha çabuk kuruyarak renk değiştirir. Üst kabuktaki açık yeşil renk
kaybolur ve sarımsı bir renge dönüşür. Kış aylarında ise üst kabuk rengi tamamen
esmerleşir. Ayrıca alt kabukta sağlam meyvelerde göze çarpan parlaklık yoktur.
Beslenme ilerledikçe çekirdeğin iç kısmını tamamen yiyerek boşaltır ve sadece
tohum kabuğu kalır.
Erginin çıkış yaptığı meyvelerin kabuk kısmında yaklaşık 2 mm çapında çıkış
deliği görülür.
Ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahiptir.
3. KONUKÇULARI

G

Ülkemizde bilinen konukçusu badem, kayısı ve eriktir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Badem içkurdunun parazitoiti olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşağıdaki

parazitoitler tespit edilmiştir.

TA

Aprostocetus bucculentus (Kostjukov) (Hym.: Eulophidae)
Gugolzia bademia Doganlar
(Hym.: Pteromalidae).
Adontomerus amygdali (Boucek)
(Hym.: Torymidae),
5. MÜCADELESİ

5.1. Mekanik Mücadele

Badem içkurdu ile bulaşık tüm bahçelerde, hasat sırasında veya kış aylarında
ağaçlar üzerindeki ve yere dökülen kurtlu bademler toplanarak imha edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Badem ağaçlarında hasattan sonra yapılacak kontrollerde, asılı kalmış rengi esmer
veya kararmış meyveler varsa, bunlar o bademlikte badem içkurdunun zarar
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yaptığını gösterir. Ancak mücadele sahalarının tespit edilebilmesi için, söz konusu
meyveler kırılarak larva olup, olmadığına bakılır. Bu kontrollerde eğer saha bulaşık
bulunursa mücadele yapılır.
Badem içkurduna karşı ilaçlamada amaç, ergin çıkışı süresince ağaçları ilaçlı
bulundurarak, bunları çiftleşip yumurtalarını bırakmadan önce yok etmektir. Bunun
için ilk ergin çıkışı ile birlikte, ergin çıkış süresini de iyi belirlemek gerekir. İlk
ergin çıkışı ve dolayısıyla ilk ilaçlama zamanını belirlemek amacıyla aşağıdaki
yöntem uygulanır.

EM

İlkbaharda çiçeklenmeden hemen sonra çağlalar belirginleşmeye başladığında üç
adet ince delikli tel kafesin her birine en az bir önceki yıla ait 200'er kurtlu meyve
konur. Bunlardan biri bademlikte ağacın güneybatı yönündeki bir dış dalına asılır.
Diğeri aynı yerde toprağa bırakılır. Üçüncü kafes günlük gözlemler için ilgili
kuruluşa getirilerek doğa koşullarına terk edilir.
Bölgelere göre iklim koşulları göz önünde bulundurularak, ergin çıkışına yakın bir
zamanda kafeslerdeki meyveler her gün kontrol edilerek, ilk ergin çıkışı saptanır,
ilk ergin dişiler görüldüğünde birinci ilaçlama yapılır.
Çıkışlar tamamlanana kadar kafes gözlemlerine devam edilir. Badem içkurdu ergin
çıkışı, günlük ortalama sıcaklıklardan ziyade maksimum ve minimum
sıcaklıklardan daha fazla etkilenmekte olup, çıkış süresi 20–45 gün sürmektedir.
Sıcaklığın yüksek ve sabit olduğu yıllarda, çıkış topluca olmakta ve kısa sürede
tamamlanmaktadır. Böyle durumlarda ilk ergin çıkışını takiben yapılan kafes
sayımlarında, toplu çıkış tespit edildiğinde tek ilaçlama yeterli olmaktadır.

G

Bazı durumlarda ikinci ilaçlama gerekebilir. Bunun için, kafeslerde takip edilen
ergin çıkış süresi, ilaçların etki süresi ve ergin çıkış süresince meyvelerin sertleşme
durumuna göre karar verilir.
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, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü,
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

İlaçlama havanın rüzgârsız olduğu sabahın erken saatlerinde veya akşama doğru
ağaçların üzeri iyice kaplanacak şeklinde uygulanmalıdır. Ayrıca sabah ve akşam
saatlerinde erginler genellikle ağacın güney-batı yönünde yoğunlaştığından bu
kısımlar iyice ilaçlanmalıdır.
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DALKIRAN
Xyleborus dispar (F.)
(Coleoptera: Scolytidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

a

b

EM

Dalkıran (Xyleborus dispar)’nın dişileri 3.0–3.5 mm, erkekleri 2 mm uzunluktadır.
Yarım küre şeklindeki erkekler açık kestane renkte ve uçucu kanatları yoktur.
Dişilerin rengi ilk çıktıklarında açık kahverenginde olup, daha sonra koyulaşır
(Şekil 124a,b). Larva ve pupalar 4–5 mm uzunlukta ve kirli beyaz renktedir (Şekil
124c,d). Pupa döneminin sonuna doğru baş ve karın bölgeleri kızarmaya başlar.

c

d

G

Şekil 124. Dalkıran (a: Dişi; b: erkek; c: Larva; d: Pupa).

Dalkıran galeri içinde ergin olarak kışlar. Mart başından itibaren, sıcaklık 18–
20°C’ye ulaşınca galerilerden çıkan dişiler, sağlıklı dallarda yeni galeriler açmaya
başlarlar. Çiftleşme galeriler içinde veya dışarıda olabilir. Ortalama olarak
galerilerde 10 dişiye karşılık bir erkek bulunur.

TA

Galerileri açan dişi baş kapsülünün içinde taşıdığı Ambrosia mantarının sporlarını
galeriye bulaştırır ve bütün galeri içi, kirli beyaz renkteki bu mantarla kaplanır.
Galeri açma başlangıcından 10–15 gün sonra dik galerilerde yumurtlama başlar.
Yumurtalar bırakıldıktan 8–10 gün sonra larvalar çıkar ve larvalar galerilerde
gelişmekte olan Ambrosia mantarı ile beslenirler. Ağaçların odun kısmında
beslenmezler. Larvalar 3–4 hafta beslendikten sonra gelişirler ve pupa olurlar.
Pupadan 8–10 gün sonra yeni erginler, ertesi yıl çıkış zamanına kadar bulundukları
galeride kalırlar. Bir dişi ortalama 50 kadar yumurta bırakır. Fakat bunların ancak
yarısı ergin hale gelebilir. Nisan ve mayıs aylarında çeşitli nedenlerle kurumaya
başlayan dallar, bu böcek üzerinde cezbedici etki gösterdiğinden böyle dallarda
galeriler daha fazla görülür. Yılda 1 döl verir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Ergin dişiler 0.8–7 cm kalınlığındaki ağaç gövde ve dallarında galeriler açarak
zararlı olurlar.

EM

Genellikle bir sürgün dibinden 2 mm çapında yuvarlak bir delik açarak (Şekil
125a), dala giren ergin, kambium dokusunun 2 mm kadar altında ağacın yıllık
halkalarını takip eden bir çevre galeri ve buradan da merkeze doğru bir galeri açar
(Şekil 125b). Bu açtığı galeriden de aşağı ve yukarı olarak ince dallarda 1, daha
kalın dallarda ise 8 adete kadar yeni galeriler meydana getirebilir (Şekil 125c).
Galeriler 6 cm uzunlukta olabilir.
Dala giriş deliğinin kapatılması mümkün olmadığından, buradan devamlı bitki öz
suyu dışarı sızar ve ağaç zayıflar (Şekil 125d). Bu sızıntı ağaç gövdelerinde
siyahımsı izler bırakır. Zarara uğrayan dal zamanla kurur. Genel olarak 2–3 cm
kalınlıktaki dalı 1 galeri, 5–6 cm ve daha fazla kalınlıktakileri ise 3–4 galeri
kurutabilir.

b

a

G

Karadeniz Bölgesi’nde sahile yakın tüm fındık bahçelerinde, orta ve yüksek
kuşaktaki bazı bahçelerde yaygın olduğu saptanmıştır.

c

d

Şekil 125. Dalkıran dişisinin dalda açtığı giriş deliği (a), kambiyum dokusunda açtığı
yatay (b) ve dikey (c) galeriler; giriş deliğinden sızan bitki özsuyu (d).

TA

3. KONUKÇULARI
Fındık, şeftali, elma, kayısı, erik, armut, kivi, trabzonhurması gibi meyve ağaçlarıyla, kızılağaç, kestane, gürgen ve meşe gibi orman ağaçları konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde zararlının doğal düşmanları bilinmemektedir.
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
– Fındık bahçelerinde kültürel bakım işlemleri tekniğine uygun olarak
yapılarak ağaçlar sağlıklı bulundurulmalıdır.
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– Bulaşık dallar kesilip en geç mart ayına kadar fındık bahçelerinden uzak bir
yere bırakılmalı veya yakılmalıdır.
– Fındık bahçeleri taban suyu yüksek yerlerde tesis edilmemelidir.
– Kültürel işlemler bütün komşu bahçelerle birlikte yapılmalıdır.

EM

5.2. Biyoteknolojik Mücadele
Kitlesel tuzaklama yöntemiyle bu zararlıya karşı başarılı bir mücadele uygulamak
mümkündür (Şekil 126). Bununla ilgili tuzaklar Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmıştır.

a

©Kibar AK

b

©Kibar AK

Şekil 126. Dalkıranın mücadelesinde kullanılan kitlesel tuzak (a) ve tuzakta yakalanan(b)
dalkıran erginleri.

5.3. Kimyasal Mücadele

G

5.3.1. İlaçlama zamanı
Sürvey, mücadeleden bir yıl önce yoğunluk tespit amacıyla yapılmalıdır. Bunun
için,
–

1–10 da

büyüklükteki fındık bahçelerinden 10 ocak,

–

11–30 da

büyüklükteki fındık bahçelerinden 20 ocak,

–

30 da’dan büyük fındık bahçelerinden

TA

30 ocak,

işaretlenir. İşaretli ocakların her birinden temsil edici nitelikte üçer dal seçilir.
Mart-haziran arasında bu dallar üzerindeki bütün galeriler sayılarak kaydedilir.
Ağustos ortalarından sonra aynı dallar üzerindeki galeriler tekrar sayılır. İki sayım
arasındaki artış, yeni galeri sayısını gösterir. Bundan yararlanarak 10 ocakta seçilen
30 dala isabet eden yeni galeri sayısı bulunur. Eğer 10 dalda 3 yeni galeri
bulunmuşsa orada ilaçlamaya karar verilir.
Dalkıran mücadelesi, ergin dişilerin galeri açmalarını önlemek amacıyla yapılır.
Bunun için de ergin çıkış döneminde dişiler dallara girmeden önce ilaçlama
yapılmalıdır.
Zararlıya karşı kimyasal mücadele aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır.
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Ergin çıkışlarının başladığı mart ayından itibaren hava sıcaklığı 18–20°C’ye
ulaştığında bahçelerde yeni galeriler aranmalıdır. Taze odun talaşlarının görüldüğü
yeni galeriler tespit edilince bir ilaçlama yapılmalıdır. Ancak hava sıcaklığına bağlı
olarak zaman zaman kademeli çıkış yapan erginlere karşı bu dönemde yapılan
kimyasal mücadeleden etkili bir sonuç alınmayabilir.

EM

Zararlının yoğun ve sürekli çıkışının olduğu esas mücadele zamanını belirlemek
için Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan tuzaklar izleme (monitör) amaçlı
kullanılır. Tuzak bahçeyi temsil edecek şekilde yerden 1–1.5 m yüksekliğe, haziran
ayı başında asılır. Haftada bir tuzaklar kontrol edilerek yakalanan erginler sayılır,
tuzakta yakalanan ergin sayısında ani bir yükseliş görüldüğünde bir ilaçlama
yapılır, bu dönem yaklaşık olarak haziran sonu temmuz başına denk gelir. İlacın
etki süresine bağlı olarak ikinci ilaçlamanın yapılması gerekir.
İlaçlamadan sonra 24 saat içinde şiddetli yağış olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.
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

Kimyasal mücadele için hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe
pülverizatörü veya sırt atomizörü kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Kimyasal mücadelede bitki koruma ürünleri, ergin çıkış döneminde dalların
gövdelerini kaplayacak şekilde uygulanmalıdır.
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FINDIK FİLİZGÜVESİ
Gypsonoma dealbana (Fröhl.)
(Lepidoptera: Tortricidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fındık filizgüvesi (Gypsonoma dealbana) ergini 4.5–5.0 mm boyundadır. Ön
kanatlar sütlü kahverengi-beyazdır. Kanadın dip tarafı gri-siyah çizgili, orta kısım
sarı-kahverengi geniş bantlı, dış kenar koyu kahverengi çizgilidir. Arka kanatlar
kahverengi gridir (Şekil 127).
Yumurta 0.5–0.7 mm boyunda, mat beyaz ve basıktır. Larva açık sarı renkte, baş
ve boyun siyah-kahverenginde, seyrek ve kısa kıllarla kaplıdır. Pupa kızıl
kahverengi ve 7–8 mm boyundadır (Şekil 127).

a

b

c

G

Şekil 127. Fındık filizgüvesi ergini (a,b) ve
larvası (c).

Fındık bahçelerinde ilk erginler mart ayı sonlarında görülmeye başlar. Ergin çıkışı
50 gün kadar devam eder. Dişi yumurtalarını çıkıştan 5–6 gün sonra genellikle
yaprakların üst yüzüne tek tek koyar.

TA

Yumurtadan çıkan larva, yaprağın alt yüzüne geçerek iki damarın birleştiği yerde
4–4.5 ay beslenir, bu sırada üzeri ağ ve pisliklerle kaplanır. Larva yaprağın üst
epidermisinde beslenmediği için, bu kısım üçgen şeklinde bir zar görünümü
kazanır (Şekil 128). Sonbaharda erkek organ veya kozalak akarlarının (Phytoptus
avellanae) meydana getirdiği kozalaklara geçmeye başlar ve kışı burada geçirir.
Tüm popülâsyonunun %20-30’u ergin olana kadar kozalağı terk etmez. Larva
ertesi yıl mart ayı başlarından itibaren göz ve sürgünlerin özüne girerek galeri açar.
Mayıs ortalarına doğru pupa dönemi başlar.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Fındık filizgüvesi larvalarının ilk zararı temmuz’da yapraklarda görülür. Larvalar,
yaprak alt yüzünde orta damarla yan damarların birleştiği koltuklarda beslenerek
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üçgen şeklinde karakteristik kahverengi lekeler meydana getirirler. Bu lekeler,
larvanın ördüğü ağ ve beslenme artıklarından meydana gelir. Yaprağın üst epidermisi daima sağlam kalır (Şekil 128). Larvalar orta damarlarda bir galeri açar ve
beslenmediği zaman orada gizlenir.

EM

Sonbaharda larvalar erkek organlara (püs), göz
diplerine ve kozalaklara geçer. İki erkek organı
ağlarla birbirine birleştirerek, aralarında koyu
renk pisliklerle karışık bir kabarıklık meydana
getirir. Kemirilen erkek organ gelişemediği için
kıvrılır. Kozalak içerisindeki larvaların galeri ve
beslenme artıkları kolayca görülür.
Mart ortalarında, kozalaklarda beslenenler dışındaki bütün larvalar, sürgünlerin dip muhafaza
yaprakları arasında ördükleri kabarık ağ
içerisinde bulunur. Henüz gelişmekte olan
sürgünler zarara uğrayınca kurur, ancak ağ ile
dala yapıştırılmış olduklarından düşmezler. Bu
Şekil 128. Fındık filizgüvesi
şekilde kurumuş sürgünler filizgüvesinin tipik
larvasının zarar şekli.
zarar şeklidir. Bu şekildeki göz ve sürgünler
koparılınca ortada larva giriş deliği görülür.
Sürgünler gelişince larvalar, sürgün özünde uca doğru galeri açarak sürgün
uçlarının kurumasına sebep olurlar. Bir larva 5 ayrı sürgünü kurutabilir.

3. KONUKÇULARI

G

Bu zararlı tüm fındık üretim alanlarında görülmekle birlikte ekonomik önemde bir
zararlı değildir.
Zararlının konukçusu fındıkdır.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

TA

Parazitoitleri:
Macrocentrus grandii Giodanish (Hym.: Braconidae)
M. thoracius Ness.

(Hym.: Braconidae)

Apanteles sp.

(Hym.: Braconidae)

Agathis (Microdus) rufipes Mess. (Hym.: Braconidae)
Pristomerus vulnerator Panz

(Hym.: Ichneumonidae)

Meteorus fragitis Wesm.

(Hym.: Ichneumonidae)

Larva parazitoitleri olan bu doğal düşmanların doğal parazitleme oranı %15
civarındadır.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kimyasal Mücadele
5.1.1. İlaçlama zamanı
Fındık filizgüvesi ile bulaşık olan bahçelerde bir ön sayım yapılarak mücadeleye
gerek olup olmadığına karar verilmelidir. Bu amaçla;
─ 1–10 da

olan bahçelerde

10 ocak,

─ 11–30 da

olan bahçelerde

20 ocak,

─ 30 da’dan büyük bahçelerde

EM

işaretlenir.

30 ocak,

Her işaretli ocaktan alt, orta ve üst kısımlarından 10’ar olmak üzere toplam 30
yaprak alınıp, zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar görmüş yaprak oranı %15
olduğunda kimyasal mücadele yapılır.
Larvaların erkek organlara veya kozalaklara göç ettiği yaprak döküm başlangıcına
(eylül sonları) kadar ilaçlama yapılmalıdır.
5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

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

5.1.4. İlaçlama tekniği

G

Kimyasal mücadele için hidrolik bahçe pülverizatörü motorlu bahçe pülverizatörü
veya sırt atomizörü kullanılır.
Bütün yapraklar ilaçla iyice kaplanacak şekilde kimyasal mücadele yapılmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

Mücadele yapılan bahçelerde, ilaçlamadan 5 gün sonra ön sayımda anlatıldığı gibi
alınan yapraklar üzerindeki larva beslenme belirtileri görülen yerler açılarak ölü ve
canlı larvalar kaydedilir. Birinci sayımdaki zarar sayısı canlı larva kabul edilerek,
iki sayım sonuçlarına göre ilaçlamaların başarısı hakkında karar verilir.
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FINDIK GALSİNEĞİ
Mikomyia coryli Kief.
(Diptera: Cecidomyiidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Fındık galsineği (Mikomyia coryli)’nin erginleri 1.8–2.0 mm boyunda, kırmızı
renkli ve narin yapılıdır. Antenler, her iki cinsiyette de 14 parçalıdır. Erkeğin
anteni, segmentlerinin daha uzun olması nedeniyle dişinin anteninden daha
uzundur. Vücut, anten, bacak ve özellikle kanat kenarları uzun tüylüdür. Kanatlar
biri düz diğeri çatallı olmak üzere 2 damarlıdır. Dişilerde oldukça uzun bir yumurta
borusu bulunur. Yumurtalar, 0.2–0.3 mm boyunda, soluk kırmızı renkli ve uzunca
oval biçimlidir. Larva, başlangıçta saydam görünüşlü, sonraları ise beyaz bir renk
alır. Larva olgunlaştığında 2.5 mm boya ulaşır.
Kışı, larva döneminde toprağın 1 cm derinliğinde beyaz bir kokon içerisinde
geçirir. Martta pupa olur ve yaklaşık 2 haftalık pupa döneminden sonra ergin çıkışı
başlar. Ergin çıkışlarının büyük çoğunluğu nisan ayında olur. Çiftleşmeden hemen
sonra yumurtalarını bırakan erginlerin ömrü 1–2 gün kadardır. Yumurtalarını yeni
sürgün tomurcukların ucuna ve korunmuş yerlere bırakırlar. Ergin çıkışından 3–4
hafta sonra ilk galler görülür. Galler, yaprakta damarlar boyunca, meyvelerde ise
zuruf üzerinde oluşur. Her gal içerisinde olgunlaşan larvalar çisenti veya yağmurdan sonra toprağa inerek kokon örer ve ertesi ilkbaharda ergin olarak çıkarlar.
Fındık galsineği yılda bir döl verir.

G

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararı larvalar yapmaktadır. Larvalar yaprakta damarlar boyunca, çotonakta yeşil
zuruf üzerinde, ya da sürgünlerin uç kısımlarında galler oluşturarak zararlı olurlar
(Şekil 129).

TA

Larva çıkışından sonra, önce galler
sonra da galler arası kurumaya
başlar. Fazla sayıda gal, yaprağın
tümünü kurutup dökebilir. Meyvelerde ise döküm olmaz, ancak meyve, zuruftaki gallerin basıncı altında gelişemez ve biçimsiz bir
durum alarak zarara uğrar. Sürgün
uç tomurcuklarında oluşan galler,
sürgün gelişmesini engeller. Sürgün ucu ve özellikle meyve galleri,
yaprak gallerine oranla daha
önemli olmaktadır.

©Kibar AK

Şekil 129. Fındık galsineği’nin yapraktaki zarar
şekli.
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bazı fındık bahçelerinde yaygındır.
3. KONUKÇULARI
Fındık galsineği’nin konukçusu fındıktır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Larva dış parazitoiti:
Torymus cultriventris Retz

(Hym.:Torymidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kimyasal Mücadele
5.1.1. İlaçlama zamanı

EM

Larva iç parazitoiti:
Amblyaspis angustula Thoms (Hym.: Platygastridae)
Inostemma sp.
(Hym.: Platygastridae) .
Projectogaster oebalus Walk. (Hym.: Platygasteridae)

G

Uygulamalar koruyucu olarak yapıldığından, ilaçlanacak bahçelerin bir yıl önceden
saptanması zorunluluğu vardır. Bu amaçla, gallerin iyice belirdiği mayıs ayı
içerisinde bahçelerin belirlenmesi gerekir. Bunun için de 10 dekara kadar olan
bahçelerde 10, 11–30 dekarlık bahçelerden 20 ve daha büyüklerinden 30 ocak
rastgele seçilip bu ocakların birer dalındaki gal adedi ve tüm çotanaklar sayılır. Bir
çotanakta tek bir gal bulunuşu onun bulaşık olduğunu gösterir. Sayım sonunda o
bahçedeki yüzde bulaşıklık bulunarak, bulaşıklığın %50'yi geçtiği bahçelerde
ilaçlama yapılmalıdır.
İlaçlamalara ergin çıkışıyla birlikte, o bahçedeki yeni fındık sürgünlerinin çoğunluğunun 2 yaprakçıklı olduğu dönemde (sürgün dibindeki 2 küçük koruma yaprakçığı
sayılmamalı) başlanır. Yaklaşık mart sonu-nisan başlarına rastlayan ilk ilaçlamadan
20 gün sonra da ikinci uygulama yapılır.
5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

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

Kimyasal mücadele için hidrolik bahçe pülverizatörü motorlu bahçe pülverizatörü
veya sırt atomizörü kullanılır.
5.1.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamalar tam bir kaplama yapacak biçimde uygulanmalıdır

248

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

FINDIK KOŞNİLLERİ
Fındık koşnili [Parthenolecanium corni (Bch.)]
Fındık kahverengi koşnili (P. rufulum Ckll.)
(Hemiptera: Coccidae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ergin dişinin kabuğu başlangıçta esmer kahve renkli, sonraları açık kahve renklidir.
Yumuşak ve yarım küre biçimindeki kabuğun boyu 3.5 mm, yüksekliği ise 1.5–2
mm’dir (Şekil 130). Ergin erkekler kanatlı olup, kahverengindedir. Erkeğin
abdomeninin sonunda uzun 2 beyaz uzantı vardır.
Yumurta beyazımsı oval ve yaklaşık 0.3 mm boyundadır. Birinci dönem larvaları
kahverengimsi sarı, yumurtaları açık ve donuk pembemsidir. Larvalar başlangıçta
açık sarı, sonraları kahve renklidir (Şekil 130d). P. rufulum, P.corni 'den daha küçük ve parlak renklidir. İki türün biyolojik özellikleri aynıdır.

b

©Cevdet ZEKİ

G

a

d

TA

c

Şekil 130. Fındık koşnili’nin dişisi (a,b,c) ve dişi kabuğu üzerinde dolaşan
yumurtadan yeni çıkmış larvalar (d).

Yumurtalar mayıs ayı sonlarında açılmaya başlar. Çıkan larvalar sürgün ve
yapraklara dağılırlar. Gerektiğinde yer değiştirebilen bu larvalar ağustosta gömlek
değiştirip ikinci döneme geçerler. Zararlının en uzun süren biyolojik dönemi bu
dönem olup, yaklaşık 7 aydır. Yaprak dökümünden önce yapraklar üzerindeki
bireyler de sürgünlere geçerek kışlarlar. Martta dişi bireyler kabarmaya ve
büyümeye başlarlar. Erkekler ise prepupa ve pupa dönemini geçirirler. Nisan
başlarında da ilk erginler görülür. Yumurtlama nisan sonlarında başlar. Bir dişi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

249

CİLT V

SERT KABUKLU MEYVE ZARARLILARI

yaklaşık 1400 yumurta bırakır. Yumurtaların kuluçka süresi ortalama 18 gündür.
Bu zararlılar Karadeniz Bölgesi’nde yılda bir döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Larva ve erginleri yaprak ve sürgünlerde emgi yaparak beslenir. Böylece bitkilerin
zayıflamasına, verimin düşmesine, yoğun bulaşmalarda da kurumalara neden
olurlar. Ayrıca çıkardığı tatlımsı madde ile karaballık (fumajin) oluşumuna da
neden olur.
3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlıdır. Fındıktan başka birçok taş ve yumuşak çekirdekli meyve
ağaçları ve asmada zararlıdır.

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Entomopatojenler:
Verticillium lecanii (Zimm.) (Hypocreales: Hypocreaceae)

Cordiceps clavulatus (Schv.) (Hypocreales: Clavicipitaceae)
5. MÜCADELESİ

5.1. Mekanik Mücadele
Bulaşmanın az ve sınırlı olması durumunda bulaşık sürgünler kesilip bahçeden
uzaklaştırılmalıdır.

5.3. Kimyasal Mücadele

G

5.2. Biyolojik Mücadele
Zararlının etkin doğal düşmanı V.lecanii’yi korumak için özen gösterilmeli;
özellikle bu mantarın etkili olduğu yerlerde diğer zararlılara karşı yapılan
mücadelelerde bu entomopatojeni olumsuz etkileyen bitki koruma ürünleri tercih
edilmemelidir. Özellikle kozalak akarına karşı mücadelede kükürtlü preparat
kullanılmasından kaçınılmalıdır.

TA

5.3.1. İlaçlama zamanı
Bulaşık olduğu bilinen bahçelerde genel bir inceleme yapılarak zararlının bahçe
içerisindeki dağılışı ve yoğunluğu üzerinde bir gözlem yapılmalıdır. Eğer bulaşık
ocak sayısı 10'un üzerinde ise bunlardan rasgele 10 ocak belirlenir. Sonra her bir
ocaktan 3'er bulaşık olmak üzere toplam 30 sürgün (1–3 yaşlı) alınarak üzerindeki
koşniller sayılır. Sürgün başına ortalama 5 canlı koşnil varsa o bahçede ilaçlamaya
karar verilir.
Zararlının hareketli ve birinci dönemlerinden oluşan genç larvalarına karşı
mücadele yapılır. Bu amaçla yumurta açılımının tamamlanmasına yakın, haziran
sonlarında (ilk açılmadan yaklaşık bir ay sonra) ilaçlama yapılabilir. Popülâsyonun
düşük olduğu yerlerde ilaçlama yapılmamalıdır. Bulaşık bahçelerde zararlı lokal
alanlarda mevcutsa, doğal düşmanları korumak ve etkinliklerini artırmak için
sadece bu alanlar ilaçlanmalıdır.
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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
Kimyasal mücadele için hidrolik bahçe pülverizatörü motorlu bahçe pülverizatörü,
sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği
Başarılı bir mücadele için tam bir kaplama ilaçlama gereklidir.

EM

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamadan 20 gün sonra yapılan kontrollerde (5.3.1'de anlatıldığı gibi), toplam 30
sürgünün her birinde ortalama canlı koşnil sayısı 5'in altında olmalıdır.

FINDIK KOZALAK AKARLARI

Phytoptus avellanae Nalepa (Acarina: Phytoptidae)

Cecidophyopsis vermiformis (Nal.) (Acarina: Eriophyidae)

G

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Fındıkta zarar yapan iki tür Fındık kozalakakarı bulunmaktadır. Bunlar Phytoptus
avellanae ve Cecidophyopsis vermiformis’dir. Vücutları ince uzun, silindir veya
havuç şeklinde, mat beyaz renkli iki çift bacaklıdır. Her iki tür de çok küçük olup,
boyları 0.15–0.35 mm’dir (Şekil 131). C.vermiformis ise P.avellanae’ dan daha
küçüktür.

TA

P.avellanae’nın “gal” ve “vagrant” olmak üzere iki değişik formu vardır. Gal
formun dorsalinde, üzerinde küçük çıkıntılar bulunan ortalama 77 halka (tergit),
vagrant formda ise 67 halka bulunmaktadır. Kozalak içindeki nimfler erginlere
benzer. Yaz mevsiminde yapraklarda görülen vagrant formun nimfleri ise kozalak
içindekilerden farklıdır, dorsoventral olarak basıktır, geniş tergitlere sahiptir ve
abdomende yanlara doğru çıkıntılar vardır.
C.vermiformis’in dorsal plaka setaları ve subdorsal abdominal setaları yoktur.
Ayrıca, dişileri oldukça sertleşmiş genital kapakçıklara sahiptir. Dorsalde ortalama
82 halka vardır.
Nimfler, yapı olarak farklılık göstermez, erginlere benzer. Her iki türün de
yumurtaları şeffaf beyaz ve yuvarlaktır.
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Şekil 131. Zarar nedeni ile kozalak haline dönüşmüş tomurcuğun kesiti (a) ve içinde
beslenen fındık kozalak akarları (b).

G

P.avellanae’nın gal formu basit bir yaşam döngüsüne sahiptir. Yeni bulaşmaları
yapacak olan kozalaklar içindeki ikinci dönem nimfler, nisan ayı ortalarından
itibaren, açılan ve kurumakta olan kozalaklardan sağlam tomurcuklara göç etmeye
başlarlar. Göç, mayıs ayının sonuna kadar sürer. Sağlam tomurcukların içine giren
nimfler büyüme konisi üzerine yerleşirler ve bir aydan fazla bir süreyi kapsayan
sakin dönem geçirirler. İlk erginler genellikle haziran ortalarından itibaren görülür
ve büyüme konisi üzerine veya etrafındaki boşluğa yumurtalarını bırakmaya
başlarlar. İlk bırakılan yumurtalardan çıkan nimflerin ergin olup yumurtlamaya
başlaması ile temmuz sonundan itibaren döller birbirine karışır. Akarların
beslenmesi sonucu tomurcuklar içinde deformasyon oluşmaya başlar. Zamanla
tomurcuklar irileşir ve 0.5–3 cm çapında kozalak denilen galler oluşur. Kış
boyunca kozalaklar içinde çok yoğun olarak beslenme ve üremelerini sürdürürler
ve döl vermeye devam ederler.

TA

P.avellanae’nın vagrant (serbest yaşayan) formu ise, oldukça karışık ve gal
formundan farklı bir yaşam döngüsüne sahiptir. Yaşamlarını, dişi çiçeklerde
(karanfil), erkek çiçeklerde (püs), tomurcuklarda, sürgün uçlarında, yapraklarda
olmak üzere generatif ve vejetatif organlar üzerinde ve kozalaklar içinde
sürdürürler. Tüm yıl boyunca aktif olarak beslenme ve üremelerine devam ederler.
Ayrıca birbirine benzemeyen görünümde iki tip nimfe sahiptirler. Yılın büyük bir
kısmında erginlere benzeyen normal görünümlü nimfler oluşur. Nisan sonundan
itibaren yapraklarda, özellikle de alt yüzde olmak üzere erginlere benzemeyen
yanlarında çıkıntıları bulunan yassı görünümlü nimfler oluşur. Yaz boyunca
görülen bu nimflerden çıkan erginler generatif ve vejetatif organlara ve kozalaklara
göç ederler.
C.vermiformis’in de yaşam döngüsü oldukça karışıktır. İlkbahar ve sonbahar olmak
üzere iki göç dönemi bulunmaktadır. İkinci dönemdeki nimfler, ilkbaharda P.avel-
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lanae nimfleri ile beraber kurumakta olan eski kozalaklardan sağlam tomurcuklara
göç ederler. Yeni oluşan kozalaklar içinde P.avellanae ile birlikte yaşamlarını sürdürürler ve P.avellanae’da olduğu gibi döller birbirine karışır. Bazı kozalaklarda
C.vermiformis popülâsyonları P.avellanae’ya göre daha kısa bir sürede artar. Yaz
kozalakları denilen C.vermiformis yoğunluğunun daha fazla olduğu bu tip kozalaklar ağustos ortalarından itibaren açılmaya başlar. Göç, ekim ayının ortalarına
kadar sürer. Kuruyan yaz kozalaklarını terk eden C.vermiformis’lerin büyük bir
kısmı olumsuz çevre şartlarından dolayı ölür. Bir kısmı da vegetatif tomurcuklara,
dişi çiçek tomurcuklarına, püslere ve P.avellanae’lı kozalaklara göç ederler. Her
iki türünde bulunduğu kış kozalakları denilen bu kozalaklar içinde gelecek baharda
kozalaklar kuruyana kadar yaşamlarını sürdürürler.

EM

Yaz başında yeni bulaşan, kozalak oluşacak tomurcuklardaki P. avellanae sayısı
çok düşük olmasına rağmen (3–4 nimf/tomurcuk) bir sonraki ilkbaharda en yüksek
yoğunluğa ulaşır ve binlercesi bir arada bulunur. Yılda ortalama 6 döl verirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

a

TA

G

Fındık kozalakakarları fındığın generatif ve vejetatif organlarında beslenerek
büyük ekonomik kayıplara neden olurlar. P.avellanae’nın gal formu yalnızca
generatif tomurcuklar üzerinde beslenmekte, vejetatif tomurcuklar üzerinde
beslenmemektedir. Dişi ve erkek çiçek tomurcuklarında (generatif tomurcuklar)
beslenmesi sonucu kozalaklar oluşmakta ve verimi doğrudan etkilemektedir.
Kozalaklar kısa sürgünlerde genellikle uç tomurcuklarda, uzun sürgünlerde ise
uçtan önceki orta kısma yakın tomurcuklarda oluşmaktadır (Şekil 132).

b

Şekil 132. Fındık kozalak akarlarının meydana getirdiği galler.

P.avellanae’nın vagrant formu ise kozalak oluşturmamakta, generatif ve vejetatif
kısımlarda beslenerek dişi ve erkek çiçeklerin, yeni gelişmekte olan meyvelerin ve
tomurcukların dökülmelerine ve deformasyonlu bitki organlarının ortaya çıkmasına
neden olarak gal formunda olduğu gibi verimi doğrudan etkilemektedir.
C.vermiformis’ler de kozalak oluşturmamakta, P avellanae’nın oluşturduğu kozalaklar içinde beslenmektedirler. Her iki türün beslenmesi sonucunda dişi ve erkek
çiçekler, tomurcuklar ve kozalaklar dökülerek kuru sürgünler oluşmaktadır.
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Her iki tür de Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak bulunmaktadır ve bütün fındık
çeşitleri üzerinde beslenmektedirler. Yetiştirilen fındık çeşitlerinin Fındık kozalakakarlarına karşı hassasiyetleri farklıdır. P avellanae hassas çeşitlerde %70’e varan
zararlara neden olmaktadır. En duyarlı çeşitler Tombul, Mincane ve Uzunmusa, en
dayanıklı çeşitler ise Acı, Kuş ve Palaz’dır.
3. KONUKÇULARI
Sadece fındık çeşitleri üzerinde beslenmekte, başka konukçuları bulunmamaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
(Acarina: Phytoseiidae)

EM

Predatörleri:
Kampimodromus aberrans (Oud.)

Phytoseiulus plumifer Can. & Fanz.

(Acarina: Phytoseiidae)

Tydeus spp.

(Acarina: Tydeidae)

Orius minutus (L.)

(Hem.: Anthocoridae),

Arthrocnodax corylligallarum (Targ.) (Dip.: Cecidomyiidae)
Tetrastichus sp.
(Hym.: Eulophidae)’

Predatörler fındık bahçelerinde yaygın olarak bulunmakta, fındık kozalak akarları
üstünde beslenmekte ve yıl boyunca faaliyetlerini sürdürmektedirler. K.aberrans
günde 20 adet P.avellanae ergini tüketmekte ve bir kozalak içinde 21 adet K.
aberrans bulunabilmektedir.

G

Kozalaklar içinde bulunan predatör tripsler ve örümcekler de doğal düşmanlar
arasında yer almaktadır.
Fungusların gelişmesi için uygun koşullara sahip Karadeniz Bölgesinde
Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas tüm bölgede yaygın olarak bulunmaktadır.
Kozalak akarları üstünde %99.5 gibi yüksek bir etki göstermektedir.

TA

Fungusla yoğun olarak bulaşık kozalaklarda hifler her tarafı sarmakta, akarların
hepsi ölmekte, yumurtalar açılamamaktadır. Yarı açık durumdaki bu mantarlı
kozalaklar ilkbaharda kurumakta ve çoğu dökülmeden gelecek ilkbahara kadar
dallarda asılı kalmaktadır.
5. MÜCADELESİ

5.1. Mekanik Mücadele

Mekanik mücadele, kozalak akarlarına karşı oldukça etkili bir yöntemdir. Kışın
yapraksız dönemde kozalaklar toplanıp bahçe içinde bir yere bırakılmalıdır.
Kesinlikle yakılmamalı veya gömülmemelidir. Kozalakların içi diğer faydalı akar
ve böcekler için de bir barınak yeridir. Fındık kozalak akarları çok yavaş hareket
ettikleri ve olumsuz çevre şartlarından çok çabuk etkilendikleri için kozalakları terk
edemezler ve kuruyan kozalaklar içinde besin bulamadıkları için ölürler.
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5.2. Kimyasal Mücadele
Sürekli mekanik mücadele yapılan fındık bahçelerinde kimyasal mücadeleye gerek
duyulmaz.
5.2.1. İlaçlama zamanı
Kimyasal mücadele yapılacak bahçelerde bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla,
–

1–10 da

büyüklükteki bahçelerde 10’ar ocak,

–

11–30 da

büyüklükteki bahçelerde 20’şer ocak,

–

30 da’dan büyük olan bahçelerde de 30’ar ocak,

EM

tesadüfî olarak işaretlenir. İşaretli her ocağın 1’er dalındaki kozalak sayılarak
kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak, bir daldaki ortalama kozalak sayısı
hesaplanmalıdır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa, o bahçede kimyasal mücadele
gereklidir.
En uygun kimyasal mücadele zamanı akarların göçünün yoğun olduğu nisan sonu
mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4–4.5 yapraklı, yeni
tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler
mercimek (yaklaşık 3 mm çapında) büyüklüğündedir. İlaçlamalar bir hafta içinde
bitirilmelidir.
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

Kimyasal mücadele için hidrolik bahçe pülverizatörü motorlu bahçe pülverizatörü
veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

TA

Kimyasal mücadele iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Çisentili ve
mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlanan bahçelerde yaprak dökümünden sonra, ön sayımlarda anlatıldığı gibi
ikinci bir sayım yapılmalıdır. Bu sayım sonucunda bir dala isabet eden ortalama
kozalak sayısı 5’den az ise uygulama başarılıdır.
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FINDIK KURDU
Curculio nucum (L.)
(Coleoptera: Curculionidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

c

b

G

a

EM

Fındık kurdu (Curculio nucum) erginleri kül renginde 6–7 mm boyunda ince uzun
hortumludur. Hortumun boyu, dişide vücudundan uzun, erkekte ise vücudundan
kısadır (Şekil 133a,b). Larvaları bacaksız beyaz, tombul ve kıvrık; baş kahverengindedir (Şekil 133c). Pupa serbest pupa tipindedir (Şekil 133d).

d

Şekil 133. Fındık kurdu ergini (a: erkek, b: dişi), larvası (c) ve pupası (d).

TA

İlk erginler iklime bağlı olarak mart ayı içerisinde görülür. Ergin çıkışı mayıs
başlarında oldukça fazlalaşır, çıkan erginler 16°C’den düşük sıcaklıklarda fazla
aktif değildir. Mayıs ayında ergin çıkışı tamamlanmış olur. Yumurtlayıncaya kadar
uzun bir süre beslenirler. Ancak sıcaklık 20°C’ye erişinceye kadar böcekler
uçmadığı için aynı ocak üzerinde beslenmek zorunda kalırlar. Mayıs sonu haziran
başında yumurtlamaya başlar.
Bir dişi ortalama 42 yumurta bırakır. Yumurta kuluçka süresi 8 gündür. Yumurtalarını meyve kabuğunun hemen altında hazırladığı bir yuvaya bırakır. Yumurta
bırakılan meyvelerin kabuğu üzerinde 4–5 mm uzunlukta kahve renkli bir çizgi
görülür.
Yumurtadan çıkan larva iç fındık üzerinde bir ay kadar beslenip gelişir. Beslenme
artıkları kabuk içini doldurur. Gelişen larva, kabuk üzerinde 1.5–2.0 mm çapında
bir çıkış deliği açıp toprağa iner. Larvalar, hazırladıkları bir toprak yuva içinde
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pupa olurlar. Burada 1–3 yıl kaldıktan sonra ergin çıkar. Aynı yıl toprağa geçen
larvaların %18’i bir yıl sonra, %75’i ikinci yılda ve %7’si de üçüncü yılda ergin
olarak toprağı terk ederler. Şiddetli kış, ergin çıkış oranını artırır. Erginler üç ay
kadar yaşarlar.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Fındık kurdu, beslenme ve yumurta bırakma yoluyla meyvelerde zararlı olur.
Erginler öncelikle karanfillerde zarar yapar, daha sonraları fındığın meyve kabuğunu, hortumunun ucundaki ağız parçalarıyla kemirerek deler ve kabuk içindeki
yumuşak etli kısımla beslenir.

EM

Normal iriliğe erişinceye kadar zarar gören meyvelerde kabuk içindeki etli kısım
bozularak sarı bir renk alır. Sonradan bu renk kabuk üzerinde de belirir. Meyve
beslenmediği için kabukta çöküntüler oluşur. Bu zarar şekline halk arasında “sarı
karamuk” denir (Şekil 134a,b). Meyve normal iriliğe eriştikten sonra zarara
uğrarsa meyve içi kararır. Kabukta oluşan çatlaklardan dışarı sızan siyah bir sıvı,
zuruf ve kabuğu kirletir. Böylece halk arasında “kara karamuk” denilen zarar şekli
meydana gelmiş olur (Şekil 134c,d). Bir ergin beslenme yoluyla yaklaşık 80
meyveye zarar verir.

b

G

©İslam SARUHAN

©İslam SARUHAN

TA

a

c

©İslam SARUHAN

d

©İslam SARUHAN

Şekil 134. Fındık kurdu erginlerinin meyvede meydana
getirdiği sarı karamuk (a,b) ve kara karamuk
(c,d) zararı.

Meyve içerisinde beslenen larvalar ise meyve içini tamamen yediklerinden sonra
bir delik açarak dışarı çıkar. Bu şekilde beslendiği fındık meyvesi işe yaramaz hale
getirirler (Şekil 135).
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a

b

EM

Şekil 135. Fındık kurdu larvasının zarar verdiği fındıklar (a) ve larvanın
beslendiği fındığın içi(b).

Fındık kurdu fındık üretilen bölgelerde yaygın olmakla birlikte, fındık üretimi
yapılan alanların yarısında mücadeleyi gerektirecek yoğunlukta bulunmamaktadır.
3. KONUKÇULARI

Fındık kurdu fındığa özelleşmiş bir zararlıdır. Erginler, nisan ve mayıs aylarında,
elma, kiraz, karayemiş, armut, döngel, muşmula ve birçok çiçekli ve çiçeksiz
bitkiler üzerinde de beslenirler.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

G

Fındık kurdunun etkin doğal düşmanları yoktur. Ancak bazı kuşların ergin avcısı
oldukları ve Beauveria densa Link.’nın topraktaki larvaların entomopatojeni olduğu saptanmıştır.

Bahçe toprağının çapalanması, böcek yoğunluğunun azalması üzerinde önemli bir
etkendir. Ancak bu işlemin bitki köklerine zarar vermeyecek şekilde yapılması
gerekir.

TA

5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Fındık kurdu mücadelesi, meyvelerin zararlıdan korunması amacına dayanır.
Bunun için ergin böceklerin ekonomik zarar yapmaya başladıkları dönemde,
bahçeleri ilaçlı bulundurmak gerekir.
İlaçlama, bahçedeki hâkim çeşitlerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaşınca
(3–4 mm) yapılmalıdır. Ergin çıkışının tamamlanmak üzere olduğu bu dönem,
Karadeniz Bölgesi’nde nisan sonu mayıs ayı başına rastlar.
Ergin yoğunluğunun saptanması amacıyla bir sürvey yapılmalıdır. Bunun için;
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−

1–10 da

büyüklükteki bahçelerde 10 ocak,

−

11–30 da

büyüklükteki bahçelerde 20 ocak,

−

30 da’dan büyük bahçelerde de

CİLT V

30 ocak,

3.0x3.5 m ebatlarında bir bez örtüye silkelenmelidir. İşlem sabah erken veya
akşamüzeri sakin rüzgârsız ve yağışsız günlerde yapılmalıdır. Bulutlu günlerde
günün her saatinde sayım yapılabilir. Şiddetli yağış ve rüzgâr sonrası sayım
ertelenmelidir. Sayım sonunda 10 ocaktan 2’den fazla ergin böcek düşerse
mücadele gereklidir. Ancak sayım yapılan örtünün boyutları küçükse, o takdirde
verilen örtünün alanına eşit gelecek biçimde sayılan ocak sayısı artırılmalıdır.

EM

Popülâsyonun yüksek olduğu yerlerde, yumurta koyarak yaptığı zararı engellemek
için çiftleşme döneminde (mayıs sonu -haziran başı) 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

Kimyasal mücadele için hidrolik bahçe pülverizatörü motorlu bahçe pülverizatörü,
sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

G

İlaçlama yağmurlu günler ve güneşli öğle saatleri dışında yapılmalıdır. İlaçlamalarda atomizör kullanılıyorsa, dekara 8–10 litre ilaçlı su atılacak şekilde
kalibrasyon yapılmalıdır. İlaçlamalar bir haftada bitirilmeli ve tüm bölgede bu süre
20 günü geçmemelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

İlaçlamadan 10 gün sonra ön sayımda anlatıldığı gibi kontrol sayımı yapılmalı ve
sayım sonunda 10 ocak’ta 2’den az ergin bulunuyorsa uygulama başarılı sayılır.
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FINDIK TEKEBÖCEĞİ
Oberea linearis L.
(Coleoptera: Cerambycidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Fındık tekeböceği (Oberea linearis) ergini 11–15 mm boyunda, 3–4 mm eninde,
siyah renklidir. Bacaklar sarı renklidir. Antenler kalın ve vücut boyuna yakındır.
Dişilerde anten erkeğe göre daha kısadır (Şekil 136a,b).

EM

Larva, mum sarısı renkte, 20–25 mm uzunlukta ve bacaksızdır. İlk 7 abdomen
halkası ve toraks halkalarının sırt kısmında sert levhacıklar vardır (Şekil 136c).
Yumurta 3x0.6 mm boyutlarındadır.

b

c

G

a

Şekil 136. Fındık tekeböceği ergini (a,b) ve larvası (c).

Karadeniz Bölgesi’nde erginler mayıs ve haziranda çıkarlar. Saat 15.00–17.00
arasında uçuşmaya başlayan erginler, yüksek dallarda çiftleşirler.

TA

Çiftleşen dişiler, yıllık sürgünlerin uçtan 10–15 cm aşağısına yumurtalarını
bırakırlar. Yumurtlamadan önce dişi, kabukta bir yuva hazırlar. Bu yuva dışardan
da fark edilebilir (Şekil 137a,b). Yumurta bıraktıktan 10 gün sonra çıkan larvalar
önce yarım daire şeklinde ve sürgün kalınlığının ½–¾’ü hacmine erişen bir çevre
galeri (sürgün eksenine dik) açarlar. Sonra iki yıllık sürgüne geçen larvalar, ilk yıl
yukardan aşağıya doğru 40–60 cm uzunluğunda galeri açar (Şekil 137c).
Larvalar beslenme artıklarını, yan deliklerden dışarı atar. Bu galeri içinde kışlayan
larva ertesi ilkbaharda bu defa yukarı doğru kısa bir galeri daha açar. Sonbahar
sonlarında bir yuva hazırlayarak ikinci kışı geçirir. Ertesi nisanda burada pupa olur.
Pupa süresi 3 hafta kadardır. Erginler, kabukta yuvarlak bir delik açarak çıkar
(Şekil 137d). Böylece gelişmesi 2 yılda tamamlanmış olur.
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d

c

Şekil 137. Fındık tekeböceği dişilerinin dal üzerinde yumurta bıraktıkları
giriş yarası (a,b), dal içinde beslenen larva (c) ve larva çıkış
deliği (b,d).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Bir iki yıllık genç sürgünlerin özünde beslenen larvalar, uzunluğuna galeriler açarak, sürgünlerin kurumalarına neden olurlar (Şekil 138a,b). Yoğunluğun fazla
olduğu bahçelerde önlem alınmazsa, önemli oranda ürün kaybına yol açarlar.

a

b

Şekil 138. Fındık tekeböceği larvalarının sürgünde açtığı kanal (a) ve
beslenme sonucu kuruyan sürgün (b).

Karadeniz Bölgesi’nin sahil kesimindeki fındıkların büyük bir bölümünde
yaygındır. Orta ve yüksek bölgelerde de yer yer bulaşık bahçelere rastlanmaktadır.
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3. KONUKÇULARI
Tercih ettiği başlıca konukçusu fındıktır. Nadiren ceviz, gürgen, kızılağaç, kavak,
karaağaç ve dişbudaklarda zararlı olur.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde zararlının doğal düşmanları bilinmemektedir.
5. MÜCADELESİ

5.2. Kimyasal Mücadele

EM

5.1. Mekanik Mücadele
Genç sürgünlerde kurumaların iyice belirdiği temmuz ortalarından yaprak
dökümüne kadar olan süre içinde, kurumakta olan tüm uç sürgünler budanarak
bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Yaprak dökümünden sonra kuru sürgünlerin ayırımı
zor olacağından mücadelede gecikilmemelidir.

G

5.2.1. İlaçlama zamanı
Temmuz ortalarından, yaprak dökümüne kadar olan süre içinde zarar gören
sürgünler, yaprakları kuruduğundan kolaylıkla ayırt edilebilir. Bu dönemde bir
bahçede rasgele 10 ocağın tüm sürgünleri kontrol edilmeli ve bir ocakta ortalama 5
ten fazla zarar görmüş sürgün varsa kimyasal mücadele yapılmalıdır. Zararlı
sürgün sayısı daha az ise mekanik mücadele yeterlidir.
Kimyasal mücadelede hedef erginlerin yumurta bırakmalarını önlemektir. Bunun
için ergin çıkışı takip edilerek buna göre ilaçlama zamanı belirlenir. Ergin çıkışını
saptamak için bahçeden seçilen 10 ocağın mayıs ortalarından sonra 3'er gün
aralıklarla ve sabah erken 3x3.5 m boyutlu bir çarşafa silkelenmesi gerekir. Ergin
tespit edildiğinde kimyasal mücadeleye 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.

TA

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Kimyasal mücadele için hidrolik bahçe pülverizatörü motorlu bahçe pülverizatörü
veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
Erginlere karşı yapılan ilaçlamada, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde ilaçlama
yapmaya dikkat edilmelidir. İlaçlamalar 1 haftada bitirilmeli ve tüm bölgede bu
süre 20 günü geçmemelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamayı takip eden sonbaharda, “5.2.1. İlaçlama zamanı” bölümünde anlatıldığı
gibi ikinci bir sayım yapılmalı ve iki sayımın sonuçlarına göre kuru sürgün
sayısındaki azalma oranı bulunmalıdır. Bu oran ilaçlı ve mekanik mücadelenin etki
oranını gösterecektir.
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FINDIK YAPRAKDELENİ
Anoplus roboris Sufr.
(Coleoptera: Curculionidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Fındık yaprakdeleni (Anoplus roboris)’nin ergini grimsi siyah renkte, elitrası daha
açık renkli tüylerle kaplı, kısa ve küt hortumludur (Şekil 139). Larvaları açık sarı
renktedir.

EM

Karadeniz Bölgesi’nde kışı korunaklı yerlerde ve toprakta ergin halde geçirir.
İlkbaharda tomurcukların patlama döneminde özellikle mart ayından itibaren güneşli ve sıcak günlerde
fındık tomurcukları ve yaprakları üzerinde beslenirler. Bir iki hafta beslenen dişiler çiftleşerek yumurtlamaya başlarlar. Nisan ayı boyunca yumurtlayan erginler ortalama olarak 56 yumurta
bırakırlar. Yumurtalar, yaprak alt yüzeyinde
çoğunlukla orta damar olmak üzere, damarlar
üzerinde hazırlanan yuvalara bırakılır.

G

Sıcaklığa bağlı olarak, yumurtaların kuluçka süresi
9–15 gün, larvaların gelişme süresi ise 20–25 gündür. Larvalar yaprak dokusu içinde beslenerek galeriler meydana getirirler. Olgunlaşan larvalar toprağa
iner, orada pupa olur, 7–12 gün sonra, haziran ayı Şekil 139. Fındık yaprakdeleni
ergini.
içinde yeni döl erginleri görülür.
Ergin ömrü yaklaşık 3 aydır. Yaprak alt yüzünde beslenen erginler kışlaklarına
çekilir ve kışı ergin halde geçirirler. Yılda 1 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

İlkbaharda erginler, genç yapraklarda çok sayıda küçük delikler açarlar. Yaprak
büyüdükçe bu delikler de genişler (Şekil 140a). Yaz ve sonbaharda ise yaprak alt
yüzeyinde çok sık ve küçük delikler açarlar. Ayrıca erginler yumurtalarını damarlar
içine koyduğundan, damarlarda kırılmalara ve gelişme bozukluklarına neden
olurlar. Yaprak ve tomurcuklarda ortalama %20 oranında zarar yaparlar.
Larvalar, ilkbahar döneminde genç yaprakların epidermisleri altında galeriler
açarak beslenirler (Şekil 140b). Yapraklar gelişince bu galeriler genişler ve yırtılmalar meydana gelir. Bu dönemde zarara uğrayan bahçeler kahverengi bir görünüş
arz eder. Zararlı, bulaşık olduğu bahçelerde önemli zararlara sebep olur. Sadece dar
alanlarda salgın yaptığından önemli değildir.
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a
3. KONUKÇULARI

EM

Şekil 140. Fındık yaprakdeleni ergininin (a) ve larvasının(b) zarar şekli.

Karadeniz Bölgesi’nde fındık ve meşe de zarar yaptığı tespit edilmiştir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı bilinmemektedir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kimyasal Mücadele
5.1.1. İlaçlama zamanı

İlaçlamayı gerektirecek yoğunlukta zararlı bulunup bulunmadığını saptamak için
bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla;
─ 1-10 da

büyüklükteki bahçelerden

10’ar;

─ 11-30 da

büyüklükteki bahçelerden

20’şer,

G

─ 30 da’dan büyük bahçelerden de

30’ar ocak,

3x3.5 m boyutlu beyaz bir örtü üzerine silkelenir veya her ocak için steiner darbe
hunisiyle 10’ar darbeden toplam 100 darbe yapılır. Ocak başına 5 ergin veya 100
darbede 50 ergin düşen bahçelerde kimyasal mücadele uygulanır.

TA

İlaçlamalara ilkbaharda mart sonlarında başlanmalı; 15 gün sonra ön sayımda
anlatıldığı gibi kontrol yapılmalı ve ilaçlamayı gerektirecek zararlı yoğunluğu
varsa ikinci ilaçlama uygulanmalıdır.
5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.1.3. Kullanılacak alet ve makineler

Kimyasal mücadele için hidrolik bahçe pülverizatörü motorlu bahçe pülverizatörü,
sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
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5.1.4. İlaçlama tekniği
İlaçlamalarda ağacın her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EM

İlaçlamadan 15 gün sonra, ilaçlı bahçelerde ilaçlama öncesi yapıldığı şekilde ikinci
bir sayım yapılmalıdır. İkinci ilaçlama yapılan bahçelerde ise son sayım ilk
ilaçlamadan 30 gün sonra yapılmalıdır. Sayımlarda ocak başına 5 veya 100 darbe
için 50 erginden daha az sayıda ergin saptanırsa uygulama başarılıdır.

FINDIK YEŞİL KOKARCASI
Palomena prasina (L.)

(Hemiptera: Pentatomidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

Fındık yeşil kokarcası erginleri 11–14 mm boyunda, üstten görünüşü yeşil, kahve
renkli yada yeşilimsi kahverengidir (Şekil 141). Alttan görünüşü açık yeşil, yada
kırmızıdır. Abdomenin üzeri mor, antenlerin uç halkaları ve bacakları koyu
kırmızıdır. Antenler 5 parçalı olup, ikinci ve üçüncü halkalar eşit uzunluktadır.
Erkeğin abdomen ucu çukur, dişinin ise çentiklidir.

Şekil 141. Fındık yeşil kokarcası ergini (a), yumurtaları (b), I. ve II. dönem nimfleri (c).

Açık yeşil renkli yumurtalar fıçı biçiminde ve ortalama 1.3 mm yüksekliktedir
(Şekil 141b). Üst kısımlarda daire biçiminde ve nokta nokta kapakçık izi bulunur.
Yumurtaların üzerinde açılmadan 1–2 gün önce siyah ve üçgen biçiminde yumurta
kırıcısı ile embriyo'ya ait kırmızı 2 göz izi belirir. İlk iki nimf döneminde baş ve
göğüs siyah, abdomen yeşil renklidir (Şekil 141c). Son üç dönemde ise tüm vücut
yeşildir. Nimflerde antenler 4 halkalıdır.
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Kışı ergin olarak dökülmüş yapraklar altın-da, yada benzeri korunmuş yerlerde
geçirir. Kışlayan erginler mart sonları, yada nisanda sıcaklığın 18–20°C'yi
bulmasıyla kışlak-larından çıkmaya başlarlar. Çıkış kısa bir sürede tamamlanır ve
çıkan erginler çiftleşip yumurt-lamaya başlarlar. Dişiler yumurtalarını genellikle
14–28’lik kümeler biçiminde ve fındık yaprak-larının alt yüzlerine bırakırlar.

EM

8–10 günde açılan yumurtalardan çıkan birinci dönem nimfler yumurta kümesi
üzerinde yada çok yakınında ve toplu olarak beslenirler. İkinci dönemi otlar
üzerinde geçirip, üçüncü dönemden sonra fındıklar üzerine geçerek zararlı olmaya
başlarlar. 5 nimf döneminin toplam süresi 2 ay kadardır. Temmuzda görülmeye
başlayan yeni erginler, hasata kadar meyveler, daha sonra da yapraklar üzerinde
beslenmelerini sürdürürler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Ergin ve nimfler fındık meyvelerinde emgi yapmak suretiyle zararlı olurlar. Zarar
biçimi, diğer bazı hemipterlerde olduğu gibi fındığın değişik gelişme dönemlerine
bağlı olarak 4 şekilde ortaya çıkar. Normal iriliğe ulaşıncaya kadar geçen dönemde
zarar gören meyveler “sarı karamuk”, normal iriliğe ulaştıktan iç
dolduruncaya kadar geçen dönemde
zarar gören meyveler ise “kara
karamuk” olur.

G

Meyveler de iç doldurmaya başladığı dönemde emilmek suretiyle buruşuk ve yer yer çöküntülü olan şekilsiz içler oluşur. Ergin ve nimfler,
olgunlaşmakta olan meyveler üzerinde (temmuz içerisinde) beslenerek dış satım yönünden önemli
olan “lekeli iç” zararı oluştururlar
(Şekil 142).

Şekil 142. Fındık yeşil kokarcası’nın fındık
meyvelerindeki zarar şekli.

TA

Karamuk ve şekilsiz iç biçiminde zarar gören meyveler dökülmekle birlikte, lekeli
içler dökülmezler. Zararlı böylece hem ürün kaybına (Karamuk, şekilsiz iç) ve
hemde ürün kalitesini olumsuz yönde etkileyen emgili iç (şekilsiz lekeli iç)
oluşumuna neden olurlar.
Zararlı tüm Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaygın fakat düşük yoğunlukta bulunur.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlı olmakla birlikte, Karadeniz Bölgesi’nde daha çok fındık zararlısı
olarak bilinir. Bundan başka kiraz, dut, elma, narenciye, kızılağaç, böğürtlen,
özdikeni ve fındık altı otları bölgedeki diğer konukçularıdır.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Yumurta parazitoiti:
Trissolcus grandis Thoms

(Hym.: Scelionidae),

Ergin ve nimf parazitoitleri:
Gymnosoma rotundatum L. (Dip.: Tachinidae)
Aridelus sp.
(Hym.: Braconidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kimyasal Mücadelesi

EM

Ergin ve nimf parazitoitleri kışlamış erginlerde yıllara göre %11-39 oranında
parazitlenmeye neden olurlar.

5.1.1. İlaçlama zamanı
Kışlamış erginlere karşı ayrı bir mücadele gerekmemektedir. Belirtilen ilaçlarla
yapılacak fındık kurdu ilaçlamaları ile bu zararlı da kontrol altında tutulabilir.
Fındık bahçelerinde kışlayan erginlerin çıkışı nisanın ikinci yarısında en üst düzeye
ulaşmaktadır. Bu bakımdan ilaçlama uygulanacak bahçelerin seçimi bu dönemde
yapılmalıdır. Bu amaçla;
− 1-10 da
bahçelerden
10 ocak,
− 11-30 da bahçelerden
20 ocak,
− 30 da’dan büyük olanlarda ise 30 ocak seçilir.

G

Bu sahalarda sabah yada akşam serinliğinde bir bez çarşaf üzerine silkelenerek
düşen erginler sayılır. 10 ocakta ortalama 1 veya daha çok kışlamış ergin bulunan
bahçelerde ilaçlama yapılır.
Nimflerin saptandığı bahçelerde ise ayrı bir ilaçlama gereklidir. Bu amaçla
temmuzun ilk yarısında, yine yukarıda belirtilen yöntemle çalışmalar yapılarak,
ocak başına ortalama 1 nimf bulunan bahçelerde ilaçlama uygulanmalıdır.

TA

5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.1.3. Kullanılacak alet ve makineler

Kimyasal mücadele için hidrolik bahçe pülverizatörü motorlu bahçe pülverizatörü,
sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.1.4. İlaçlama tekniği
Erginlere karşı yapılan uygulamalar kaplama bir ilaçlama gerektirmez. Ancak
nimflerin çok az hareketli oluşu nedeniyle temmuzun ilk yarısında yapılacak
ilaçlamada tam bir başarı sağlamak amacıyla bütün bahçenin kaplama şeklinde
ilaçlanması gerekmektedir.
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamalardan 7 gün sonra, ilaçlama öncesinde yapıldığı gibi kontrol edilerek
ortalama 10 ocaktaki zararlı sayısı bulunur. Ocak başına düşen ortalama nimf sayısı
1'in altında olmalıdır.

FINDIKTA MAYISBÖCEĞİ

EM

Melolontha melolontha (L.)

(Coleoptera: Scarabaeidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Fındıkta mayısböceği (Melolontha melolontha) erginleri 2.5–3.0 cm boyunda,
genellikle kızıl kahverengi görünüştedirler. Toraks parlak siyah olmasına rağmen,
üzeri sarı-gri sık tüylerle kaplı bulunduğundan, esas rengi belli olmaz. Elitranın
üzerinde birbirine paralel uzayıp sonunda birleşen çizgi şeklinde çıkıntılar vardır.
Elitra abdomeni tamamen örtmez, son 3 abdomen halkası açıkta kalır. Dişilerin
anteni küçük, erkeklerinki ise büyük ve yelpaze şeklindedir. Abdomen parlak
siyah, yanlarında üçgen şeklinde 5 adet beyaz leke vardır (Şekil 143a,b).

TA

G

Yumurta oval, krem renginde ve 2 mm boyundadır. Karakteristik olarak, larvaların
abdomeni kıvrık, tombul ve beyazdır. Üç çift bacağı vardır. Vücudun son halkası
çok büyümüş ve şişkin bir hal almıştır. Bu kısım, içindeki besin nedeniyle siyah
görünür. Tam gelişmiş larvanın boyu 4–4.5 cm kadardır. Larva halk arasında “kadı
lokması” veya “manas” olarak isimlendirilir (Şekil 143c). Pupa koyu kahverenginde ve serbest pupa tipindedir (Şekil 143d).

a

b

c

d

Şekil 143. Mayıs böceği ergini (a: Dişi; b: Erkek), larvası (c) ve pupası (d).
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İlkbaharda havaların ısınması ile genellikle nisan ve mayıs aylarında, erginlerin
önce erkekleri sonra dişileri topraktan çıkar. Çıkış 1–3 hafta devam eder. Güneş
battıktan sonra uçuşarak ağaçlar üzerine konar, yaprak ve çiçeklerle beslenirler.
Dişiler çiftleştikten sonra yumurtalarını özellikle 2–3 yıl işlenmemiş ve üzeri hafif
otlanmış bahçelerde, toprağın 15–25 cm derinine, 25-30’luk gruplar halinde
koyarlar. Bir dişi ortalama 60 yumurta bırakır.

EM

Yumurtaların kuluçka süresi ortalama 30 gündür. Çıkan larvalar toplu yaşayıp ot
köklerini kemirir ve 2 ay sonra gömlek değiştirerek ikinci dönem larva olurlar.
İkinci dönem larvalar birbirinden uzaklaşır ve oburca beslenirler. Sonbaharda kışı
geçirmek üzere toprağın derinliklerine inerler. Bu derinlik fındıklarda 50 cm
kadardır. Mart ve nisana kadar devam eden hareketsiz dönemden sonra önemli
zararlar yapacak bir beslenme başlar ve haziran başlarına kadar devam eder. Daha
sonra bir gömlek daha değiştirip üçüncü dönem larva haline gelirler. Üçüncü
dönem larva süresi 1 yıldır ve önemli zarar da bu dönemdedir. Kışı toprağın 60 cm
kadar derinliğine inerek geçirirler. Temmuzda toprak yüzeyinden 15–35 cm
derinde topraktan bir yuva içerisinde pupa olurlar. Eylülde ergin hale geçerlerse de
yuvayı terk etmeyip ertesi ilkbahara kadar beklerler. Üç yılda bir döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Erginler yaprak ve çiçek üzerinde beslenerek zarar yaparlar. Yoğun bulundukları
meyve ve orman ağaçlarını yapraksız bırakabilirler. Fakat Zifin çiçeklerinin fazla
bulunduğu yerlerde bu çiçekleri tercih ettiğinden, kültür bitkilerinde zararlı
durumuna geçmezler.

TA

G

Larvalar, ilk dönemlerinde toprak yüzeyine yakın ot kökleri üzerinde beslendiklerinden fındık ve fidanlıklarda zararlı değillerdir. Ancak çilek gibi otsu bitkiler bu
beslenmeden zarar görür. Fakat ikinci döneme geçen larvalarda gelişme hızlanır ve
buna bağlı olarak ta, aldıkları besin miktarı artar. Aynı zamanda daha derinlere
indiklerinden, ot köklerinden uzaklaşıp ağaç ve ağaççıkların kökleriyle beslenirler.
Fındıkların 1 cm çapına kadar olan köklerini kolayca koparıp saçak kökleri tahrip
ederler. Daha sonra oluşan cılız sürgünler yaz sıcaklarından dolayı kurur.
Çiçeklerde kurumalar daha hızlıdır. Fidanlıklarda kökleri kemirilmiş çöğürler ve
fidanlar aşı tutmaz hale gelir ve kururlar. Larvaların üçüncü dönemdeki zararı
ikinci dönem larvaların zararından daha şiddetlidir. Bazı fidanlıklarda %50
dolaylarında zarar yaptığı saptanmıştır.
Tüm fındıklıklarda yaygın olarak görülür. Ancak, lokal alanlarda mücadeleyi
gerektirecek yoğunluktadır.
3. KONUKÇULARI

Fındık, çilek, zifin, kiraz, erik, kızılağaç, kayın ve meşe’dir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde zararlının doğal düşmanları bilinmemektedir.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
─ Erginler görüldükleri zaman toplanıp öldürülmelidir. Civarda zifin varsa
erginlerin özellikle bunların çiçekleri üzerinde toplandıkları unutulmamalıdır.
─ Bahçelerin işlenmesi sırasında, larvaları toplayıp öldürmek, yoğunluğun
düşmesi bakımından önemlidir.

5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

EM

─ Fındık bahçelerinde kullanılan hayvan gübresi ve zuruf artıkları ile zararlıyı
fındık bahçelerine bulaştırmamak ve popülâsyonlarını arttırmamak için, bu
tip gübre ve artıklar açık alanlarda uzun süre bekletilmemelidir.

Zarar görülen bahçelerde kimyasal mücadeleye karar vermek için larva
yoğunluğunun tespit edilmesi gereklidir. Bunun için 25 cm’ye kadar toprak derinliğinde larvalar aranır. Yoğunluk kısa mesafelerde büyük değişiklik gösterebildiğinden örneklemelerde buna dikkat edilmelidir. Örneklemelerde 50x50 cm
boyutlu çerçeveler kullanılır. Bahçe büyüklüklerine göre örnekleme sayıları
belirlenir. Bunun için,
–

1-10 da

büyüklükteki bahçelerde

16 çerçeve,

–

11-30 da

büyüklükteki bahçelerde

24 çerçeve,

–

30 da’dan büyük bahçelerde

G

32 çerçeve atılır.

Çerçeve içindeki toprak 25 cm derinliğe kadar alınıp, içindeki larvalar sayılır. Elde
edilen rakamlardan 1 m2’deki ortalama larva sayısı bulunur. Eğer 1 m2’de (4
çerçeve) 3 veya daha fazla larva varsa orada kimyasal mücadele yapılmalıdır.

TA

Kimyasal mücadele sonbahar yağmurlarından sonra hava sıcaklığı henüz uygun
durumdayken ve larvalar toprak yüzeyine yakınken yapılmalıdır. Eylül başından
ekim ortalarına kadar olan süre içinde ilaçlama yapılabilir. Bu sürede larvaların
çoğu kolayca mücadele yapılacak ikinci dönemdedir. Toprak bu aylarda, ilacın
karıştırılması için en uygun durumdadır.
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

Kimyasal mücadele için sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya veya
süzgeçli kova kullanılabilir.
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5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlar süzgeçli kova veya pülverizatörle atıldıktan sonra toprağın işlenerek ilacın
20 cm derinliğe kadar karıştırılması gereklidir. İlaçlanan yerde 1-2 yıl süreyle
tekrar mücadeleye gerek kalmaz.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EM

İlaçlamadan 1 yıl sonra sonbaharda ön sayımdaki gibi çerçeve atılarak sayım
yapılır. Bu sayımda 1 m2’de (4 çerçeve) ortalama 3’ten az larva bulunması halinde
uygulama başarılı kabul edilir.

FINDIKTA VİRGÜL KABUKLUBİTİ
Lepidosaphes ulmi (L.)

(Hemiptera: Diaspididae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Fındıkta Virgül kabuklubiti (Lepidosaphes ulmi) ergin dişinin kabuğu virgül yada
midye biçiminde, koyu kahve renkli, 2.5–3.0 mm uzunluktadır (Şekil 144a,b).
Portakal sarısı rengindeki larvanın bulunduğu kabuğun ön kısmı dar, arka kısım ise
daha geniştir. Erkek pupa kabuğu daha küçük, dar ve uzuncadır.
Yumurtalar oval ve beyaz renklidirler (Şekil 144b). Yumurtanın açılmasıyla çıkan
hareketli larva açık sarı renklidir (Şekil 144c).

TA

Kışı, ergin dişinin kabuğu altında yumurta döneminde geçirir. Yumurtalar mayıs
başlarında açılırlar. Çıkan larvalar dal ve yapraklara dağılırlar. Dal üzerindekiler 12 gün içerisinde yerleşerek, hortumlarını bitki dokusuna sokup beslenmeye
başlarlar. Kısa bir süre içerisinde anten, bacak ve gömleklerini atarak bir kabuk
oluştururlar. İki larva dönemi geçirdikten sonra temmuzda ergin dişiler görülmeye
başlar. Bunlar kanatlı ergin erkeklerle çiftleşerek yumurtlarlar.
Yumurtalar, üstten dişi kabuğu, alttan beyaz ve saydam bir zarla korunurlar. Dişi
yumurtlaması ilerledikçe kabuğun uç kısmına doğru çekilir ve yumurtlamanın
sonunda ölür. Bir dişi ortalama 66 yumurta bırakır. Bu zararlı Karadeniz
Bölgesi’nde yılda bir döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararlı, yapraklarda larva, gövde ve dallarda ise hem larva ve hem de ergin olarak
bulunur. Bitki özsuyunu emerek beslendiklerinden bitkinin zayıflamasına ve yoğun
bulaşmalarda kurumalara neden olurlar (Şekil 144d).
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a

b

EM

©Naim ÖZTÜRK

c

d

Şekil 144. Virgül kabuklubiti dişileri (a,b), dişi kabuğu altındaki
yumurtaları (b), yumurtadan yeni çıkmış hareketli larvalar (c) ve
dalda meydana getirdiği koloni (d).

G

Karadeniz Bölgesi’nde daha çok yüksek kuşakta bulunan fındık üretim alanlarında
rastlanmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Fındıktan, elma, armut, erik, şeftali ve narenciye gibi meyve ağaçları ile kavak,
kestane ve bazı süs bitkilerinde görülür.

TA

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Karadeniz Bölgesi’nde virgül kabuklubiti popülâsyonunu etkileyen parazitoitler
olarak aşağıdaki türler saptanmıştır.
Anabrolepis zetterstedtii (Westwood) (Hym.:Encyrtidae)
Thysanus ater Walker,
(Hym.: Signiphoridae)
Aphytis mytilaspidis Le Baron
(Hym.: Aphelinidae)
Bunlardan başka birkaç Coccinellid avcısı ile %20 oranında etkili olan bir akar
avcısı vardır.
5. MÜCADELESİ

5.1. Mekanik Mücadele
Bulaşmanın az ve sınırlı olduğu durumlarda, bulaşık dallar yumurta açılımından
önce kesilip bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
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5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Bulaşık olduğu bilinen bahçede önce genel bir inceleme yapılarak zararlının
dağılışı ve yoğunluğu üzerine gözlem yapılmalıdır. 10 dekarlık alanda bulaşık ocak
sayısı 10'un üzerinde ise bunlardan rasgele 10 bulaşık ocak ve her bir ocaktan yine
bulaşık birer dal belirlenir. Her dalın en yoğun kısmından 10 cm'lik bir örnek
alınarak bunlar üzerinde canlı yumurta bulunduran kabuklu bit sayısı saptanır.
Sonuçta her bir dal örneğinde ortalama 5 canlı yumurta bulunduran birey varsa, o
bahçede ilaçlamaya karar verilir. İlaçlama bulaşmanın dağılışına göre ya bahçenin
tümünde, yada belirli kısmında uygulanabilir.

EM

Zararlının kışlayan yumurtalarına karşı şubat-mart aylarında ve tomurcuklar patlamadan önce başarılı bir kış mücadelesi uygulanabilir. Tomurcukların patlamasından sonra yapılacak kış ilaçlamaları fındık yapraklarında yanmalar yapabileceğinden, ilaçlamada çok geç kalınmamalıdır. Öte yandan yumurtadan çıkan larvalara
karşı, mayıs ayında ve çıkışın %70-80'i bulduğu dönemde yapılabilecek yaz
ilaçlaması zorunluluk olmadıkça önerilmemelidir.
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

Kimyasal mücadele için hidrolik bahçe pülverizatörü motorlu bahçe pülverizatörü,
sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
İlaçlamada tam kaplama gerekli olduğundan, özellikle bulaşık dalların iyice
ıslatılmasına özen gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

İlaçlamadan bir ay sonra “5.2.1. İlaçlama zamanı” bölümünde anlatıldığı gibi
örnekleme ve sayım yapılır. Her dal örneğinde ortalama canlı birey sayısı 5'in
altında olmalıdır.
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KIRTIRTILI
Lymantria dispar L.
(Lepidoptera: Lymantriidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

b

G

a

EM

Ergin dişiler sarımsı beyaz renkte olup, kanatları üzerinde açık kahve renkli lekeler
bulunur. Erkekler açık kahverengi görünüştedir. Dişi kelebeklerin kanat açıklığı 5
cm, erkeklerin kanat açıklığı ise 3.5 cm’dir (Şekil 145a,b).

d

TA

c

Şekil 145. Kırtırtılı (a: Dişi; b: Erkek; c: Yumurta kümesinin üzerini tüyle
kaplayan dişi; d: Larva).

Yumurta kümelerinin üzeri sarımsı kızıl tüylerle örtülüdür. Bir yumurta
kümesinde, ortalama 481 (260–721) adet yumurta bulunur (Şekil 145c).
Koyu kahverengi görünüşlü ve üzerleri tüylerle kaplı olan larvaların ilk 5
halkasında mavi, diğer 6 halkasında kırmızı renkli birer çift yuvarlak leke vardır.
Olgun larvaların boyu 4–6 cm olup, 6 larva dönemi geçirir (Şekil 145d).
Kışı yumurta halinde geçirir. Mayısta yumurtalardan larva çıkışı başlar. Gündüzleri
toplu halde ve hareketsiz olan larvalar, akşam üzeri faaliyete geçer. Kısa sürede
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gelişip 4–6 cm boya ulaşır. Temmuz başlarında ağaç gövdesi çatlaklarında seyrek
bir koza içerisinde pupa olur. Pupa süresi 15–20 gündür. Temmuz sonlarında
erginler çıkar. Dişi kelebekler uçamaz ve beslenemezler. Çıkıştan kısa bir süre
sonra, yumurtalarını kümeler halinde ağaç gövdesi taş vs. üzerine yapışık olarak
bırakıp, üzerini tüylerle kapatırlar. Ortalama 3x3.5 cm boyutlarındaki kümelerde
yaklaşık 400 yumurta bulunur.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Çok obur olan larvalar, bitki yapraklarını yemek suretiyle zarar yapar. Yaprakları
yiyerek delik deşik eder. Çoğu kez ağaçları yapraksız bıraktıkları görülür. Fındık
meyveleri henüz yumuşak kabuklu iken bunları da kemirerek zararlı olabilirler.

Ülkemizin her yerinde bulunur.
3. KONUKÇULARI

EM

Kır tırtılı 5–6 yılda bir, bazı lokal fındık bahçelerinde salgın yaptığı için fındık
zararlıları arasında önemli bir zararlı olarak kabul edilmemektedir.

Bütün meyve (vişne, erik, elma vs.) ve geniş yapraklı orman ağaçları ile süs
bitkilerinde zarar yaparlar. Karadeniz Bölgesinde en çok zararlı olduğu bitki
fındıktır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Kır tırtılının birçok doğal düşmanı olup, zararlıyı baskı altına alabilecek
niteliktedirler.
(Dip: Tachinidae)

Exorista larvarum (L.)

(Dip: Tachinidae)

Compsilura concinnata (Mg.)
Apanteles solitarius Ratz.

(Dip: Tachinidae)
(Hym: Braconidae )

A.liparidus Bouche.

(Hym: Braconidae)

G

Larva ve pupa parazitoitleri:
Zenillia libatrix Panz.

(Hym: Chalcididae)

TA

Brachymeria intermedia Nees
Yumurta parazitoitleri:
Ooencyrtus masii Merch.

(Hym: Encyrtidae)

Ooencyrtus kuwanae Haw.

(Hym: Encyrtidae)

Anastatus disparis Rusch

(Hym.: Eupelmidae)

Anastatus bifasciatus Fonsc.

(Hym.: Eupelmidae)

Anastatus disparis, Anastatus bifassiatus ve Ooencrytus masii Ankara ilinde Kır
tırtılı yumurtalarını %20’ye varan oranlarda; O. kuwanae Antalya’da Kocayemiş
(Arbutus sp.) ağaçlarında zararlı yumurtalarını %89 oranında parazitlemektedir.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik mücadele
Kışın yumurta paketlerinin yok edilmesi, popülâsyonun azaltılmasında etkilidir.
5.2. Biyolojik mücadele
Kır tırtılının bilhassa yumurta parazitoiti olan Anastatus disparis, A.bifassiatus ve
Ooencrytus spp. ile larva-pupa parazitoitlerini korumak ve bunların çoğalmalarını
desteklemek suretiyle biyolojik mücadele yapılabilir. Ayrıca Ülkemizde ruhsatlı
olan Bacillus thuringiensis bakterisi içeren hazır preparatlar kullanılmalıdır.

EM

5.3. Kimyasal Mücadele
Doğal düşmanlarının fazla olması nedeni ile gerekmedikçe kimyasal mücadeleden
kaçınılmalıdır.
5.3.1. İlaçlama zamanı

İlaçlamaya gerek olup olmadığını saptamak için bulaşık fındık bahçelerinde;
–

1–10 da

büyüklükte olanlarda

10 ocakta,

–

10–30 da

büyüklükte olanlarda

20 ocakta,

–

30 da’dan büyük olanlarda

30 ocakta,

sayım yapılır. Her ocağın 10’ar yaprağında larva sayımı yapılır. 100 yaprağa isabet
eden larva sayısı 1 adedi geçince ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama larva çıkışından
hemen sonra, mayıs içerisinde yapılmalıdır. Bir ilaçlama yeterlidir.

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

Kimyasal mücadelede sırt atomizörü kullanılır.

TA

5.3.4. İlaçlama tekniği

Atomizörle dekara 50 lt su atılacak şekilde ayarlanmalı ve ilaçlamalar bir hafta
içinde bitirilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamadan 7 gün sonra ilaçlamaya karar vermede kullanılan sayım yöntemi ile
uygulamanın etkisi değerlendirilir. İlaçlama öncesi sayım ile karşılaştırılarak
değerlendirme yapılır.

276

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

KESTANE KURTLARI
Kestane içkurdu (Cydia splendana (Hbn.) (Lepidoptera: Tortricidae)
Kestane hortumluböceği [Curculio elephas (Gyllenhall) (Coleoptera:
Curculionidae)]
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Kestane içkurdu (Cydia splendana): Erginleri, genel olarak gri ve gri kahve
renkli; kanat açıklığı 17–19 mm olan kelebeklerdir. Ön kanatları gri-kül renginde
veya kahverengi gri olup açık renk enine çizgiler ile desenlidir (Şekil 146a).
Yumurtaları 0.55x0.72 mm boyutlarında; genellikle oval veya mercimek şeklinde
olup fildişi renklidir.

b

©Mete AYDEMİR

TA

G

a

c
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d
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Şekil 146. Kestane içkurdu ergini (a) ve larvası (b), kestane meyvesinde larvaların
çıkış delikleri (c) ve larvanın meyve içindeki zararı (d).

Larvalar genel olarak süt beyazı veya pembe beyaz renkli olup, 5 larva dönemine
sahiptir (Şekil 146b). Son dönem larva 12–17 mm uzunlukta olup, toprakta oval bir
kokon yapmakta ve bu kokon içinde hafif sarımsı bir renk alıp pupa olmaktadır.
Pupa kahverenginde, 8–11 mm boyundadır.
Kestane hortumluböceği (Balaninus elephas): Erginleri, gri-sarı ve kırmızımtırak gri renkli, 6.0–10.5 mm boyundadır. Başın ön tarafında ağız yapısı uzayarak
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hortum şeklini almıştır. Hortumun uzunluğu dişilerde hemen hemen vücut
uzunluğu kadar, erkeklerde ise bunun yarısı kadardır (Şekil 147a,b). Yumurtaları
0.5x0.3mm boyutlarında; ovalimsi beyaz renklidir. Larvalar, krem beyaz renkli
bacaksız larva tipinde olup, 7–12 mm uzunluktadır (Şekil 147c). Larva 4 dönem
geçirir. Pupa serbest pupa tipindedir.

♀

♂

EM

♀
a

c

b

©Yasemin ÖZDEMİR

d

G

Şekil 147. Kestane hortumluböceği ergini (a), dişi ve erkeği(b), larvası (c) ve larvaların
meyve içindeki zararı (d).

TA

C. splendana, kışı son dönem larva olarak toprakta, yüzeye yakın derinlikte, dış
etmenlere çok dayanıklı, topraktan yapılmış bir kokon içerisinde geçirir. Bu süre
8–10 ay kadardır. Larvalar, temmuz ayı içinde kokonlarda pupa olur, 20–30 gün
sonrada kelebekler çıkar. Ergin uçuşları, ağustos ayının ilk haftasında başlayıp
eylül ayı başında en yoğun olur ve eylül ayının sonuna kadar sürer. İlk erginler
görüldüğünde fenolojik olarak; kestane kirpileri 5.0–7.5 cm dış, 1.5–3.5 cm iç
çaplıdır. Uçuş sona erdiğinde ise kirpiler içinde meyveler hasat olgunluğuna
yaklaşmıştır. Yumurtlama, dişilerin çıkışı ve çiftleşmeden 4–5 gün sonra başlar.
Bir dişi 60–300 yumurta bırakabilir. Yumurtalar genellikle kirpilerin yanındaki
yapraklara ve yaprak orta damarı boyunca tek tek bırakılır. Yumurtadan 10–12 gün
sonra çıkan larva, hemen kirpiye girer ve meyveye geçerek tüm gelişmesini meyve
içerisinde tamamlar. Bir meyve içerisinde bir tek larva gelişmesini tamamlar ve bu
süre 40–45 gün kadardır. Olgun larva, çoğunlukla hasat ile birlikte (ekim ayı başı)
meyveleri terk edip kışı geçirmek üzere toprağa iner. Bu terk, kademeli olarak en
az 1.5–2 ay sürer. Yılda 1 döl verir.
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B. elephas, kışı toprakta çoğunlukla 3–15 cm (en fazla 70) derinlikte larva olarak
geçirir ve bu süre 8–10 aydır. Larvaların büyük çoğunluğu, ertesi yıl pupa olduğu
halde; bir kısmı toprakta 2–3 ve hatta 4 kış geçirir. Toprakta kışlayan larva,
çoğunlukla kendi salgıları ile çeperi sıvanmış; dış etkiler ile hemen bozulan
topraktan bir yuva hazırlar. Larvalar haziran ayından itibaren pupa olmaya başlar
veya ağustos ayı ilk haftasından itibaren de erginler çıkar.
Ergin uçuşları ağustos sonu eylül ortalarında en yoğun olup, ekim ayı ilk haftasına
kadar devam edebilir. Bu dönemler fenolojik olarak da C.splendana ile aynı
dönemlere denk gelmektedir.

EM

Ergin çıkışından hemen sonra çiftleşme olur ve 8–10 gün sonra yumurtlama başlar.
Bir dişi 20–50 yumurta bırakabilir. Ergin dişiler, uzun hortumları ile yumurtalarını
genellikle kirpilerin içindeki kestane meyvelerine, bazen meyve kabuğuna
bırakılmasına yardımcı olur. Yumurtaların kuluçka süresi 5–8 (en fazla 15–20) gün
olup, yumurtadan çıkan larva, meyve içinde beslenip gelişmesini tamamlar. Bir
meyve içinde birden fazla, çoğunlukla 1–2 (en fazla 8–10) B. elephas larvası
gelişebilir. Larva gelişme süresi 30–40 gün kadar olup, larvalar olgunlaşınca
meyveyi terk edip toprağa inerler. Bu terk olayı da C. splendana'da olduğu gibidir.
Yılda 1 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Her iki zararlı da doğrudan kestane meyveleri ile beslenip zararlı olurlar. Zarar
şekilleri birbirine benzer.

G

C.splendana larvaları, kirpi içinde gelişmekte olan meyvelerden birinin kabuğunu
delip içine girip olgunlaşma süresince zararını aynı meyvede devam ettirmektedir.
Bu arada, larvanın içine girip beslendiği kirpi ve meyve de gelişmeye devam
ettiğinden, larva giriş deliği kapanıp fark edilmemektedir. Genel olarak hasat
zamanında gelişmelerini tamamlamamış olan larvalar, hasattan sonra yığıldıkları
gömülerde, depolarda veya satış sırasında gelişmelerini tamamlayıp, meyveyi delip
terk ederler (Şekil 146c). Larvaların meyve içinde beslenirken açtığı galeriler,
beslenme devam ettikçe enişleyip birbiriyle birleşerek meyvenin büyük kısmını,
bazen tamamını kaplar (Şekil 146d).

TA

B.elephas'ta ise meyve içine bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar C.splendana'da olduğu gibi meyve içinde beslenerek zararlı olurlar (Şekil 147d). Gelişmelerini tamamlayınca C.splendana'ya (1.5 mm) oranla daha irice (3–4 mm) bir
delikten meyveyi terk ederler(Şekil 146c).
Görüldüğü gibi her iki zararlı, meyve içinde zararlarını aynı zamanda oluşturdukları gibi, aynı meyve içinde de birlikte de bulunabilirler. Bu iki zararlının
meyve içinde açtıkları galeriler ve özellikle çıkardıkları pislikler ile ayırt edilmeleri
mümkündür. C. splendana, daha düzensiz galeri açar ve kahverengimsi granül
şeklindeki pisliklerini birbirine hafifçe yapıştırarak bırakır. B. elephas larvaları ise,
daha düzgün bir oyuk meydana getirir ve beyaz renkli çok ince pislikleri ile oyuk
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içini doldurur. Sonuçta her iki zararlı larvası da zarar verdikleri meyvelerin
tamamen elden çıkmasına ve pazar değerini kaybetmesine neden olur. Ayrıca larva
zararına uğrayan meyvelerin, çeşitli fungusların (Aspergillus spp. ve Penicillum
spp. gibi) enfeksiyonuna maruz kalması nedeniyle dolaylı zarar ortaya çıkmaktadır.
Kurtlanma oranı çeşitlere göre değişiklik gösterir. Kirpi üzerindeki dikenlerin
birbirinden uzak ve seyrek olduğu; dikenlerin, kirpi üzerinde yer yer dikensiz
alanlar bırakacak şekilde demetler halinde çıktığı ve zararlının yumurta bırakma
döneminde, dikenlerin sertleşmediği çeşitlerde kurtlanma oranı yüksektir.

3. KONUKÇULARI

EM

İzmir ili çevresinde kestane yetiştirilen hemen her yerde, kestane meyvelerinde
anılan zararlılar bulunmaktadır.
Her iki zararlının da konukçusu kestanedir.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Doğal düşmanları bilinmemektedir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

G

Her iki zararlının da larvaları meyveleri çoğunlukla hasat zamanı terk etmektedir.
Ege Bölgesi’nde çoğunlukla hasat, ekim ayı başında olmakta ve hasat edilen
kirpiler gömü (=kozaklama yeri, kuyu) adı verilen yerlere yığılmakta, pazarlanıncaya kadar orada kalmaktadır. Bu davranış özelliğine dayanarak saptanan
mücadele yöntemlerinden, kültürel önlemler çok önemli bir yer tutmaktadır.
Özellikle başarı oranı yüksek, uygulaması kolay olan bu işlemlere herkesin uyması
için özen gösterilmelidir. Bu önlemlerin titizlikle uygulanması halinde ilaçlı
mücadeleye gerek kalmayabilir. Bunlar;
– Kestane işleme evlerinde ve bahçede ayrılan kurtlu meyveler derhal imha
edilmelidir.

TA

– Kestane işleme evlerinin tabanının beton ve duvarlarının iyi sıvanmış
olmasına özen gösterilmelidir.
– Gömü yerlerinin tabanı ve 10–20 cm yükseklikte çevresi beton yapılmalı,
satıştan sonra beton üzerinde toplanan larvalar imha edilmelidir.
– Gömülerde bulunan ürünlerdeki larvaların hepsinin toprağa veya beton gömü
zeminine inmesi için, hasat ile satış arasında en az 1.5–2 ay gibi bir süre
bırakılmalıdır.
– Gömü yerleri, satış için ürün çıktıktan sonraki aylarda; özellikle haziran ayı
içinde sık sık çapalanmalı, görülen larvalar öldürülmelidir.
– Satış için getirilen kestane çuvalları, toprak zemin yerine beton zemin
üzerinde bekletilmelidir.
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5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Hasattan hemen önce, ürün gömülere yığılmadan gömü toprağı ilaçlanır. Bu
ilaçlamadan 20–25 gün sonra gömüdeki yığın nemlendirilirken 2. ilaçlama
uygulanmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

EM

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Uygun hacimde bir süzgeçli kova kullanılmalıdır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

Gömü zemini betondan yapılmamışsa, gömü toprakları hasattan hemen önce ve
kestaneler gömüye konulmadan önce çapalanıp düzeltilmeli ve ilaçlanmalıdır. İlaç
1 m2 alana 20 g hesabı ile ve 30 cm toprak derinliğine işleyecek suya karıştırılarak
kullanılmalıdır. İlaçlı su, gömü toprağının her yerine eşit olarak dağıtılmalı ve ürün
hemen ilaçlı toprağa yığılmalıdır.
Bu ilaçlamadan 20–25 gün sonra, gömüdeki yığın nemlendirilirken, aynı preparat,
aynı miktarda hesaplanarak nemlendirme suyuna karıştırılarak ikinci İlaçlama
uygulanmalıdır.

G

Gömü çevresinde taş veya beton duvar var ise ayrıca bu kısımların da ilaçlanması
yararlı olur.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

Mücadelesinde önerilenler, her yerde herkes tarafından uygulandığı takdirde
meyvelerdeki kurtlanma oranının azaldığı ancak birkaç yıl içinde anlaşılacaktır.
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ÇİNKO NOKSANLIĞI
1. ÇİNKO NOKSANLIĞININ SEBEPLERİ
Hastalık belirtileri topraktaki çinkonun yeterli miktarda olmaması veya bitkinin
mevcut çinkodan yararlanamaması nedeni ile meydana gelir.

EM

Çinko, bitkilerin normal şekilde gelişmeleri ve yaşamaları için gerekli olan temel
mikro besin elementlerinden biridir. Bitkiler tarafından çok az miktarda
kullanılırlar ve bitki metabolizmasında önemli rol oynarlar. Çoğunlukla, kumlu,
çakıllı, nemi az topraklarda çinko noksanlığı görülür. Ayrıca ağır ve killi, asit
karakterli topraklarda da noksanlık görülebilir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Çinko noksanlığı belirtileri meyve çeşidine göre farklılıklar gösterir.

b

TA

a

G

Turunçgiller:
Çinko noksanlığında olgun yapraklarda, yaprağın orta ve yan damarları boyunca ve
onların çevresinde kuşak şeklinde yeşil bir renk görülür. Damarlarla birlikte şerit
halindeki bu yeşil alanların etrafı ise açık renklidir. Hastalık ilerledikçe bu
kısımların da rengi açılarak sarıya hatta beyaza dönüşür (Şekil 148a,b,c). Yaprak
ucu ve kenarında kuruma başlar.

c

d

Şekil 148. Çinko noksanlığının portakal yapraklarındaki belirtileri (a,b,c) ve
sürgünlerde meydana getirdiği yaprak dökülmeleri ve kurumalar (d).
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Ayrıca yapraklar küçük, dar ve sivri uçlu olup, rozet şeklinde ve yukarıya doğru
büyürler. Şiddetli noksanlık durumunda, sürgünler ve küçük dallar olgunlaşmadan
kurur ve buradaki yapraklar dökülür (Şekil 148d). Hasta ağaçlarda verim azalır.
Meyveler küçük, susuz ve kabukları kalındır.
Turunçgil yetiştirilen bölgelerde özellikle Akdeniz Bölgesinde yaygın şekilde
görülmektedir.
Elma:

EM

Tipik belirtisi elma ağaçlarında kamçılaşma ve rozetleşme oluşumudur (Şekil
149). Ağaç tacının alt kısımlarında sürgünler ve yapraklar normal olduğu halde,
yukarı ve uç kısımlarda sürgünlerde çıplaklaşma ve uçlarda 4-5 yapraktan oluşan
rozetleşme görülür. Yapraklar hafif sararmış, sürgünlerin çıplak olan kısımlarında
gözler ya tamamen körelmiş, ya da çok ufak yaprakçıklar oluşmuştur. Rozet
oluşumu, boğum aralarının çok kısalıp adeta üst üste binmelerinden ileri gelir.
Yapraklarda damarların sararması da tipiktir. Yapraklar daralır, küçülür ve
kıvrılırlar.
Meyveler küçülür ve verim önemli oranda düşer. Hastalık ilerledikçe kamçılaşmış
sürgün ve dallar kuruyabilir. Ağaç giderek meyve vermeyen çalı görünümü
kazanır.

a

TA

G

Çinko noksanlığı özellikle Orta Anadolu’da bazı yörelerdeki meyve bahçeleri için
üretimi etkilemesi nedeniyle büyük ekonomik önem taşımaktadır.

b

Şekil 149. Çinko noksanlığının elma dallarında meydana getirdiği kamçılaşma (a) ve
rozetleşme (b).
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3. ÇİNKO NOKSANLIĞININ GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER
Çinko noksanlığı elma, armut, turunçgiller ve zeytinde görülür.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Toprak ve iklim koşulları uygun olmadığı yerlerde bahçe tesis edilmemelidir.
– Toprak analiz sonucuna göre gübreleme yapılmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. Uygulama zamanı

EM

– Sulama, toprağın durumuna göre ayarlanmalı ve aşırı sulamalardan
kaçınılmalıdır.

Çinko uygulaması için uygun zaman, ilkbahar büyüme dönemidir.
4.2.2. Kullanılacak preparatlar ve dozları

Uygulamalar analiz sonuçlarına göre yapılmalıdır. Bakanlık tarafından yayınlanan
“Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen preparatlar ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

4.2.4. Uygulama tekniği

G

Kimyasal mücadele için hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe
pülverizatörü kullanılır.

TA

Uygulamalar, ağaçların dal ve yapraklarını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
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DEMİR NOKSANLIĞI
(KLOROZ)
1. DEMİR NOKSANLIĞININ SEBEPLERİ

EM

Demir eksikliği; demir elementinin toprakta yetersiz veya alınabilecek formda
olmaması, toprak bünyesinin ağır ve topraktaki suyun fazlalığı nedeniyle köklerin
yeterince havalanmaması, toprak konsantrasyonunda (kireç miktarı, nem oranı,
azot, fosfat, çinko, bakır ve mangan gibi.) bulunan besin elementleri dengesinin
çeşitli sebeplerden dolayı bozulması halinde ortaya çıkmaktadır. Demir, bitkilerde
klorofil gibi önemli bileşiklerin yapı taşını oluşturur ve bitkide uygun düzeyde
olmaması sonucu kloroz (sarılık) ortaya çıkar. Bitkilerde diğer biyotik ve abiyotik
faktörler nedeniyle de kloroz meydana gelmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

b

TA

a

G

Kloroz belirtileri meyve ağaçlarının genç yapraklarında hafif sarılıkla başlar.
Damarların yeşil kalarak, damar aralarının sarıdan sarımsı-beyaza kadar değişen
renk açılmaları demir noksanlığının tipik belirtisidir (Şekil 150).

c

d

e

Şekil 150. Demir noksanlığının elmadaki (a,b), kirazdaki (c), portakaldaki (d)
ve çilekteki (e) belirtileri.
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Toprak ve hava koşullarına bağlı olarak genç yapraklarda başlayan klorotik
belirtiler, yaşlı yapraklarda hızla yayılır. Hastalık ilerledikçe yaprakların
kenarlarında kırmızımtırak ve kahverengi kurumalar görülür ve çoğu kez yaprağın
tüm çevresini kaplar. Hızla sararan ve nekroze olan yapraklar zamanla dökülürler.
Kloroza yakalanmış ağaçlar hemen kurumaz. Ancak sarılık ve yaprak dökümü
sonucunda asimilasyon alanı azalan bitkinin fızyolojik dengesi bozulur. Gelişme
yavaşlar, çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkileyerek verimin düşmesine neden olur
ve önlem alınmazsa kuruma görülür. Bu nedenle hastalık özellikle bazik karakterli
toprak yapısına sahip yörelerde meyve ağaçlarının doğrudan ürününü etkilemesi
nedeniyle büyük ekonomik öneme sahiptir.

EM

Demir elementinin noksanlığından kaynaklanan belirtileri, diğer belirtilerle
karıştırmamak için yaprak ve toprak analizi yaptırılması uygundur.
3. DEMİR NOKSANLIĞININ GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER
Tüm bitkilerde kloroz görülebilmektedir. Elma, armut, şeftali, kiraz, vişne, ayva,
turunçgiller, asma, antepfıstığı ve çilek demir noksanlığına en duyarlı bitkilerdir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel önlemler

– Hastalığın oluşumuna uygun ağır ve çok kireçli topraklarda bahçe kurulmamalıdır. Bahçe kurulmadan önce kesinlikle toprak ve sulama suyu analizleri
yaptırılmalıdır.
– Toprak karakterine göre, sulama aralıkları çok iyi belirlenmeli; taban suyu
yüksek bahçelerde drenaj kanalları açılmalı ve su seviyesi istenilen düzeyde
tutulmalıdır.

G

– Organik maddece zayıf, ağır ve bazik karakterli topraklarda, toprak yapısını
asite dönüştüren ticari gübreler ile bol ahır gübresi kullanılmalıdır.
– Fazla ışık klorozu artırdığından, aşırı güneşlenmeyi engelleyecek şekilde
budama yapılmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele

TA

4.2.1. Uygulama zamanı

Uygulamalar kloroz belirtisi görülünce yapılır.
4.2.2 Kullanılacak preparatlar ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
preparatlar ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Yaprak uygulamalarında hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe
pülverizatörü; toprak uygulamalarında uygulama kabı ve toprak işleme aletleri
kullanılır.
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4.2.4. Uygulama tekniği
Kloroza karşı uygulama 2 şekilde yapılır.
Toprak Uygulaması: Ağaçlarda, her ağacın taç izdüşümünde, toprak yüzeyinde
20-50 cm genişliğinde ve 10-15 cm derinliğinde çevresel karık açılır. Preparat bu
alana kuru olarak homojen şekilde serpilir veya ağaçların büyüklüğüne göre 1-4
teneke suda eritilerek sulama şeklinde uygulanır. Uygulamadan sonra, çevredeki
toprakla, uygulama yapılan kısım kapatılır. Daha sonra normal sulama yapılır.

EM

Yaprak uygulaması: Demir noksanlığı belirtisi gösteren bitkilerde, 1. uygulama
çiçek taç yapraklarının dökülmesinden 1-2 gün sonra yapılır. Klorozun şiddetine
göre 10-15 gün aralıklarla 2-4 kez tekrarlanır. Kloroz durumu bilinmeyen bitkiler
ise, kloroz belirtisi görülür görülmez aynı aralıklarla uygulama yapılır. Günün
sıcak saatlerinde uygulama yapılmamalıdır.

ZEYTİN AĞAÇLARINDA BOR NOKSANLIĞI
1. BOR NOKSANLIĞININ SEBEPLERİ

TA

G

Bor noksanlığı fizyolojik bir hastalıktır. Bor ağacın en az hareketli elementidir ve
bitkinin normal gelişmesi için sürekli alınması gereklidir. Birçok besin maddesinde
olduğu gibi fenollerin biosentezini ve bağlayıcı formlarını etkiledi-ğinden, bitki
savunma mekanizmalarında önemlidir. Ayrıca bitki gelişme dönemlerinde borun
alınması önemlidir. Çünkü birçok aktivite yanında kök gelişmesi ve uç meristem
oluşumunda görev alan bir elementtir. Daha önce alınan bor, büyüyen genç
dokulara zor taşınır. Bitki kökleri tarafından alınan bor yapraklara anorganik
formda ulaşınca az hareket eden kompleks bor molekülleri oluşur. Zeytinde
yapraklardaki bor miktarı gelişmenin başlaması ile birlikte, çekirdeklerin
sertleştiği devreye kadar artmakta, meyvelerin olgunlaştığı devrede en az düzeye
inmektedir.
Verim çağındaki zeytin yapraklarında bor miktarı (ppm) aşağıdaki gibidir.
Çok düşük
<6

Düşük
6-18

Yeterli
18-50

Yüksek
50-65

Çok Yüksek
>65

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI:
Bor noksanlığı, zeytin ağaçlarının yaprak, sürgün ve meyvelerinde değişik belirti
oluşturur.
Yapraklardaki belirtiler; yaprak ucundan başlayarak sapa doğru yaprağın üçte
ikisini kaplayacak şekilde soluk yeşil renk alarak ilerlemekte, daha sonra yaprağın
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sararıp dökülmesi şeklinde görülmektedir (Şekil 151). Yapraklarda küçülme, kıvrılma, kalınlaşma, büzülme ve boğum araları kısalarak rozetleşme meydana gelir.

b

©Aziz ÖZKAN

Şekil 151. Bor noksanlığının zeytin
yapraklarında meydana
getirdiği kurumalar (a,c) ve
meyvesinde meydan getirdiği
şekil bozukluğu (b).

c

G
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Sürgünlerdeki belirtiler; sürgün ucunda kurumalar şeklinde görülür. Buna bağlı
olarak, yan tomurcuklar faaliyete geçerek sürgün oluşumu artar. Ağaçlarda
bodurlaşma ve çalılaşma görülür. Dallarda ve gövdede hatta yaprak saplarında
çatlak ve yarıklar oluşabilir. Tomurcuk, çiçek ve meyve oluşumu engellenebilir.

TA

Meyvelerdeki belirtiler; şekil bozuklukları olarak görülür. Meyve çekirdeğinde
büyüme devam ederken, meyve kabuğunda büyümenin durmasıyla oluşan
“maymun yüzlü” meyve oluşumu çok tipiktir. Ayrıca çiçek ve genç meyve
dönemlerinde dökümler tipik belirti şeklidir. Meyvelerde bor noksanlığı ürün
miktarı ve kalitesini önemli ölçüde etkiler.
3. BOR NOKSANLIĞININ GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER
Özellikle zeytin ağaçlarında görülür.
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel önlemler

Tesis kurulmadan önce toprak analizi yapılarak topraktaki miktarı belirlenmelidir.
Dikim, sulama ve gübreleme tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.
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4.2. KİMYASAL MÜCADELE
4.2.1. Uygulama zamanı
Yeşil aksam uygulaması:
1. uygulama: Çiçeklenme öncesi,
2. uygulama: Meyve tutum döneminde
3. ve diğer uygulamalar: 15 gün ara ile 2-3 defa yapılmalıdır.
Toprak uygulaması:
İlkbaharda sürgün gelişmesinin olduğu dönemde (mart-nisan) bir uygulama yapılır.

EM

4.2.2. Kullanılacak preparatlar ve dozları

Ağaçlarda noksanlığın şiddetine göre, ağaç yaşına, toprak teskstürüne, strüktürüne
ve diğer elementlerin miktarlarına bağlı olarak uygulama yapılmalıdır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

Toprak uygulamaları için çapa vb. toprak işleme aletleri, yeşil aksam uygulamaları
için hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. Uygulama tekniği

TA

G

Toprak uygulamalarında verilecek miktarın iyi belirlenmesi ve arazide eşit dağılımın sağlanması önemlidir. Toprağa uygulanacak toz veya granül gübreler,
ağaçların taç izdüşümlerine açılan 20-25 cm derinlik ve genişlikteki bantlara
verilip toprağa çapa ile karıştırılmalıdır. Toprakta yeterli nem yoksa uygulamadan
sonra her ağaca 40-50 lt su verilmelidir.

292

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

EM

7. İNDEKS
(CİLT V)

TA

G

(TÜRKÇE-BİLİMSEL)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

TA

G

EM

CİLT V

294

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

CİLT V

TÜRKÇE İNDEKS
Sayfa

57
203
206
209
213
216
219
222
226
229
233
181
234
234
191
237
290
123
125
183
61
63
66
123
285
240
288
68
193
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Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata) ……………………………………….
Antepfıstığı beyaz kabuklubiti (Suturaspis pistaciae) …………………………..
Antepfıstığı dalgüvesi (Kermania pistaciella) …………………………………..
Antepfıstığı dipkurdu (Capnodis cariosa) ……………………………………….
Antepfıstığı gözkurdu (Thaumetopoea solitaria) ………………………………..
Antepfıstığı kabuklubiti [Pistaciaspis (=Lepidosaphes) pistaciae] ……………..
Antepfıstığı karagözkurdu (Hylesinus vestitus) …………………………………
Antepfıstığı meyve içgüvesi [Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola] ………
Antepfıstığı meyve içkurdu (Megastigmus pistaciae) …………………………...
Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) …………………………………….
Antepfıstığı yeşilpsillidi (Megagonoscena viridis) ……………………………...
Antepfıstığında karazenk (Septoria pistaciae) …………………………………..
Antepfıstığında Şıralı zenk (Idiocerus stali) …………………………………….
Antepfıstığında Şıralı zenk (Idiocerus stali) (Antepfıstığı) ……………...………
Badem dal kanseri (Pseudomonas amygdali) ……………………………………
Badem içkurdu (Eurytoma amygdali) …………………………………………...
Bor noksanlığı (Zeytin) ………………………………………………………….
Böğürtlen tripsi (Thrips major) (Turunçgiller) …………………….…………….
Börülce yaprakbiti (Aphis craccivora) (Turunçgiller) …………………………..
Ceviz antraknozu (Gnomonia leptostyla) ………………………………………..
Çay filiz güvesi [Parametriotes (=Haplochrois) theae] …………………………
Çay koşnili (Chloropulvinaria floccifera) ……………………………………….
Çaylarda Turunçgil siyah yaprakbiti (Toxoptera aurantii) ……………………...
Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) (Turunçgiller) …………………………
Çinko noksanlığı (meyveler) …………………………………………………….
Dalkıran (Xyleborus dispar) (Fındık) ……………………………………………
Demir noksanlığı (Kloroz) (Meyveler) ………………………………………….
Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.) (İncir) …………………………………….
Fındık bakteriyel yanıklığı (Xanthomonas arboricola pv. corylina) ……………
Fındık filizgüvesi (Gypsonoma dealbana) ………………………………………
Fındık galsineği (Mikomyia coryli) ……………………………………………...
Fındık kahverengi koşnili (Parthenolecaniu rufulum) …………………………..
Fındık koşnili (Parthenolecanium corni) ………………………………………..
Fındık koşnilleri (Parthenolecanium rufulum, P. corni) ……………………….
Fındık kozalak akarları (Phytoptus avellanae, Cecidophyopsis vermiformis) …..
Fındık kurdu (Curculio nucum) ………………………………………………….
Fındık tekeböceği (Oberea linearis) …………………………………………….
Fındık yaprakdeleni (Anoplus roboris) ………………………………………….
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38
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Fındık yeşil kokarcası (Palomena prasina) ……………………………………...
Fındıkta Dalkıran (Xyleborus dispar) ……………………………………………
Fındıkta elma mozaik virüsü (Apple mosaic ilarvirus -APMV) ………………...
Fındıkta mayısböceği (Melolontha melolontha) …………………………………
Fındıkta Virgül kabuklubiti (Lepidosaphes ulmi) ……………………………….
Gri yumuşak koşnil (Coccus pseudomagnoliarum) ……………………………..
Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae) ………………………………………..
İncir maymuncuğu (Otiorhynchus davricus, O. meridionalis) …………………..
Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp. citri) (Turunçgiller) ……………….
Kahverengi leke (Alternaria alternata) (Nar) …………………………………...
Kanlı balsıra (Ceroplastes rusci) ………………………………………………...
Kavlama (Citrus psorosis-associated ophiovirus -CPSaV) (Turunçgiller) ……..
Kestane hortumluböceği (Curculio elephas) …………………………………….
Kestane içkurdu (Cydia splendana) ……………………………………………..
Kestane kanseri (Cryphonectria parasitica) …………………………………….
Kestane kurtları ………………………………………………………………….
Kırtırtılı (Lymantria dispar) (Fındık) ……………………………………………
Kloroz (Demir noksanlığı) (Meyveler) ………………………………………….
Limon çiçekgüvesi (Prays citri) ………………………………...……………….
Limon tıkanıklık hastalığı (Lemon sieve-tube necrosis) ………………………...
Mavi küf çürüklüğü (Penicillium italicum) (Turunçgiller) ……………………...
Mayısböceği (Melolontha melolontha) (Fındık) ………………………………...
Nar yaprakbiti (Aphis punicae) ………………………………………………….
Narda kahverengi leke (Alternaria alternata) …………………………………...
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) (Turunçgiller) ………………………………
Psorosis (Citrus psorosis-associated ophiovirus -CPSaV) (Turunçgiller) ………
Satsuma cücelik virüsü (Satsuma dwarf nepovirus -SDV) ……………………...
Sirke sinekleri (Drosophila spp.) (İncir) ………………………………………...
Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae] (Turunçgiller) ……………
Şıralı zenk (Idiocerus stali) (Antepfıstığı) ………………………………….……
Torbalı koşnil (Icerya purchasi) …………………………………………………
Tripsler (Turunçgiler) …………………………………………………………...
Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri) ………………………………………
Turunçgil cüceleşme viroidi (Citrus exocortis pospiviroid -CEVd) …………….
Turunçgil dal yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. syringae) ………………….
Turunçgil depo çürüklükleri ……………………………………………………..
Turunçgil gözenek viroidi (Citrus cachexia viroid -CCaVd) ……………………
Turunçgil kırmızı kabuklubiti (Aonidiella aurantii) …………………………….
Turunçgil kırmızıörümceği (Panonychus citri) …………………………….……
Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması
(Phytophthora citrophthora) …………………………………………………….
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Turunçgil palamutlaşma hastalığı (Yediverenleşme) (Citrus stubborn disease CSD) (Spiroplasma citri) ………………………………………………………..
Turunçgil pamuklu beyazsineği (Aleurothrixus floccosus) ……………………...
Turunçgil pasböcüsü (Phyllocoptruta oleivora) …………………………………
Turunçgil psorosis (kavlama) virüsü (Citrus psorosis-associated ophiovirus CPSaV) …………………………………………………………………………..
Turunçgil sarı kabuklubiti (Aonidiella citrina) ………………………………….
Turunçgil siyah yaprakbiti (Toxoptera aurantii) (Çay) …………………………
Turunçgil siyah yaprakbiti (Toxoptera aurantii) (Turunçgiller) ………………...
Turunçgil tomurcukakarı (Aceria sheldoni) ……………………………………..
Turunçgil tristeza virüsü (Citrus tristeza closterovirus -CTV) …………………
Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) …………………………………………..
Turunçgil virgül kabuklubiti [Lepidosaphes beckii (= Cornuaspis beckii)] …….
Turunçgil yaprak galerigüvesi (Phyllocnistis citrella) …………………………..
Turunçgil yaprak kırışıklık virüsü (Citrus crinkly leaf ilarvirus) ………………
Turunçgil yeşil yaprakbiti [Aphis spiraecola (=Aphis citricola)] ……………….
Turunçgilde kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp. citri) ………………….
Turunçgilerde tripsler (Frankliniella occidentalis, Thrips major, T. meridionalis,
T. tabaci, Pezothrips kellyanus, Haplothrips reuteri, H.distinguendus) ………...
Turunçgillerde mavi küf çürüklüğü (Penicillium italicum) ……………………..
Turunçgillerde taşlaşma (Citrus impietratura disease) …………………………..
Turunçgillerde uç kurutan (Phoma tracheiphila) ………………………………..
Turunçgillerde yaprakbitleri ……………………………………………………..
Turunçgillerde yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymetrasca decedens) ….
Turunçgillerde yeşil küf çürüklüğü (Penicillium digitatum) …………………….
Tütün tripsi (Thrips tabaci) (Turunçgiller) ………………………………………
Unlubit (Planococcus citri) (Turunçgiller) ………………………………………
Vertisilyum solgunluğu (Verticillium dahliae) (Zeytin) ………………………...
Virgül kabuklubiti (Lepidosaphes ulmi) (Fındık) ……………………………….
Yaprakbitleri (Turunçgiler) ……………………………………………………...
Yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) (Turunçgiller) ...
Yediverenleşme (Citrus stubborn disease -CSD) (Spiroplasma citri)
(Turunçgiller) ……………………………………………………………………
Yenidünya karalekesi (Venturia inaequalis var. eriobotryae) …………………..
Yeşil küf çürüklüğü (Penicillium digitatum) (Turunçgiller) …………………….
Yıldız koşnili (Ceroplastes floridensis) ………………………………………….
Zeytin ağaçlarında bor noksanlığı ……………………………………………….
Zeytin ağaçlarında Vertisilyum solgunluğu (Verticillium dahliae) ……………..
Zeytin çiçek sapı sokanları (Calocoris trivialis, C. annulus) ……………………
Zeytin dal kanseri (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi) …………………..
Zeytin fidantırtılı (Palpita unionalis) ……………………………………………
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Zeytin güvesi (Prays oleae) ……………………………………………………..
Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae) …………………………………………...
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae) ……………………………………………..
Zeytin kırlangıç böceği (Agalmatium flavescens) ……………………………….
Zeytin kızılkurdu (Lasioptera berlesiana) ………………………………………
Zeytin kurdu [Coenorrhinus cribripennis (=Rhynchites ruber)] ………………..
Zeytin pamuklubitleri (Euphyllura spp.) ………………………………………...
Zeytin pamuklukoşnili (Filippia oleae) …………………………………………
Zeytin sineği (Bactrocera oleae) ………………………………………………..
Zeytin sineği (Bactrocera oleae)’ne karşı havadan cezbedici-ilaç karışımı
uygulaması ……………………………………………………………………….
Zeytinde bor noksanlığı ………………………………………………………….
Zeytinde filizkıran (Phloeotribus scarabaeoides) ……………………………….
Zeytinlerde halkalı leke (Spilocaea oleaginea (=Cycloconium oleaginum)] ……
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Alternaria alternata (Narda kahverengi leke) ………………………..………….
Aceria sheldoni (Turunçgil tomurcuk akarı) …………………………………….
Agalmatium flavescens (Zeytin kırlangıç böceği) ……………………………….
Agonoscena pistaciae (Antepfıstığı psillidi) …………………………………….
Aleurothrixus floccosus (Turunçgil pamuklu beyazsineği) ……………………...
Alternaria alternata f.sp. citri (Turunçgilde kahverengi leke) …………………..
Anoplus roboris (Fındık yaprakdeleni) ……………………………………………….
Aonidiella aurantii (Turunçgil kırmızı kabuklubiti) …………………………….
Aonidiella citrina (Turunçgil sarı kabuklubit) ………………………………………
Aphis citricola (Turunçgil yeşil yaprakbiti) ……………………………………..
Aphis craccivora (Börülce yaprakbiti) (Turunçgiller) …………………………..
Aphis gossypii (Pamuk yaprakbiti ) (Turunçgiller) ……………………………...
Aphis punicae (Nar yaprakbiti) ………………………………………………….
Aphis spiraecola (=Aphis citricola) (Turunçgil yeşil yaprakbiti) ……………….
Apple mosaic ilarvirus -APMV (Elma mozaik virüsü) (Fındık) ………………..
Asymmetrasca decedens (Yaprakpiresi) (Turunçgiller) ………………………....
Bactrocera oleae (Zeytin sineği) ………………………………………………...
Calocoris trivialis, C. annulus (Zeytin çiçek sapı sokanları) ……………………
Capnodis cariosa (Antepfıstığı dipkurdu) (Antepfıstığı) ………………………..
Carpophilus spp. (Ekşilik böcekleri) (İncir) ……………………………………..
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Cecidophyopsis vermiformis (Fındık kozalak akarı) …………………………….
Ceratitis capitata (Akdeniz meyvesineği) ……………………………………….
Ceroplastes floridensis (Yıldız koşnili) …………………………………………
Ceroplastes rusci (Kanlı balsıra) ………………………………………………...
Chloropulvinaria floccifera (Çay koşnili) ……………………………………….
Citrus cachexia viroid -CCaVd (Turunçgil gözenek viroidi) ……………………
Citrus crinkly leaf ilarvirus (Turunçgil yaprak kırışıklık virüsü) ……………………...
Citrus exocortis pospiviroid -CEVd (Turunçgil cüceleşme viroidi) …………….
Citrus impietratura disease (Turunçgillerde taşlaşma) …………………………..
Citrus psorosis-associated ophiovirus -CPSaV [Turunçgil psorosis (kavlama)
virüsü] ……………………………………………………………………………
Citrus stubborn disease -CSD [Turunçgil palamutlaşma hastalığı
(Yediverenleşme)] ……………………………………………………………….
Citrus tristeza closterovirus -CTV (Turunçgil tristeza virüsü) ………………………..
Coccus pseudomagnoliarum (Gri yumuşak koşnil) ……………………………..
Coenorrhinus cribripennis (=Rhynchites ruber)] (Zeytin kurdu) ……………….
Cornuaspis beckii (Turunçgil virgül kabuklubiti) ……………………………….
Cryphonectria parasitica (Kestane kanseri) …………………………………….
Curculio elephas (Kestane hortumluböceği) …………………………………….
Curculio nucum (Fındık kurdu) ………………………………………………….
Cycloconium oleaginum (Zeytinlerde halkalı leke) ……………………………..
Cydia splendana (Kestane içkurdu) ……………………………………………..
Dialeurodes citri (Turunçgil beyazsineği) ………………………………………
Drosophila spp. (Sirke sinekleri) (İncir) ………………………………………...
Ectomyelois ceratoniae (Harnup güvesi) ………………………………………..
Empoasca decipiens (Yaprakpiresi) (Turunçgiller) ……………………………..
Euphyllura spp. (Zeytin pamuklubitleri) ………………………………..……….
Eurytoma amygdali (Badem içkurdu) …………………………………………...
Filippia oleae (Zeytin pamuklukoşnili) ………………………………………….
Frankliniella occidentalis (Çiçek tripsi) (Turunçgiller) …………………………
Gnomonia leptostyla (Ceviz antraknozu) ………………………………………..
Gypsonoma dealbana (Fındık filizgüvesi) ………………………………………
Haplochrois theae (Çay filiz güvesi) …………………………………………….
Haplothrips distinguendus (Turunçgiller) ……………………………………….
Haplothrips reuteri (Turunçgiller) ………………………………………………
Hylesinus vestitus (Antepfıstığı karagözkurdu) ………………………………….
Icerya purchasi (Torbalı koşnil) …………………………………………………
Idiocerus stali (Şıralı zenk) (Antepfıstığı) ……………………………..………...
Kermania pistaciella (Antepfıstığı dalgüvesi) …………………………………..
Lasioptera berlesiana (Zeytin kızılkurdu) ………………………………………
Lemon sieve-tube necrosis (Limon tıkanıklık hastalığı) ………………………...
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Lepidosaphes beckii (Turunçgil virgül kabuklubiti) …………………………….
Lepidosaphes pistaciae (Antepfıstığı kabuklubiti) ………………………………
Lepidosaphes ulmi (Virgül kabuklubiti) (Fındık) ………………………………..
Lymantria dispar (Kırtırtılı) (Fındık) ……………………………………………
Megagonoscena viridis (Antepfıstığı yeşilpsillidi) ……………………………...
Megastigmus pistaciae (Antepfıstığı meyve içkurdu) ………………….………..
Melolontha melolontha (Mayısböceği) (Fındık) ………………………………...
Mikomyia coryli (Fındık galsineği) ……………………………………………...
[Myzus (Nectarosiphon) persicae] (Şeftali yaprakbit) (Turunçgiller) …………...
Oberea linearis (Fındık tekeböceği) ……………………………………………..
Otiorhynchus davricus, O. meridionalis (İncir maymuncuğu) ……..……………
Palomena prasina (Fındık yeşil kokarcası) ……………………………………...
Palpita unionalis (Zeytin fidantırtılı) ……………………………………………
Panonychus citri (Turunçgil kırmızı örümceği) …………………………………
Parametriotes (=Haplochrois) theae (Çay filiz güvesi) …………………………
Parlatoria oleae (Zeytin kabuklu biti) …………………………………………..
Parthenolecanium corni (Fındık koşnili) (Fındık) ………………………………
Parthenolecanium rufulum (Fındık kahverengi koşnili) ………………………...
Penicillium digitatum (Yeşil küf çürüklüğü) (Turunçgil depo çürüklüğü) ……...
Penicillium italicum (Mavi küf çürüklüğü) (Turunçgil depo çürüklüğü) ……….
Pezothrips kellyanus (Turunçgiller) ……………………………………………..
Phloeotribus scarabaeoides (Zeytinde filizkıran) ……………………………….
Phoma tracheiphila (Turunçgillerde uç kurutan) ………………………………..
Phyllocnistis citrella (Turunçgil yaprak galerigüvesi) …………………………..
Phyllocoptruta oleivora (Turunçgil pasböcüsü) …………………………………
Phytophthora citrophthora (Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve
gövde zamklanması) …………………………………………………………….
Phytoptus avellanae (Fındık kozalak akarı) ……………………………………..
Pistaciaspis (=Lepidosaphes) pistaciae (Antepfıstığı kabuklubiti) ……….……..
Planococcus citri (Turunçgil unlubiti) …………………………………………..
Prays citri (Limon çiçekgüvesi) …………………………………………………..
Prays oleae (Zeytin güvesi) ……………………………………………………..
Pseudomonas amygdali (Badem dal kanseri) ……………………………………
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Zeytin dal kanseri) …………………..
Pseudomonas syringae pv. syringae (Turunçgil dal yanıklığı) ………………….
Recurvaria pistaciicola (Antepfıstığı meyve içgüvesi) ………………………….
Rhynchites ruber (Zeytin kurdu) ………………………………………………...
Saissetia oleae (Zeytin karakoşnili) ……………………………………………..
Satsuma dwarf nepovirus -SDV (Satsuma cücelik virüsü) ……………………...
Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola (Antepfıstığı meyve içgüvesi) ………
Septoria pistaciae (Antepfıstığında karazenk) …………………………………..
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Spilocaea oleaginea (Zeytinlerde halkalı leke) ………………………………….
Spiroplasma citri [Turunçgil palamutlaşma hastalığı (Yediverenleşme)] ……....
Suturaspis pistaciae (Antepfıstığı beyaz kabuklubiti) …………………………..
Thaumetopoea solitaria (Antepfıstığı gözkurdu) ………………………………..
Thrips meridionalis) (Turunçgiller) …………………………………………….
Thrips major (Böğürtlen tripsi) (Turunçgiller) …………………………………..
Thrips tabaci (Tütün tripsi) (Turunçgiller) ………………………………………
Toxoptera aurantii (Çaylarda turunçgil siyah yaprakbiti) ……………………….
Toxoptera aurantii (Turunçgil siyah yaprakbiti) (Turunçgiller) ………………...
Venturia inaequalis var. eriobotryae (Yeni dünya karalekesi) ………………….
Verticillium dahliae (Zeytin ağaçlarında vertisilyum solgunluğu) ………………
Xanthomonas arboricola pv. corylina (Fındık bakteriyel yanıklığ) …………….
Xyleborus dispar (Dalkıran ) (Fındık) …………………………………………...
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