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AĞAÇ SARIKURDU
Zeuzera pyrina L.
(Lepidoptera: Cossidae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Erginlerde kanat açıklığı yaklaşık 41-43 mm arasındadır. Ön ve arka kanatlar beyaz renkli
olup, ön kanatların üzerinde çok sayıda oval şekilli metalik mavi renkli benek bulunur (Şekil
1). Kanatların üzerindeki beneklerin rengi larvanın beslendiği bitki türüne göre değişiklik
gösterebilir. Dişi bireylerde antenler iplik formunda ve beyaz tüylerle kaplıdır. Erkek
bireylerde ise anten tarak formunda olup, üzerindeki beyaz tüyler basal kısımda
yoğunlaşmıştır. Baş ve thoraks üzerinde de yoğun beyaz tüyler bulunup, orta kısımda 3’erli
iki sıra halinde 6 adet koyu mavi renkli benek bulunur. Abdomen koyu kahverenginde olup,
segmentler arasında çok sayıda beyaz tüycükler mevcuttur.
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Yumurta; ovalimsi şekilli ve yaklaşık 0.8x0.9 mm boyutlarında olup, kırmızımsı sarı veya
kırmızımsı kahverengindedir (Şekil 2).

©M. ÖZDEMİR

©M. ÖZDEMİR

Şekil 2. Ağaç sarıkurdu yumurtası.
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Şekil 1. Ağaç sarıkurdu ergini.

©A. ÖZTOP
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Şekil 3. Ağaç sarıkurdu genç (a) ve olgun larvası (b).

Genç larva, pembemsi renkte ve üzerindeki noktalar çok az belirgindir (Şekil 3a). Olgun larva
ise yaklaşık 8x45-60 mm boyutlarında, silindirik şekilli ve koyu sarımsı kahverenginde olup,
abdomen 8 segmentlidir. Her segmentte 4 çift siyah benek bulunur ve bu benekler üzerinde
biri kısa diğeri uzun iki adet kıl mevcuttur (Şekil 3b).
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Pupa; yaklaşık 5x22 mm boyutlarında, silindirik şekilli ve koyu kahverengi sarımsı renkte
olup, mumya tipindedir (Şekil 4a).
b
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Şekil 4. Ağaç sarıkurdu pupası (a) ve galeri ağzındaki pupa gömleği (b).
b
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Şekil 5. Ağaç sarıkurdu 1. dönem larvaları (a) ve galeri ağzındaki beslenme pislikleri (b).
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Ağaç sarıkurdu kışlayan larvalarının beslenme faaliyeti mart-nisan ayı içerisinde başlar (galeri
ağızlarında özsu akıntısı olur). İlk kelebek uçuşları ise mayıs sonu-haziran başında başlar ve
eylül sonu-ekim başlarında son bulur. Kelebekler geceleri (genellikle alacakaranlıkta) aktif
olup yumurtalarını bırakır, gün içinde ise ağaç tacı içerisinde dinlenirler. Yumurtalar nadiren
tek tek, genellikle de 100-300 adetlik kümeler halinde; ergin çıkış delikleri yakınına, gövde
üzerindeki çatlaklara, kabuk aralarına ve nadiren de toprağa bırakılır. Ergin ömrü ortalama 23 gün olup, bir dişi ömrü süresince yaklaşık 860 adet yumurta bırakır.
Yumurtalar yaklaşık 11-12 günde açılır. Birinci dönem larvalar yaklaşık bir gün yumurta
kümeleri etrafında toplu halde bulunur (Şekil 5a). Genç larvalar bulundukları yerden yukarı
doğru hareket ederek bir yıllık sürgün, yaprak veya yan sürgünlerin birleşme noktalarında 11.5 cm uzunlukta galeri açar. Ağız kısımlarında beslenme pislikleri bulunan bu galerilerde
(Şekil 5b) 1. dönemini yaklaşık 7 günde tamamlayan larva, galeriyi terk ederek aşağıya doğru
iner ve 20-30 cm aşağıda tekrar bir galeri açar (Şekil 3a). Açılan ikinci galeri 5-7 cm
uzunluğunda olup, burada 2. larva dönemini yaklaşık 10-11 günde tamamlayarak bu galeriyi
de terk eder ve 3. dönem larva son galerisini ağacın ana dal ve gövdesi üzerinde açar (Şekil
7). Üçüncü dönem larvalar açmış oldukları bu galerilerde diğer tüm larva dönemlerini (3., 4.
ve 5. larva dönemi) tamamlar. Ana dal ve gövdede odun dokusuna ulaşan larva öncelikle
gövdenin çevresi boyunca 1/3’lük kısmını kapsayacak şekilde bir galeri açar, daha sonra ağaç
gövdesine paralel ve yukarı doğru galeri açmaya devam eder. Yeni giriş yapılmış galerilerin
ağzında beslenme pislikleri (Şekil 5b) ve bir bitki özsuyu akıntısı olur (Şekil 6). Galeri
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içerisinde gelişmesini tamamlayan larva genellikle açmış olduğu galerinin ağzında pupa olur.
Ancak, nadir de olsa açmış olduğu galeri üzerinde herhangi bir yerden taze dokuyu kemirerek
bir çıkış deliği açıp burada da pupa olabilir. Pupa süresi 2-3 hafta olup, pupanın baş ve
thoraks kısmı galeri ağzından dışarıya doğru itilerek, yarısı içeride ve diğer yarısı da dışarıda
olacak şekilde galeri ağzında kalır (Şekil 4b) ve böylece kelebek çıkışı gerçekleşir.

EM

Z. pyrina, genellikle yılda 1 ve bazen de iki yılda bir döl vermektedir.

©N. ÖZTÜRK

©N. ÖZTÜRK

©N. ÖZTÜRK

Şekil 6. Ağaç sarıkurdu larvasının giriş yaptığı galeride oluşan bitki özsuyu akıntısı.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Meyve ağaçlarındaki esas zarar, Ağaç sarıkurdunun larvaları tarafından konukçu bitkilerin
ana dal ve gövdelerinde galeri açmak suretiyle oluşturulur (Şekil 7). Açılan galeriler sebebiyle
ağaç dal ve gövdesindeki iletim demetleri zarar görür ve bitkinin üst kısımlarına su ve besin
maddesi iletimi engellenir. Dolayısıyla bitkide gelişme geriliği ve genel bir durgunluk belirtisi
olur. Bulaşık ağaç ve dallar yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamen kuruyabilir. Açılan galeriler
fidan veya ağaçların ince dallarında, rüzgarlı hava veya meyve yükü nedeniyle kırılmalara yol
açar (Şekil 7). Bu durum ise, verim kaybı ile taç şeklinin bozulmasına neden olabilmektedir.
Larva giriş deliklerden bitki özsuyu akışı Z. pyrina’nın tipik özelliğidir (Şekil 6). Z. pyrina
genellikle yaşlı ağaçlar ile bakımsız ve ormana yakın bahçelerde zarar yapmakla birlikte,
özellikle zeytin bahçelerinde genç ağaçlarda sorun olmaktadır. Bulaşık bahçelerde mücadele
yapılmadığı takdirde ekonomik anlamda zarar oluşabilmektedir.
Kuşlar, karıncalar, sıcak esen rüzgar ile geç ilkbahar ve yaz yağmurları Z. pyrina
popülasyonunu önemli ölçüde düşürmektedir. Ülkemizde meyve yetiştiriciliği yapılan tüm
bölgelerinde bu zararlıya rastlamak mümkündür.
3. KONUKÇULARI

Ağaç sarıkurdu polifag bir zararlıdır. Genellikle meyve ağaçlarında olmak üzere, orman
ağaçları ve çalılıklarda da zararlı olur. Zeytin, elma, armut, ayva, kiraz, erik, nar, ceviz önemli
konukçuları arasında olup, dünyada yaklaşık 150 farklı konukçusunun olduğu bilinmektedir.
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Şekil 7. Ağaç sarıkurdunun bitki odun dokusunda açmış olduğu galeriler ve zararı.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Karıncalar, kuşlar ve özellikle de ağaçkakanlar, Z. pyrina yumurta ve genç larvalarının önemli
predatörüdür. Ülkemizde saptanan parazitoit türleri aşağıda verilmiştir.
Hym.: Ichneumonidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Chalcididae
Hym.: Chalcididae
Hym.: Chalcididae
Hym.: Eulophidae
Hym.: Braconidae

TA

Parazitoitleri
Ichneumon sarcitorius L.
Microgaster sp.
Elasmus spp.
Enderus sp.
Schreineria zeuzerae Ashm.
Elachertus nigritulus Zetterstedt
Apanteles laevigatus Ratzeburg

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
• Bahçe tesis ederken kullanılacak çelik ve fidanlar temiz olmalıdır.
• Bahçe bakımı iyi yapılarak ağaçlar sağlıklı bulundurulmalı ve mayıs-haziran aylarında taç
izdüşümündeki yabancı ot mücadelesi ile nar gibi dip sürgünü olan meyve ağaçlarında dip
sürgün temizliğine özen gösterilmelidir.
• Ağaçlar her yıl düzenli budanmalı, gerek budama sırasında ve gerekse de yıl içerisindeki
kontrollerde, bulaşık dallar kesilerek imha edilmelidir.
• Yoğunluğun düşük olduğu bahçelerde, galerilere çelik tel sokularak larvalar öldürülür.
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5.2. Biyolojik Mücadele
Ağaç sarıkurdunun doğada birçok doğal düşmanının bulunduğu bilinmektedir. Öncelikle bu
türlerin korunması ve etkinliklerinin arttırılması için zararlılara karşı kullanılan ilaçları ve
ilaçlama zamanlarını doğru saptayarak, mevcut predatörleri koruma, destekleme ve
etkinliklerini arttırma yoluna gidilmelidir. Bunun için, yıl içerisinde predatör faaliyetinin
yoğun olduğu dönemlerde, diğer zararlılara karşı geniş etkili bitki koruma ürünleri yerine
seçici (spesifik) olanları tercih edilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele

EM

5.3.1. İlaçlama zamanı
Ağaç sarıkurdunun larvaları ağacın odun dokusunda galeri içerisinde beslendiği için
mücadelesi oldukça zordur. İlaçlamaya karar vermek için eşeysel çekici tuzaklarla ilk kelebek
çıkışı takip edilir. Bunun için mayıs ayı ilk yarısında hektara bir adet olmak üzere izleme
(monitör) amaçlı tuzaklar ağaçların güney yönüne ve yerden 1-1.5 m yüksekliğe asılır.
Tuzaklar haftada 2-3 kez kontrol edilir. İlk ergin yakalanmasını takiben 14. ve 16. günler
içerisinde ağaçlar ilaçlı bulundurulmalıdır (haziran ayı). Tuzaklarda ergin yakalanması devam
ettiğinde ve tepe noktaları oluştuğunda 2. (ağustos ayı) ve 3. (ekim ayı) ilaçlamalar
yapılabilir. İlaçlamalar, kaplama ilaçlama şeklinde olmalıdır.
Meyveye yatmış bahçelerde hasada yakın ilaçlamalar diğer zararlıların mücadelesi ile entegre
edilebilir. Z. pyrina ile mücadelede başarılı olabilmek için, en az iki yıl üst üste mücadele
yapılmalıdır.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

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

İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. Küçük
taç yapısına sahip fidan ve ağaçlarda, sırt pülverizatörleri de kullanılabilir.
5.3.4. İlaçlama tekniği

TA

İlaçlamalarda hedef zararlı hareketli olduğundan, bulaşık ağaçlar kaplama şeklinde
ilaçlanmalıdır. Ağaçların özellikle kök boğazı, ana gövde ve uç dallarının ilaçlanmasına özen
gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlama öncesi mevcut galeriler renkli sprey boya ile işaretlenerek kayıt edilir. İlaçlamayı
takip eden 14. ve 21. günlerde uç sürgünlerde yeni zararlı giriş delikleri aranır. Yeni
galerilerin açılması ilaçlamanın başarısızlığını gösterir. Aynı zamanda ilaçlama öncesi
monitör amaçlı eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayıları ile ilaçlama sonrası
yakalanan kelebek sayıları karşılaştırılarak ilaçlamanın başarısı değerlendirilir.
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AKARLAR
Akdiken akarı Tetranychus viennensis Zacher (Tetranychidae)
İkinoktalı kırmızıörümcek Tetranychus urticae Koch (Tetranychidae)
Avrupa kırmızıörümceği Panonychus ulmi Koch (Tetranychidae)
Meyve kahverengiakarı Bryobia rubrioculus (Scheuten) (Tetranychidae)
Yassıakar Cenopalpus pulcher (Canestrini & Fanzago) (Tenuipalpidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

(Acarina)

Akarlar, genellikle 0.5 mm’den küçük olup çıplak gözle zor görülürler. Vücutları yumurta
veya armut şeklindedir. Vücutlarında değişik şekil ve büyüklükte kıllar, dikenler ve tüyler
bulunur. Akar yumurtaları sıcaklığa bağlı olarak 2-9 günde açılır. Yumurtadan çıktıktan sonra
sırasıyla bir larva ve iki nimf dönemi (protonimf ve deutonimf) geçirerek ergin olur. Larvaları
3 çift, nimf ve ergin dönemleri ise 4 çift bacaklıdır. Akarların yapraklardaki yoğunluğu
haziran ayından itibaren artmaya başlar, temmuz-ağustos aylarında en yüksek seviyeye ulaşır,
daha sonra giderek azalır. Mevsimin sıcak ve kuru olması Akarların hızlı artmasına, yağışlar
ise popülasyonun azalmasına neden olur. Akarların üreme gücü oldukça yüksektir.

G

Akdiken akarı (Tetranychus viennensis Zacher) (Tetranychidae)

TA

Yaz dişileri oval şekilli, kırmızı-bordo renkli ve tombuldur. Kış dişileri parlak kırmızı
renklidir.

a

b

Şekil 1. Akdiken akarının ergin dişisi (a) ve ergin, nimf ve yumurtaları (b).

Sırtındaki kıllar diken gibi çıkar ve kılın çıktığı yer beyaz bir kabarıklık yapar (Şekil 1a).
Larva ve nimfler yeşilimsi-gri renklidir (Şekil 1b). Erkek bireyler yeşilimsi sarı renkli olup,
sırtının iki yanında siyah benekler bulunur ve sadece yazın görülür. Soğukların gelmesi ve
yaprakların dökülmeye başlamasıyla ölürler. Göğüs kısmı geniş, karın kısmı ise geriye doğru
sivridir. Ayrıca, erkekler dişilerden daha küçük ve hareketlidir.
Yumurtaları bilye şeklinde, şeffaf ve açılmasına yakın sarımsı krem renklidir. Larvaları
yuvarlak şekilli ve şeffaftır. Yapraklarda çok yoğun ağ örerler.
Akdiken akarı kışı döllenmiş dişi halinde geçirir. Çiftleşen dişiler, iklim koşullarına bağlı
olarak genellikle eylül veya ekim aylarında kışlağa çekilir. Önce ağaçların yaşlı kabuk
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EM

altlarına ağaç çatlaklarına ve eski koşnil kabukları içine yerleşirler. Ancak çoğu kışı geçirmek
için toprak içinde 5-10 cm derine iner ve toprak içindeki boşluklara gruplar halinde
yerleşirler. Bulundukları boşlukta ağ örerler ve ağlar arasında kışı geçirirler.

©A.ÖZDEM

Şekil 2. Akdiken akarı'nın yapraktaki zararı.

Akdiken akarı beslenmek için nisan ortasından itibaren kışlaklarını terk edip yapraklara geçer
(Şekil 2) ve mayısın ilk haftasında yumurta bırakmaya başlar. Yumurtalarını damar
boyuncayaprağa bırakırlar. Bir dişi 60-120 yumurta bırakır. Yumurtalar 5-7 gün içinde açılır.
Yılda 9-10 döl verir.

TA

G

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch) (Tetranychidae)
Erginlerin rengi genel olarak yeşilimsi sarı veya kahverengimsi yeşil, ancak kışlayan dişilerde
portakal rengi veya kiremit kırmızısıdır. Vücudun iki tarafında siyah büyük birer benek
bulunur. Bu benekler çeşitli şekillerde olabilir ve nadiren arka uca doğru yayılır. Vücut kılları
oldukça belirgin olup, deri üzerinden tek tek, diken gibi çıkar. Dişilerin vücudu yuvarlakçadır
(Şekil 3a). Erkekler dişiden daha küçük ve hareketli olup, karın kısmı, geriye doğru sivrilir.
Kışı geçirecek dişiler portakal veya kiremit rengini alır.

a

©M. F. TOLGA

b

©M. F. TOLGA

Şekil 3. İkinoktalı kırmızıörümcek ergin (a) ve nimfleri (b).

Yumurtaları inci tanesi gibi beyazımsı, şeffaf ve tamamen yuvarlaktır. Açılmaya yakın
koyulaşarak parlak sarı-yeşil bir renk alır. Yeni çıkan larva renksizdir, üzerinde hiç benek
yoktur. Beslenmeye başladıktan sonra sırtının sağ ve solunda benekler belirir (Şekil 3b).
İkinoktalı kırmızıörümcek, kışı döllenmiş dişi olarak gövdelerde, ağaç kabuklarının altında,
ağaçların çatlak ve yarıklarında, dökülmüş yaprak ve kabuk parçalarında ve yabancı otlarda
uyuşuk halde geçirir. Erginler, martın ilk haftasından itibaren kışlama yerlerinden çıkmaya
başlar.
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Yaprakta çok yoğun ağ örer, bir yaprak üzerinde zararlının tüm biyolojik dönemlerini bir
arada görmek mümkündür. Dişiler beslendikleri yaprakların alt yüzüne tek tek olmak üzere
100-200 yumurta bırakır. Yılda 10-21 döl verir.
Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi Koch) (Tetranychidae)

c

a

EM

Dişiler, koyu kırmızı renkli, yuvarlakça dolgun vücutludur. Sırt kıllarının çıktığı yer beyaz
daire şeklinde olup bombelidir (Şekil 4a). Erkekleri pembemsi gri renklidir ve karın kısmı
geriye doğru sivrilir. Yumurtaları kiremit kırmızısı renkte ve soğan biçimindedir. Yumurtanın
üzerinde bir sap bulunur ve yumurta üzeri yukarıdan aşağı doğru ince çizgilidir (Şekil 4b).

©A.ÖZDEM

b

G

Şekil 4. Avrupa kırmızı örümceği ergini (a) ve yumurtaları (b).

TA

Larvaları parlak kırmızı renklidir. Bu kırmızıörümcek türü ağ örmez. Avrupa
kırmızıörümceği, kışı döllenmemiş yumurta halinde ağaçların dal ve sürgünlerinde özellikle
gözlere yakın yerlerde geçirir. Zararlının döllenmiş yumurtalarından yalnızca erkek bireyler,
döllenmemiş yumurtalarından ise hem erkek hem de dişi bireyler meydana gelmektedir.
Kışlık yumurtaların açılması bir ay devam eder. Ancak ilk 15 gün içinde yumurtaların çoğu
açılır. Nisan başından itibaren yumurtadan çıkan larvalar taze sürgünlere saldırır. Larvalar
ilkbaharda 28 günde, yazın ise 15 günde ergin olur. Erginler, mayıs ayından itibaren
yumurtalarını yaprak altlarına bırakır (Şekil 4b). Yumurtalar ilkbaharda 9 günde, yaz
aylarında ise 3 günde açılır. Kışlık yumurtalarını temmuz sonlarından itibaren genç dalların
koltuk altlarına veya meyve buketi ile odun gözü etrafına bırakır. Bu yumurtalar açılmadan
kışa girer. Yılda 8-9 döl verir.
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Şekil 5. Avrupa kırmızıörümceği’nin yapraktaki zararı.

Meyve kahverengiakarı [Bryobia rubrioculus (Scheuten) (Tetranychidae)]

G

Erginler kırmızı, kahverengi ve yeşil karışımı renklidir. Üstten bakıldığında sırtı düz ve karın
kısmı şişkindir. Vücut kıllarının yaprak şeklinde oluşu bu türe özgüdür. Ön bacakları diğer
kırmızıörümceklere göre çok uzundur (Şekil 6). Erginleri daha çok bir ve iki yıllık dallar
üzerinde bulunur ve yapraklarda ağ örmez. Erkek birey yoktur. Döllenmeden çoğalırlar.
Yumurtaları bilye şeklinde ve kırmızı renkte olup, üzeri hafif beyaz mumludur. Dal
çatallarında ve sürgün boğumlarında kırmızı kümeler halinde bulunurlar. Bu nedenle
yumurtalarından kışın kolayca tanınır. Larvalar yuvarlak şekilli ve kırmızı renklidir.
Meyve kahverengiakarı, kışı yumurta halinde geçirir. Kış yumurtalarını çoğunlukla 1-2 yıllık
dallar üzerine bırakırlar. Yumurtaları odun ve meyve tomurcukları etrafında, yaprak gözleri
civarında görülür. Yoğunluğun çok olduğu yıllarda yumurtalarını kalın dallara ve hatta ağaç
gövdelerine de bırakırlar. Bu durumda dallar pas rengini alır. Kış yumurtaları hava koşullarına
göre mart sonu ve nisanın ilk günlerinden itibaren açılmaya başlar ve mayısa kadar bir ay
boyunca devam eder. Nisan sonuna kadar kış yumurtaları çoğunlukla açılmış olur.
Yumurtadan çıkan larvalar yapraklarda beslenir.

TA

Ergin dönemini bir ve iki yıllık dallar üzerinde geçirir. Bu özellik Meyve kahverengiakarı’na
özgü bir davranıştır. Kış yumurtalarını temmuz ortasından itibaren dallara bırakmaya başlar.
Bu yumurtalar yaz içinde açılmaz, açılması için üzerinden bir kış geçmesi gerekir. Bu akarın
ilk dölleri yalnız yaz yumurtası bırakır. Bu yumurtalar yaz ayları içinde açılır. Son döller
tamamen kış yumurtası, aradaki döller hem yaz hem de kış yumurtası bırakır. Bunun için
ağaçta hem yaz hem de kış yumurtası bir arada bulunur. Yaz yumurtası yapraklara, kış
yumurtası dallara bırakılır. Eylül sonu ve ekimde son erginler de ölür. Ağaçta yalnız kış
yumurtaları kalır. Yılda 3-4 döl verir.
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Şekil 6. Meyve kahverengiakarı ergini.

Yassıakar [Cenopalpus pulcher (Canestrini & Fanzago) (Tenuipalpidae)]

G

Erginler, kışın tomurcuklarda veya tomurcukların arasındaki sürgün boğumlarında kümeler
halinde bulunur. Renklerinin kırmızı oluşu ile kolaylıkla tanınırlar.

TA

Dişilerde vücut oval ve yassı yapılı olup, kiremit veya daha koyu kırmızı renktedir (Şekil 7).
Kış dişileri yaz dişilerinden daha koyu renktedir. Yaz dişilerinde vücut açık kırmızı renkte ve
siyah lekelidir. Sırtında vücudu enine ikiye bölen belirgin bir çizgi vardır. Sırttaki kıllar kısa
c karın kısmı
ve diken gibidir. Bacakları kısa, boğumları küttür. Erkeklerin vücudu ince ve
uzun; rengi daha açık kırmızıdır. Kış aylarında erkek bireylere rastlanmaz. Yumurtaları
uzunca oval, ön tarafı basık fıçı şeklinde ve kiremit kırmızısı renktedir.

©M. F. TOLGA

©M. F. TOLGA

Şekil 7. Yassıakar erginleri.

Diğer kırmızıörümcek türlerinden çok daha yavaş hareket ederler. Yaprakta çok az ağ örerler.
Yassıakar, kışı döllenmiş dişi olarak meyve ağaçlarının 2-3 yıllık dallarının çiçek buketi, odun
ve meyve gözleri etrafında, tomurcukların arasında veya üzerinde geçirir. Bu tür kışı açıkta ve
ince dallar üzerinde ergin olarak geçirme özelliği ile diğer türlerden ayrılır. Kar ve dondan
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zarar görmezler. Kışın 25-125’lik gruplar halinde bir arada bulunur. Bu gruplar dalda kırmızı
bir leke gibi görülür. Erginler nisan ortasından sonra yumurta bırakmaya başlar. Kışı geçiren
dişiler ilk yumurtalarını dal üzerinde odun gözünün etrafına ve altına bırakırlar. Daha sonra
yapraklara geçer ve alt yüzünde damarlar boyunca yumurta bırakır. Yumurtalar mayıs sonu
veya haziranın ilk haftasından itibaren açılmaya başlar. Sonbaharda çiftleştikten sonra
erkekleri ölür. Yapraklar dökülünce ekimden itibaren dişiler dallara çekilmeye başlar. Yılda
4-5 döl verir.

EM

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Akarlar, bulundukları konukçuların yapraklarından bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar ve
zehirli maddeler salgılarlar. Bunun sonucu, yapraklarda önce beyaz, sonra sarı kahverengi
lekeler meydana gelir ve daha sonra bu lekeler birleşerek yaprağın kuruyup dökülmesine,
dolayısıyla önemli derecede ürün kaybına neden olurlar.
Avrupa kırmızıörümceği ve Meyve kahverengiakarı çiçeklerin çanak yapraklarını ve
buketlerdeki taze yaprakları emerek sararttığından, bahçe yanmış gibi görünür. Şiddetli zarara
uğrayan meyve ağaçlarında yapraklar gümüşi bir renk alır (Şekil 5), meyve gözleri iyi
gelişemez ve bu nedenle pişkin gözler az olur. Sürgünler de yeterince pişkinleşmediğinden kış
donlarından zarar görür.
Yassıakar, ilkbaharda açılan tomurcuklara saldırarak onları zayıflatır. Meyve tutumunu önler.
Meyveler renksiz ve kalitesiz olur. Gelecek yılın meyve gözleri normal teşekkül edemez.
Pişkin gözler az olur. Meyve verimi yıldan yıla düşer. Yaprakta damarlar boyunca renk
bozulması başlar, grimsi kırmızı görünüm damar boyunca yayılır.

G

Bu akarlardan en önemlileri P. ulmi, T. viennensis ve T. urticae’dir. Ülkemizin meyvecilik
yapılan her bölgesinde yaygın olarak bulunurlar.
Ülkemizde bu türlerin dışında Tetranychus atlanticus McGregor ve Bryobia praetiosa Koch
(Tetranychidae) da meyve ağaçlarında tespit edilmiş olup, ekonomik öneme sahip değildirler.
3. KONUKÇULARI

Polifag zararlılardır. Akarlar, başta elma, armut, ayva, kiraz, şeftali, erik, badem, vişne, kayısı
olmak üzere tüm meyve ağaçlarında bulunurlar.

TA

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Avcı akar ve böcekler zararlı akarların tüm dönemlerine saldırarak onları baskı altında
tutabilmektedirler.
Phytoseiidae (Acarina) familyasına ait predatörleri
Typhlodromus spp.
Phytoseiulus spp.
Euseius finlandicus (Oudemans)
Kampimodromus aberrans (Oudemans)
Amblyseius potentillae (Garman)
A. barkeri (Hughes)
A. agrestris (Karg)
A. ornatus Athias-Henriot
A. aurescens Athias-Henriot
A. obtusus (Koch)
A. andersoni (Chant)
A. bicaudus Wainstein
A. graminis (Chant)
A. tenuis (Westerboer)
Paraseiulus soleiger (Ribaga)
P. erevenicusa Wainstein et Arutunjan
P. subsoleiger Wainstein
P. ameliae (Ragusa and Swirski)
Anthoseius recki (Wainstein)
Amblydrcmella sternlichti (Swirski and Amitai)
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Diğer predatörleri

5. MÜCADELESİ

Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Anthocoridae
Hem.: Anthocoridae
Col.: Coccinellidae
Col.: Coccinellidae
Dip.: Cecidomyiidae
Thy.: Thripidae
Thy.: Thripidae
Neu.: Chrysopidae

EM

Atractotomus mali (Meyer)
Malacocoris chlorizans (Penz.)
Deraecoris lutescens Schill
D. serenus (Douglas & Scott)
Phytocoris longipennis Flor
P. femoralis Fieb.
P. tristis L
Orius spp.
Anthocoris sibiricus Reuter
Stethorus punctillum Weise
S. gilvifrons (Mulsant)
Therodiplosis persicae Kieffer.
Scolothrips longicornis Priesner
S. latipennis Priesner
Chrysoperla carnea (Steph.)

5.1. Kültürel önlemler

G

Kışın veya ilkbaharda yapılan toprak işlemesi ile 20-25 cm derinlikteki bireyler ölmektedir.
5.2. Biyolojik Mücadele

TA

Akarların biyolojik mücadelesinde, yukarıda adı geçen faydalılardan Phytoseiidae
familyasından türler ile S. longicornis, S. punctillum ve S. gilvifrons önemli rol oynamaktadır.
Bu türlerin doğada korunması, etkinliklerinin artırılması, bulunmayan yerlerde popülasyon
oluşturulması ve kitle halinde üretilip salınması suretiyle biyolojik mücadele yapılır.
Mücadele programları, özellikle Phytoseid’leri koruyacak şekilde planlanmalıdır.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

Akarlara karşı özel olarak kış mücadelesi önerilmemektedir. Ancak kabuklubit ve koşnillerin
bulunduğu meyve bahçelerinde yapılacak kış mücadelesi, Avrupa kırmızıörümceği ve Meyve
kahverengiakarı’nın kış yumurtaları ile Yassıakar’ın kışlayan ergin popülasyonunu da
düşürür.
Mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda, Akdiken akarı,
İkinoktalı kırmızıörümcek ve Avrupa kırmızıörümceği sayısının yaprak başına ortalama 8-10
adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama yapmak gerekir. Kontroller ilk ilaçlamadan sonra 15'
er gün aralıklarla Ağustos sonuna kadar sürdürülmeli ve yoğunluk görüldüğü takdirde
ilaçlama yapılmalıdır.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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
İlaçlama yaparken, yaprakların alt yüzeylerinin ve sürgünlerin iyice ilaçlanmasına özen
gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

EM

Uygulamanın yapıldığı bahçelerde, ilaçlamadan 15 gün sonra yapılan kontrollerde, akar
yoğunluğu yaprak başına ortalama 8-10 canlı bireyin altına düşmüşse uygulama başarılıdır.
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AKDENİZ MEYVESİNEĞİ
Ceratitis capitata (Wied.)
(Diptera: Tephritidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ergini, 4.5–6 mm boyundadır. Vücudunun genel rengi sarımsı kahverengidir. Başı sarı,
gözleri büyük, yeşil madeni parıltılı, kenarları kırmızıdır. Toraks, abdomene oranla daha açık
renkli olup üst tarafında ikinci segmentin alt yarısı ile dördüncü segmentin alt kısmının üçte
ikisini kapsayan grimsi renkte iki şerit vardır. Kanatları geniş olup, üzerinde siyah ve soluk
kahverengimsi şeritler bulunur. Ayrıca kanatların dip kısmına yakın yerlerde, küçük nokta ve
lekeler mevcuttur. Bacakları kırmızımsı sarı olup, üzerinde sarı ve siyah kıllar bulunur (Şekil
1a). Dişilerde abdomenin sonunda, kılıç şeklinde sivri bir ovipozitörü vardır.

G

Yumurtaları mekik şeklinde ve beyazdır. Larvası, beyaz renkli ve bacaksız, baş tarafı sivri,
arkası (abdomenin sonu) küt bir yapıda olup, vücudu 11 segmentten oluşmaktadır. Pupa, koyu
kahverenginde olup fıçı şeklindedir (Şekil 1b).

Şekil 1. Akdeniz meyvesineği’nin ergini (a), pupası ve larvası (b), meyvedeki zararı (c).

TA

Akdeniz meyvesineği kışı, toprakta pupa veya ağaç üzerinde kalmış ya da yere dökülmüş
meyvelerde, larva veya pupa olarak geçirir. Ancak, son yıllarda Akdeniz Bölgesi’nde
erginlerine kış aylarında da rastlanmaktadır. İklim koşullarına bağlı olarak ilkbahar sonu, yaz
başında çıkan erginler beslendikten sonra meyvelerin vurma olgunluğuna (renk dönüşümünün
görüldüğü yani olgunlaşma başlangıcı) gelmesinden itibaren, yumurtalarını meyvelerin
kabuğu altına ovipozitörleri ile açtıkları deliğe bırakırlar.
Açılan yumurtalardan çıkan larvalar meyvenin etli kısmı ile beslenerek üç dönem geçirir ve
olgun larvalar kendilerini toprağa atarak, toprağın 2–3 cm derinliğinde pupa olurlar.
Larvaların gelişme süresi, sıcaklığa bağlı olarak 9-18 gün arasında değişir. Pupa süresi, yazın
10–12 gündür.
Pupadan çıkan erginler 4-7 gün beslendikten sonra eşey olgunluğuna erişir. Dişilerin yumurta
bırakmaları için, sıcaklığın 16ºC'nin üzerinde olması gerekir. Bir dişi ömrü boyunca yaklaşık
200-300 yumurta bırakabilir. Ergin ortalama ömrü doğal koşullarda 30-50 gündür. Bu zararlı,
Ege Bölgesi’nde yılda 4–5, Akdeniz Bölgesi’nde 7-8 döl verebilir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Akdeniz meyvesineği erginleri; turunçgil ve nar meyvelerinin vurma olgunluğuna geldiği
dönemde yumurta bıraktıkları noktalarda sarımsı lekelere, olgun meyvelere yumurta
bıraktıkları noktalarda ise kahverengimsi lekelere neden olurlar (Şekil 2a).

Şekil 2. Akdeniz meyesineği’nin yumurta bırakan ergini (a), vuruk (b) ve larva zararı (c).

G

Akdeniz meyvesineği’nin larvaları, meyveleri kurtlandırmak suretiyle zarar yapar. Meyvenin
etli kısmında beslenen larvalar, meyvenin bu kısımlarında bir yumuşama ve çöküntü meydana
getirir. Zarar görmüş meyveler, vaktinden önce olgunlaşır ve yere dökülür. Akdeniz
meyvesineği, diğer konukçularına göre ayvada daha geç dönemde zarar yapmaktadır.

Şekil 3. Akdeniz meyvesineği’nin nar meyvesindeki vuruk (a) ve larva zararı (b).

TA

Özellikle ihraç edilen turunçgil, nar, şeftali, nektarin ve diğer ürünlerdeki zarar ülkemiz
ekonomisi açısında çok önemlidir. Bu tür meyvelerin vuruklu veya bulaşık olması,
ihracatımızı olumsuz yönde etkilemekte ve ürünlerin yurt dışına çıkarılmasına izin
verilmemektedir. Zarar oranı bölgelere göre %5-80 arasında değişmektedir.

Şekil 4. Akdeniz meyesineği’nin ayva meyvesindeki vuruk (a) ve
larva zararı (b).
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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 şeridinde yıl boyunca
görülmektedir.
3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlıdır. Limon çeşitleri hariç turunçgil, kayısı, ayva, şeftali, nektarin, incir,
trabzon hurması, nar, elma, armut, yenidünya, avokado, hintinciri, hünnap ve bunların yabani
türleri ülkemizde tespit edilen en önemli konukçularıdır.

EM

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

• Zararlının ana konukçusu olduğu bilinen, bir ürün ile yeni tesis edilecek meyve
bahçesine ara konukçuluk eden şeftali, nektarin, incir, trabzon hurması, nar ve ayva
gibi meyveler dikilmemeli ve bunlarla karışık bahçe kurulmamalıdır.
• Dökülen bulaşık meyveler toplanıp derin çukurlara gömülmelidir.
• Hasattan sonra ağaç üzerinde kalmış meyve bırakılmamalıdır.
5.2. Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele

TA

G

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

Şekil 5. Akdeniz meyvesineği’nin farklı tip feromon tuzakları (a, b, c, d, e).

5.3 Kimyasal Mücadele
5.3.1.İlaçlama zamanı

Akdeniz meyvesineği turunçgil ve nar çeşitlerinin olgunluk öncesi dönemlerinde, 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 tuzaklar
asılarak ergin çıkışları takip edilir (Şekil 5).
Meyvelerin ben düşme döneminde yapılan kontrollerde ilk vuruk görüldüğünde veya
tuzaklarda ilk ergin yakalandığında hemen ilaçlamaya başlanır. İlaçlamadan sonra tuzaklarda
sinek yakalanması devam ediyorsa ilacın etki süresine göre hasat ile son ilaçlama arasındaki
süreye dikkat edilerek ilaçlamaya devam edilir. Günlük sıcaklık 16ºC’nin altına düştüğünde
ilaçlamaya gerek duyulmaz.
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5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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.
5.3.4. İlaçlama yöntemi

Fümigasyon

EM

Akdeniz meyvesineği kimyasal mücadelesinde “Zehirli Yem Kısmi Dal” yöntemi kullanılır.
Bunun için hazırlanan cezbedici+insektisit karışımı ruhsatlı dozunda ağaçların güneydoğu
yönündeki bir dalında 1m2’lik alan ıslanacak şekilde (100-150 ml ilaçlı su olacak şekilde)
uygulanır. İlaçlamada bir sıra ilaçlanır, bir sıra atlanır. İkinci aşamada ise, ilaçlanmayan
sıralar ilaçlanarak daha önce ilaçlanan sıralar boş geçilir. Ağaçlar içten dışa doğru kuru yer
kalmayacak şekilde ilaçlanır.
Polifag bir zararlı olması, uygun koşullarda birden fazla sayıda döl vermesi, yumurtalarını
doku içerisine bırakması gibi özellikleri nedeniyle bu zararlıya karşı, her ne kadar açık alan
meyve yetiştiriciliğinde kimyasal mücadele uygulaması yapılsa da zararlının bulaşma riski
devam etmektedir. Ayrıca C. capitata’nın dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi özellikle
tropik ve subtropik ülkelerde karantina zararlısı olması nedeniyle, gerektiği durumlarda
karantina önlemleri amacıyla zararlı ile mücadelede ruhsatlı bir fümigant ile uygun koşullarda
fümigasyon yapılır.

G

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

Meyvelerin olgunlaşma periyodu boyunca hasada kadar tuzaklar haftada bir kontrol edilir. Bir
tek ergin görülse bile ilaçlamaya devam edilir.
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ANTEPFISTIĞI MEYVE İÇKURDU
Megastigmus pistaciae Walk.
(Hymenoptera: Torymidae)

EM

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI
Antepfıstığı meyve içkurdu (Megastigmus pistaciae) erginleri 4,0-5,9 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. Yumurta koyma
borusu (ovipozitör) iyi gelişmiş ve hemen hemen abdomen boyu kadardır (Şekil 1).

G

Şekil 1. Megastigmus pistaciae ergini.

TA

Kanatlar şeffaf ve parlak, üzerleri çizgiler halinde esmer noktalı ve kıllıdır. Yumurtaları kirli
beyaz renkli ve uzuncadır. Olgun larva 4,5-6,5 mm olup, rengi donuk kirli beyaz, yay
biçiminde, baş ve abdomen uçları ince, ortası kalın ve bacaksızdır (Şekil 2). Pupa 4,0-6,5 mm,
rengi mat beyaz olup, serbest pupa tipindedir (Şekil 3).

Şekil 2. Megastigmus pistaciae larvası.

Şekil 3. Megastigmus pistaciae
pupası.

Kışı antepfıstığı meyveleri içerisinde geçirerek, nisan ayı ortalarında pupa olur. Pupa dönemi
20-27 gündür. Larva, pupa olmadan önce çıkış deliğini hazırlar. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde iklim koşullarına bağlı olarak ergin çıkışları Şanlıurfa için mayıs ayının ilk
haftası, Gaziantep için mayıs ayının 2. haftasında olmaktadır. Ergin çıkış süresi Şanlıurfa’da
27, Gaziantep’te 52 gün sürmektedir.
Ergin ömrü 6-8 gündür. Erginler, çıkışlarının üçüncü veya dördüncü gününde yumurta
bırakmaya başlar. Yumurtalarını meyve sap kısmına yakın ve meyve embriyosuna ovipozitörü
ile bırakır. Erginler her meyve tanesine bir yumurta bırakır, bazı tanelerin embriyosu içinden
nadiren 2 larva çıkar. Yumurtalardan 5-6 gün içinde çıkan larvalar, meyve embriyosunda
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beslenir. Bu larvaların bir kısmı hızla gelişerek, temmuz-ağustos aylarında ergin olurlar.
Ancak, bu dönemde meyvenin kemik dokusu sertleşmiş olduğundan, bırakılan yumurtalardan
çıkan larvalar, sertleşmiş meyve kabuğunu delerek meyve içine giremezler. Bu dönemde
çıkan erginler popülasyonun ortalama %15’ini oluşturmaktadır. Diğer larvalar, ağaç üzerinde
veya yere dökülen meyveler içinde kışı geçirmektedir. Yılda bir döl verir. Bazı yıllar diyapoz
süresi 2 yıl kadar sürebilir.

G

EM

2.ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Esas zararı mayıs 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, ya da
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 4). Zarar %40’a kadar varabilir. Her larva bir meyvede zararlı olur.
Ülkemizde antepfıstığı yetiştirilen bütün alanlarda bulunmaktadır.

Şekil 4. Megastigmus pistaciae zararı.

TA

3.KONUKÇULARI
Ülkemizde M. pistaciae’nın konukçusu olarak antepfıstığı (Pistacia vera L.), buttum (P.
khinjuk (Stocks)), menengiç (P. terebinthus L.) ve atlantik sakızı (P. atlantica Desf.)
belirlenmiştir.
4.DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri
Sycophila biguttata (Swederus)
(Hymenoptera: Eurytomidae)
Eurytoma pistaciae (Rond.) (= setigera Mayr)

(Hymenoptera: Eurytomidae)

Eupelmus uruzonus (Dalman)

(Hym.:Eupelmidae)

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
Ağaç üzerinde kalmış veya toprağa dökülmüş bir yıl öncesine ait 300 meyve mart-nisan
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.
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5.2.2.Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

G

EM

5.2.3.Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
5.2.4.İlaçlama tekniği
İlaçlama kaplama şeklinde yapılmalı ve meyve salkımlarının iyice ıslatılmasına dikkat
edilmelidir.
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ANTEPFISTIĞI SİYAH İÇKURDU
Eurytoma plotnikovi (Nik.)
(Hymenoptera: Eurytomidae)

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Vücut uzunluğu; dişi bireylerde ortalama 2,5 mm, erkek bireylerde ortalama 2,1 mm kadardır.
Dişilerde baş, metanotum ve pronotum'un ortası ile gasterin taban segmenti siyah, vücudun
diğer kısımları pas kırmızısı renginde, anten ve bacaklar sarımsı kırmızı renkte olup, kanat
damarları açık sarıdır (Şekil 1a). Erkek bireyler siyah, bacaklar sarımsı, anten siyah, kanat
damarları açık kahverengidir (Şekil 1b). Antenler 10 segmentli olup, dişide segmentler
silindirimsi, erkekte ise saplı, uzun kıllı ve uca doğru hafifçe incelir. Yumurtalar oval olup
meyvenin endokarpının iç duvarına yerleştirilir (Şekil 1c). Larva olgun dönemde 5-6 mm
boyunda, kirli beyaz renklidir. Larva ortada kalın ön ve arkaya doğru daralan, ancak üçüncü
ve dördüncü abdomen segmentlerinden itibaren ventrale doğru bükük bir larva olup;
bacaksızdır (Şekil1d). Pupa ilk önce beyaz daha sonra kirli beyaz ergin çıkışına yakın koyu
renkte ve serbest pupa tipindedir.
b

G

a

Serpil KARADAĞ

Serpil KARADAĞ

TA

Y.Bengü ŞAHAN

e

d

Serpil KARADAĞ

c

Serpil KARADAĞ

Şekil 1. Antepfıstığı Siyah İçkurdu'nun dişisi (a), erkeği (b),
yumurtası (c), larvası (d), pupası (e)

Zararlı, kışı larva döneminde antepfıstığı ağaçları üzerindeki meyvelerin içerisinde veya yere
dökülen meyve içerisinde geçirir. Larvaların bir bölümü ertesi yıl ergin olurken bir kısmı da
ikinci yılın mayıs ayında ergin hale geçer. Larva süresi 2-3 yıla çıkabilir. Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde erginler mayıs ayının ilk haftası çıkmaya başlar, mayıs ayının sonlarına doğru
maksimum çıkışlarını yaparlar. Temmuz ayının ilk haftasına kadar ergin çıkışı devam
edebilir. Dişiler ortalama 8, erkekler 6 gün yaşar.
Yumurtalar bırakıldıktan sonra 2-3 gün içinde açılırlar. Larva süresi ertesi yıla kalmamış
bireylerde yaklaşık 9-10 ay sürer. Pupa süresi18-20 gün kadar devam etmektedir.
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Erginler, çıkışlarının üçüncü veya dördüncü günlerinde yumurta bırakmaya başlarlar.
Yumurtalarını iç kabuğu sertleşmemiş olan meyvelerin, sap kısmına yakın bir yerinden
meyvenin endokarpının iç duvarına ovipozitörü ile gömer. Erginler her meyveye bir yumurta
bırakır. Yumurtadan çıkan larva meyve embriyosuna girerek beslenir. Meyvelerin bu
dönemde kemik kabukları sertleşmemiş durumdadır. Zararlı kışı meyve içerisinde larva
döneminde geçirir. Çoğu birey yılda 1 döl verir iken 2-3 yılda bir döl veren bireylerde vardır.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

EM

Zararı, ergin ve larvalar yapmaktadır. Yumurta bırakma sonucu meyvenin dış kabuğunda
siyah renkli halka görünür ve reçine çıkışı olur. Zarara uğrayan meyve kahverengi görünüm
alır. Larvalar ise meyvenin içi ile beslenir. Zarar görmüş meyvelerin bir kısmı yere
dökülürken bir kısmı ağaç üzerinde asılı kalmaktadır. Zarar %30'a kadar varabilir (Şekil
2).Ülkemizde antepfıstığı yetiştirilen bütün alanlarda bulunmaktadır.

Serpil KARADAĞ

G

Serpil KARADAĞ

Şekil 2. Antepfıstığı Siyah içkurdu zararı

3. KONUKÇULARI

Ülkemizde Antepfıstığı (Pistacia vera L),Melengiç (P. therebinthus L.)ve Buttum (P. khinjuk
Stocks) meyvelerinde zararlı olmaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

TA

Zararlının Ülkemizde larva parazitoiti, Gugolzia karadagae Doğanlar (Hymenoptera:
Pteromalidae) belirlenmiştir. Bu parazitoit zararlıyı %2 oranında parazitlemektedir.
5. MÜCADELESİ

5.1. Mekanik mücadele

Hasattan sonra ağaç üzerinde kalan çürük ve bozuk meyve salkımları ile yere dökülen ticari
değeri olmayan meyveler toplanarak bahçelerden uzaklaştırılmalıdır. Ambarlarda yakacak
olarak bırakılan zarar görmüş meyvelerin nisan ayı sonuna kadar yakılması zararlı ile
mücadelede önemli olmaktadır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Ağaç üzerinde kalmış veya toprağa dökülmüş 300 meyve hasatta kontrol edilir %10 canlı
larva var ise bir sonraki yıl için ilaçlamaya karar verilir. İlaçlama zamanını belirlemek için
ergin çıkışı takip edilir. Bu amaçla ağaç üzerinde kalmış, toprağa dökülmüş veya hasat
sırasında işe yaramaz olarak ayrılan meyvelerden yaklaşık 2-3 kg kadar meyve ayrılmalıdır.
Ayrılan meyveler şifon kafeslere konulmalı ocak ayından itibaren bahçe içerisine
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EM

bırakılmalıdır (Şekil 3).İlk ergin çıkışından bir hafta sonra bahçede ilaçlama yapılmadır.
İlacın etkisi süresine göre ikinci ilaçlamada yapılmalıdır.

Serpil KARADAĞ

Şekil 3. Şifon kafeslerde zararlı takibi

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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 iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalı ve meyve salkımlarının iyice
ıslanmasına dikkat edilmelidir.
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ARMUT KAPLANI
Stephanitis pyri (Fabricius)
(Hemiptera: Tingidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

a

G

EM

Erginleri 4-5 mm boyunda, 2.5 mm eninde olup, vücudu yassı ve geniş olan süslü bir böcektir.
Üstten bakıldığında saydam olan ön kanatları arı peteği gibi desenlidir. Uçları ve orta kısmı
duman renginde gölgelidir. Toraks ve abdomen kahverengimsi siyah, bacakları koyu sarı
renklidir. Petek gözleri iyi gelişmiştir. Antenleri 5 segmentli pronotum yüksekçe ve öne doğru
uzanmış, başı örter durumdadır. Yumurtaları yaklaşık 2 mm uzunluğunda ve parlak siyah
renklidir. Nimfler, erginden farklı görünüşe sahip olup renkleri siyahtır (Şekil 1a,b).
Abdomenin iki yanında 12 adet çıkıntı bulunmaktadır.

©A.ÖZDEM

b

©N. ÖZTÜRK

Şekil 1. Armut kaplanı’nın yaprak altında beslenen ergin ve nimfleri.

TA

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

b

c

©N. ÖZTÜRK

EM

©A.ÖZDEM

©N. ÖZTÜRK

Şekil 2. Armut kaplanı’nın yaprağın üst yüzeyindeki zararı (a)
ve armut yaprağının alt ve üst yüzeyindeki zararı (b,c).

Yoğunluğun yüksek olduğu durumlarda ağaçlar iyi gelişemez, sürgünler tam olgunlaşamaz,
meyveler küçük kalır ve ürün kalitesi düşer.

3. KONUKÇULARI

G

Armut kaplanı, ülkemizde meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı yerlerde bulunabilmektedir.
Ancak, sekonder bir zararlı olduğu için her zaman ekonomik düzeyde zarar yapmamaktadır.
Armut kaplanı polifag bir zararlıdır. Birinci derecede elma, armut ve ayvada zarar
yapmaktadır. Ayrıca kiraz, vişne, şeftali, kayısı, erik, ceviz, kestane, muşmula, fındık,
akdiken, gül, kavak, söğüt, karaağaç, çınar ağaçları ve süs bitkilerinde de zarar yapmaktadır.

TA

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde Armut kaplanı’nın Stethoconus pyri (Mella) (Hem.: Miridae) isimli etkili bir
predatörü bulunmaktadır.
5. MÜCADELESİ

5.1.Kültürel önlemler

Yeni tesis bahçelerde sık dikim yapılmamalı, aşırı sulama ve azotlu gübre uygulamasından
kaçınılmalı,
Bahçe içi ve çevresinde yabancı ot temizliğine özen gösterilmeli, ağaçlar her yıl düzenli
budanarak bahçe içi hava sirkülasyonu iyi sağlanmalıdır.
5.2. Biyolojik mücadele
Armut kaplanı’nın doğal düşmanlarıyla ilgili ülkemizde yapılmış çok fazla çalışma
bulunmamaktadır. Ancak, doğada birçok parazitoit ve predatörünün olduğu bilinmektedir.
Öncelikle bu türlerin doğada korunarak etkinliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.
Meyve bahçelerinde sorun olan zararlı türlerle mücadelede, parazitoit ve predatörlere düşük
etkili seçici pestisitler kullanılmalıdır. Ayrıca, bahçe kenarlarında faydalılar için çok yıllık
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barınak bitkiler (yabani gül, böğürtlen vb.) ve besin kaynağı (av, polen, nektar vb.) olan nane,
yabani havuç ve rezene gibi bitkiler korunmalı, eğer mevcut değilse bahçe çevresinde
yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
5.3. Kimyasal Mücadele
Diğer zararlılara karşı yapılan kimyasal mücadele, genellikle bu zararlıyı baskı altında
tutmaktadır.
5.3.1. İlaçlama zamanı

EM

Nisan ayından itibaren erginlerin kışlaklarından çıkıp yapraklara geçtiği, fakat henüz yumurta
bırakmadığı dönemde 10 ağacın farklı yönündeki birer sürgünden alınan toplam 100 yaprakta
ergin sayısı, yaprak başına ortalama 1 adet olduğunda ilk ilaçlamaya karar verilir. Birinci döl
nimflerinin yoğun olduğu haziran ayında yukarıdaki yöntemle ergin ve nimfler sayılır. Yaprak
başına ortalama 2-4 adet ergin ve nimf mevcut ise, ikinci ilaçlama yapılır.
Gerekirse temmuz sonu veya ağustosun ilk haftasında üçüncü bir ilaçlama yapılır.

Ancak, Elma ağkurdu ve Elma içkurdu mücadeleleri yapılıyorsa, ayrıca Armut kaplanı’na
karşı ilaçlama gerekmeyebilir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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.

TA

Zararlı yaprakların alt yüzünde yaşadığı için ilaçlama sırasında, yaprakların alt yüzlerinin
iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
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ARMUT PSİLLİDİ
Cacopsylla pyri L.
(Hemiptera: Psyllidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Erginleri genel olarak açık kahverengi veya sarımsı turuncu-kahve renklidir. Kanatları
saydam olup, abdomen üzerinde çatı şeklinde katlanmıştır (Şekil 1a). Uçabildikleri gibi, arka
bacaklarının morfolojik yapısı gereği sıçrayabilirler. Erginlerin yazlık ve kışlık iki formu
vardır. Yazlık formu açık renkli ve daha küçük (1.9 mm), kışlık formu ise daha iri (2.1 mm)
ve koyu renklidir.
Yumurtaları oval, yeni bırakıldığında krem-beyaz, açılmaya yakın sarı renklidir. Yumurtalar,
arka kısmında bulunan bir sap ile bitki dokusuna yerleşirler (Şekil 1b, c).
İlk üç dönem nimf yassıca oval, krem-sarı renklidir. Dördüncü dönem nimf, öncekilerden
daha oval, mavimsi-yeşil kahverenginde olup, gelişmekte olan kanatlara sahiptir. Bu
dönemlerde vücutları, salgılamış oldukları tatlımsı madde ile örtülüdür (Şekil 1d). Beşinci
dönem nimfler ise daha az tatlımsı madde salgılar ve çevrelerinde tatlımsı madde örtüsü
bulunmaz (Şekil 1 e, f).

a

b

d

©V.BOZKURT

c

©V.BOZKURT

TA

©V.BOZKURT

e

©V.BOZKURT

f

©V.BOZKURT

©H. ŞENYURT

Şekil 1. Armut psillidi ergini (a), yumurtaları (b, c) ve nimfleri (d, e, f).

Kışı ergin olarak ağaçların kabuk çatlakları, yarıkları gibi korunaklı yerler ile tomurcuk
çevresi, dal çatalları, yerdeki yaprak altları ve artıklar arasında geçirir. Kışlayan erginler,
yumurtalarını tomurcukların dibindeki sürgünlere, tomurcuklar kabarmaya başladığında daha
küçük çatallara bırakır (Şekil 1b). Tomurcuklar açıldığında, dişiler yumurtalarını, taze
yapraklarda saplara ve orta damarlar boyunca; çiçek salkımlarında ise çanak yapraklarına ve
çiçek saplarına bırakır (Şekil 1 c). Yumurtadan çıkan nimfler 5 dönem geçirerek ergin olur.
İlk dört dönem nimfler, özellikle orta damara yakın olmak üzere yaprak alt yüzlerinde bulunur
ve salgıladıkları tatlımsı bir madde ile kaplıdırlar. Bu dönemlerde oldukça az hareket eder ve
aynı tatlımsı madde damlacığı içinde kalabilirler. Beşinci nimf döneminde ise çoğunlukla
tatlımsı madde damlacığını terk eder ve kendisi de az beslendiği için daha az tatlımsı madde
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salgılar. Bu dönem nimfler, yapraklarda ve gelişmekte olan sürgünlerde dolaşır veya yaprak
sapları ile taze sürgünlerde toplu halde bulunurlar. Bu nimflerden gelişen birinci döl erginleri,
kışlık formundan farklı olarak uzun mesafelere uçmaz; yumurtalarını yapraklara, özellikle alt
yüzüne ve sürgün uçlarındaki taze yapraklara bırakırlar. Yılda 3-4 döl verir.
Armut psillidi taze dokuları tercih eder. Zararlının ilk dölleri tarafından önemli derecede zarar
görmüş yapraklar, daha sonraki döllerin gelişimi için uygun değildir. Bu nedenle, mevsim
başında yüksek olan popülasyon, yaz ortasında oldukça düşük bir düzeye inebilir.

EM

Gelişme dönemi süresince sıcak ve kuru hava, ilk dönem nimfleri örten tatlımsı maddenin
kristalleşmesine ve son iki dönem nimflerin ölümüne neden olur. Bunun sonucunda nimf
popülâsyonunda %60-75 oranında azalma meydana gelebilir. Ayrıca sıcak yaz havası,
erginlerin bıraktıkları yumurta sayısını da azaltır. İlkbaharda ise serin hava koşulları ile taze
dokuların varlığı, psillidlerin hızla artmalarına yardımcı olur. Aynı şekilde hasattan sonra,
serin hava koşulları, armut ağaçlarında yeni sürgün faaliyetine yol açarak, psillid
popülasyonunda artışı kolaylaştırır.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Bu zararlının nimfleri, esas olarak yapraklarda (Şekil 2a, b) ve sürgünlerde beslenerek zarar
oluşturur. Yoğun bulaşmalarda ağaçların gelişmesi durur, yaprak ve meyve dökülmeleri,
meyvelerde şekil bozuklukları meydana gelir. Birkaç yıl tekrarlayan yoğun bulaşmaları
takiben ağaçların dallarında ve tümünde tamamen kurumaya neden olur.

TA

G

Salgıladıkları tatlımsı madde üzerinde de solunum ve fotosentezi engelleyen, ağaca genel bir
zayıflık veren, ayrıca meyvelerin pazar değerini düşüren bir isli yapı (fumajin) oluşur (Şekil
2c). Özellikle ara ziraatı yapılan, bu nedenle sık sulanan bahçelerde zarar daha fazla olur.
Ayrıca, armutta geriye doğru ölüm (Candidatus Phytoplasma pyri) ve ateş yanıklığı gibi bazı
hastalık etmenlerinin vektörlüğünü yaptıkları da kaydedilmektedir.

a

©H. ŞENYURT

b

©O.GÖNEN

c

©V.BOZKURT

Şekil 2. Armut psillidi’nin yapraktaki (a, b) ve meyvedeki (c) zarar şekli.

Ülkemizde armut yetiştirilen her yerde bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI

Konukçuları armut çeşitleri ile yabani armutlardır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Armut psillidi’nin pek çok doğal düşmanı vardır. Bunlar arasında en yaygın ve zararlıyı baskı
altında tutabilen predatör Anthocoris nemoralis (F.) (Hem.: Anthocoridae)’dir (Şekil 3). Bu
tür, haziran başından itibaren hızla artarak zararlıyı baskı altına alabilmektedir. Ancak, yaz
aylarında yapılan ilaçlamalar, bu predatöre çok zarar vermektedir. Bu yüzden ilaçlama,
ilkbahar başlangıcında, henüz doğal düşmanların bahçede yoğun olarak bulunmadığı
dönemde yapılmalıdır.
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Önemli doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.
Predatörleri
Hem.:Anthocoridae
Hem.:Anthocoridae
Hem.:Anthocoridae
Hem.:Anthocoridae
Hem.:Miridae
Hem.:Miridae
Hem.:Miridae
Hem.:Miridae
Hem.:Miridae
Hem.:Miridae
Hem.:Miridae
Hem.:Miridae
Hem.:Nabidae
Col.:Coccinellidae
Col.:Coccinellidae
Col.:Coccinellidae
Col.:Coccinellidae

G

EM

Anthocoris nemoralis (F.)
A. sibiricus Reuter
Orius minutus (L.)
Temnostethus dacicus Puton
Deraeocoris lutescens (Schilling)
D. ruber (L.)
D. rutilus (Herrich-Schaeffer)
D. trifasciatus (L.)
Phytocoris tiliae (F.)
P. pini Kirschbaum
Pilophorus pusillus Reuter
Agnocoris rubicundus (Fallen)
Nabis punctatus Costa
Adalia bipunctata (L.)
Coccinella septempunctata (L.)
Propylaea quatuordecimpunctata (L.)
Synharmonia conglobata (L.)
Parazitoitleri
Prionomitus mitratus (Dalman)
P. tiliaris (Dalman)
Trechnites psyllae Rusckha

Hym.:Encyrtidae
Hym.:Encyrtidae
Hym.:Encyrtidae

TA

Predatör türler zararlının yumurta ve nimfleri ile beslenirler. Bu türlerden Anthocoris
nemoralis, Armut psillidi’nin en önemli doğal düşmanı olarak tespit edilmiştir. Anthocoridae
familyasına bağlı türlerin popülâsyonu yıl içinde süreklilik göstermiş ve bütün doğal düşman
popülasyonunun %80-90’nını oluşturmuştur.
Propylaea quatuordecimpunctata, Synharmonia conglobata, Deraeocoris lutescens, D. ruber
ve Pilophorus pusillus Armut psilidi’nin ikinci derecede önemli doğal düşmanlardır. Bu
türlerin parazitleme oranları mayıs-ekim aylarında %50 civarına çıkabilmektedir.

a

b

Şekil 3. Anthocoris nemoralis’in nimfi (a) ve ergini (b).
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Armut bahçelerinde ara ziraatı yapılmamalıdır. Gereğinden fazla azotlu gübrelemeden
kaçınılarak, dengeli gübreleme, ağaçların budanması gibi kültürel işlemlere özen
gösterilmelidir.
5.2. Biyolojik Mücadele

EM

Parazitoit ve predatörlerin korunması ve etkinliklerinin arttırılması için faydalılara yan etkisi
en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.
Parazitoit ve predatörlere barınak olması için bahçe kenarlarına alıç (Crataegus sp.) vb.
bitkiler dikilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

Kışlayan döl erginlerinin yumurtalarına karşı mart ayından itibaren yapılan kontrollerde 100
sürgünde en az 10 yumurta görüldüğü zaman ilaçlama yapılır. Bölgelere göre değişmekle
birlikte mart- nisan aylarında yapılan sürgün kontrollerinde kışlayan döl erginlerinin bıraktığı
yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye
başladığı ve sürgünlerin %15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her
sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

G

Zararlının yumurta- nimflerine karşı etkili olan insektisit uygulandığında genellikle bu zararlı
için tek ilaçlama yeterlidir. Ancak nimflerin salgıladığı tatlımsı madde akıntısının görülmesi
ve giderek artması halinde, ilaçlama için geç kalınmış demektir. Bu zamanda yapılan
ilaçlamanın etkisi de çok düşüktür.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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

Özellikle yapraklar, ilaçlı su ile çok iyi kaplanacak şekilde ilaçlanmalıdır.
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ASPİRDE YAPRAKBİTLERİ
Şeftali yaprakbiti Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer)
Börülce yaprakbiti Aphis craccivora (Koch)
Aspir yaprakbiti Uroleucon (Uromelan) carthami (HRL.)
Uroleucon (Uromelan) jaceae (L.) Uroleucon sonchi (L.)

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

(Hemiptera: Aphididae)

Yaprakbitlerinin vücutları oval biçimde ve yumuşak olup1.5-3.0 mm boyundadırlar. Antenler
iplik şeklinde türlere göre değişen uzunlukta olup 3-6 segmentlidir. Ağız parçaları sokucuemici yapıdadır. Yaprakbitlerinde toraks iyi gelişmiş olup, kanatlı formlarda abdomen ile
birleşmiş gibidir. Abdomen, belirgin olmayan 9 segmentten meydana gelir. Abdomende yağ
ve mum salgılayan bir çift silindir şeklinde mum borusu vardır. Abdomen, kauda denen bir
çıkıntı ile son bulur. Bu özellikler tür teşhisinde önemli rol oynarlar.

G

Yaprakbitlerinde kışı geçiren yumurtalardan bahar ayında fundatriksler (döllerin anası)
meydana gelir. Bunlar ve bunların meydana getirdiği döller doğurarak yaz döllerini meydana
getirirler. Yaprakbitleri polimorfizm gösterirler. Erginler çevre koşullarına göre kanatlı veya
kanatsız olabilirler. Erginler değişik koşulların oluşması halinde (örneğin yoğunlukların
artması, havaların soğuması gibi) kanatlı bireyler meydana getirirler. Dişiler yaz boyunca
çiftleşmeden canlı birey meydana getirirler. Yumurta dişinin yumurtalığında gelişir ve nimf
olarak doğar. Nimfler dişiden çıkar çıkmaz beslenmeye başlar. Nimf 4 gömlek değiştirerek
ergin olur.

TA

Uygun koşullarda nimf dönemi birkaç günde tamamlanır. Yaprakbitlerinin vivipar olmaları,
eşeysiz de üreyebilmeleri, erkek bireyin çok az olması nedeniyle çok kısa sürede üreyerek
yoğunlukları artabilir. Yaprakbiti gelişme süresi konukçu kalitesi ve iklim koşullarına göre de
değişir. Yaprakbiti popülasyonu hava şartları ile çok ilgilidir. Kuraklık ve sıcaklık arttığında,
popülasyon birden düşer.
Yaprakbitlerinin bir kısmı sonbaharda konukçu değiştirir. Burada erkek ve dişi bireyler
(seksupar) meydana gelir. Bir kısmı ise konukçu değiştirmeden bulunduğu bitkide seksupar
bireyleri meydana getirir. Bunlar çiftleşerek kışı geçirecek yumurtaları bırakırlar.
Aspirde tespit edilen yaprakbiti türlerinin özellikleri aşağıda verilmiştir.
Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae Sulzer]: M.persicae erginleri 1.2-2.3
mm uzunluğunda, açık sarıdan yeşile kadar değişen renklerde olmakla birlikte pembe
renklerde de görülmektedir. Kanatlı formları genellikle kanatsız formlardan daha büyük olur
ve abdomenin ortasında siyah nokta bulunur. Antenleri vücuttan biraz kısa ve tüberkülleri
belirgindir. Kornikulusları yeşil, ucu koyu renkte ve orta kısmı şişkindir. Kauda kornikulustan
daha kısa ve açık renktedir. Vücut ovaldir (Şekil 1).
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Şekil 1. Şeftali yaprakbiti’nin kanatlı formu (a), kanatsız formu (b)

G

Börülce yaprakbiti [Aphis craccivora (Koch)]: 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 2).

Şekil 2. Börülce yaprakbiti’nin kanatlı formu (a), kanatsız formu (b)

TA

Aspir yaprakbiti [Uroleucon (Uromelan) carthami (HRL.)]: Yeşilimtırak
kahverengindedir. Baş, iyi gelişmiş anten çıkıntısına sahiptir. Anten 6 segmentli ve kıllıdır.
Kanat damarlanması normaldir. Abdomenin dorsalinde koyu lekeler bulunmaktadır.
Uroleucon (Uromelan) jaceae (L.): Erginleri 3.0-4.5 mm uzunluğunda, koyu kırmızımsı
kahverengindedir. Anten, kornikulus ve kauda siyahtır. Baş, iyi gelişmiş anten çıkıntısına
sahiptir. Anten 6 segmentli ve kıllıdır. Kanat damarlanması normaldir. Abdomenin dorsalinde
koyu lekeler bulunmaktadır (Şekil 3a).
Uroleucon sonchi (L.): Koyu kahverengindedir. Anten koyu, bacaklar açık, kornikulus
siyahtır. Kauda açık renklidir. III. anten segmentindeki sekonder sensorya, segmentin basal
kısmına yerleşmiştir. Baş, iyi gelişmiş anten çıkıntısına sahiptir. Anten 6 segmentli ve kıllıdır.
Kanat damarlanması normaldir. Abdomenin dorsalinde koyu lekeler bulunmaktadır (Şekil
3b).
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Şekil 3. Uroleucon jaceae kanatsız formu (a), Uroleucon sonchi kanatsız formu (b).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Ergin ve nimfler bitkilerin yaprak, sürgün ve gövdesinde koloniler halinde yaşarlar.
Yaprakbitleri bitki özsuyunu emerek beslenirler. Beslendikleri yapraklarda ve taze
sürgünlerde kıvrılmalara ve şekil bozukluklarına sebep olurlar. Yoğunluğun fazla olduğu
bitkilerde duraklama görülür ve normal gelişimlerini sürdüremezler. Bitkilerde verim azalır ve
kalitesi bozulur. Bitkinin yeni gelişme döneminde zararlı yoğunluğunun fazla olması halinde
bitkiler ölür.
Yaprakbitleri tarafından salgılanan tatlımsı maddenin bitkilerin üzerini kaplaması ve burada
saprofit mantarların gelişmesi sonucu fumajin oluşur. Bunun sonucunda bitkide fotosentezin
azalması nedeniyle ürünün kalite ve kantitesinde kayıplar meydana gelir.

3. KONUKÇULARI

G

Yaprakbitleri bitkide beslenirken zehirli madde salgılayarak bitkilerde deformasyona ve
kurumalara yol açar. Bunun yanında özellikle bitki virüs hastalıklarını, kültür bitkisine
nakletmesi ile de dolaylı bir zarar oluşturmakta ve bu oldukça önemli ekonomik kayıplara
neden olmaktadır.

TA

Şeftali yaprakbiti polifag bir zararlıdır, zararlının kış ve yaz konukçuları vardır. Kışlık
konukçuları sert çekirdekli meyve ağaçlarıdır. Yazlık konukçuları ise tütün, şekerpancarı,
şerbetçiotu, lahana, ıspanak, karnabahar, domates, biber, hıyar, patates, pazı, marul, şalgam,
turp, çobançantası, eşek kengeri, saka dikeni, labada, adi eşek marulu, kanarya otu, düğün
çiçeği, Gramineae türleri ve bazı süs bitkileri gibi çok sayıda yabancı ot ve kültür bitkisi
oluşturur.
Börülce yaprakbiti, polifag bir zararlıdır. Börülce başta olmak üzere fasulye, bezelye,
yerfıstığı, ş.pancarı olmak üzere Asteraceae ve Fabaceae türlerinde beslenmektedir.
Aspir yaprakbiti, daha çok aspir ve Carthamus sp. özelleşmiş bir türdür.
U. jaceae, konukçuları; Campanula trachelium, Carduus nutans, Carlina vulgaris, Centaurea
solstitialis, C. cyanus, C. iberica, C. jacea, C. salicifolia, C. scabiosa, Circium arvence,
Onopordum anatolicum gibi bitkilerdir.
U. sonchi, konukçuları; Compositae türleri, Centaurea cyanus, Geropogon glabrum, Sonchus
oleraceus, Sonchus arvensis, Sonchus asper, Aster sp., Lactuca sp., Carduus sp., Cichorium
sp., Cirsium sp. gibi bitkilerdir.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde aspirde zararlı türlerin doğal düşmanları ile ilgili yapılmış bir çalışma yoktur.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
- Aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılması,
5.2. Biyolojik Mücadele

EM

- Hasattan sonra tarla sürülmeli ve tarla içindeki yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır.
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için diğer zararlılarla mücadelede
kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli eğer kimyasal mücadele
gerekiyorsa doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

İlaçlama zamanının tespit etmek amacı ile nisan ayının sonundan itibaren tarlaya köşegenler
doğrultusunda girilerek 15-20 m’de bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinde sayımlar
yapılır. Sayımlarda bitkinin uç sürgünlerinden 5 cm’lik bitki aksamındaki birey sayısı 39 adet
ve üstü ise mücadele gerekir. Ancak, mücadeleye Yaprakbitlerinin doğal düşman
yoğunlukları dikkate alınarak karar verilmelidir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makinalar

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

TA

İlk bulaşmalar hem tarla kenarlarından hem de tarla içinde lokal olup homojen bir dağılım
göstermemektedir. Özellikle erken mevsimde yalnız tarla kenarları ve zararlının lokal olarak
bulundukları yerler ilaçlanmalıdır. Zararlının homojen olarak dağılım gösterdiği tarlalarda
kaplama ilaçlama yapılır. İlaçlamalar sabah erken veya akşam geç saatlerde, rüzgârsız bir
havada, bitkininin tüm aksamlarını ıslatabilecek şekilde yapılmalıdır.
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ASPİRDE YEŞİLKURTLAR
Helicoverpa armigera (Hbn.)
Heliothis peltigera (Denis&Schiff.)
(Lepidoptera: Noctuidae)
1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

EM

Helicoverpa armigera (Hbn.) ergini, 35-40 mm kanat açıklığında bir kelebektir. Ön kanatlar
erkeklerde grimsi yeşil, yeşilimsi devetüyü veya zeytin yeşili, dişilerde ise kızılımsı
kahverengine yakın sarımsıdır. Ön kanatlar üzerinde biri böbrek diğeri daire şeklinde iki leke
vardır. Arka kanatlar bej veya sarımsı renkli olup, kanat uçlarına doğru geniş ve siyah renkli
birer bant bulunur. Antenler kıl şeklinde ve az tüylüdür. Baş ve toraks, ön kanatların renginde
tüylerle örtülüdür. Abdomende bulunan kıllar, baş ve toraksdakilerden daha açık renkli ve
kısadır.
Yumurtalar 0.5-0.7 mm çapında, krem renkli ve üstten hafifçe bastırılmış küre şeklindedir.
Üzerinde uzunlamasına yerleşmiş çıkıntılar vardır. Yumurtadan yeni çıkmış larvaların boyları
1.5-2.0 mm, kirli beyaz renkli ve çok kıllıdır. Bu kıllardan baş ve protoraksta bulunanların
rengi siyahtır. Olgun hale gelmiş bir larvanın boyu 30-45 mm olup, rengi siyahımsı
kahverengiden yeşil veya soluk sarıya kadar değişiklik gösterir. Larvanın üst kısmında yeşil,
kahverengi ve sarı renkte bantlar yer alır. Yanlarda da sarı renkli birer bant daha bulunur.
Pupa 20-23 mm boyunda, önceleri yeşil, daha sonra kızıl kahverengine döner (Şekil 1).

Şekil 1. H. armigera erginleri (a♂, b♀ ), yumurtası (c), larva (d) ve pupası (e)
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Kışı toprakta pupa döneminde geçirir. Kelebekler nisan sonu veya mayıs başından itibaren
görünmeye başlar. Ergin uçuşları genellikle akşam saatlerinde olur. Dişi, yumurtalarını
genellikle yaprakların alt yüzüne ve generatif organlara teker teker bırakır. Bir dişi iklim
koşullarına bağlı olarak 400-2200 adet yumurta bırakabilir. Yumurtalar 5-10 gün içinde açılır.
Larvalar gelişmesini 13-26 günde tamamlar ve 6 dönem geçirerek olgun hale gelir.
Olgunlaşan larva toprağın 5-10 cm derinliğinde bir yuva hazırlar ve bu yuva içinde pupa olur.
Pupa süresi 12-25 gündür ve yılda 3-5 döl vermektedir.

TA

G

EM

Heliothis peltigera (Denis&Schiff.) ergini, 34-42 mm kanat açıklığında bir kelebektir. Ön
kanatlar genellikle açık sarı veya sarımsı kahverengi, kenarları kurdele şeklinde daha koyu bir
bantla çevrilidir. Ön kanatların ortasında, ön kenara yakın böbrek şeklinde bir leke vardır.
Arka kanatlar solgun sarı renkli ve kenarlarında koyu bir bant bulunur. Olgun larva 35-45 mm
uzunluğunda, yeşil renkli ve üzeri kıllıdır. Her iki yanda stigmaların altında vücut boyunca
beyaz renkli lateral birer çizgi uzanır (Şekil 2).

Şekil 2. Heliothis peltigera ergini (a), larva (c) ve pupası (d)

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Her iki türün erginleri yumurtalarını genellikle taze yapraklara bıraktığı için, zarar önce
yapraklarda başlar. Larvalar yaprakların sadece damarlarını bırakacak şekilde hatta
damarların bir kısmını da yiyerek zarara neden olurlar. İlerleyen dönemde larvalar bitkinin üst
kısmına yönelerek çiçek tomurcuğunda, tohum ve kapsülünde beslenmeye başlarlar. Yenen
çiçekler genellikle tohum kapsülü oluşturamadıkları için verim doğrudan etkilenmektedir.
Tohum kapsülleri oluştuktan sonra da kapsülleri delerek larvanın beslenmesi sonucu zarar
oluştururlar. Larvanın tohum kapsülündeki zararı önem taşımaktadır.
Aspir ekimi yapılan tüm alanlarda görülmektedir.
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3. KONUKÇULARI
Polifag zararlılardır. Aspirden başka, pamuk, ayçiçeği, tütün, bamya, patlıcan, domates, biber,
fasulye, soya fasulyesi, börülce, nohut, mercimek, bezelye, mısır, yerfıstığı, kabak, keten,
kenevir, buğday, yonca, üçgül, çeşitli süs bitkileri ve bazı yabancı otlar konukçuları olarak
bilinmektedir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Ülkemizde aspirde zararlı türlerin doğal düşmanları ile ilgili yapılmış bir çalışma yoktur.

5.1. Kültürel Önlemler

EM

5. MÜCADELESİ
Aspir ekiminden önce toprak işlemesi kışlayan pupaların imhasında önemlidir.
5.2. Biyolojik Mücadele

Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için diğer zararlılarla mücadelede
kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmelidir. Kimyasal mücadele
gerekiyorsa doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünü tercih edilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

G

Örnekleme için, her 40-50 dekarlık aspir tarlası bir ünite kabul edilir. Ünitelerde tarlanın
köşegenleri doğrultusunda zikzak yürünerek her 15-20 m’de bir olmak üzere tesadüfen seçilen
toplam 100 bitkiden 5’inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri
görüldüğünde ilaçlama gereklidir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makinalar

TA

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

İlaçlamalar sabah erken veya akşam geç saatlerde, rüzgârsız bir havada, bitkininin tüm
aksamlarını ıslatabilecek şekilde yapılmalıdır.
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AYVA İÇKURDU
Euzophera bigella Zell.
(Lepidoptera: Pyralidae)

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginleri, 7-8 mm boyunda ve 2.8 - 3.1 mm genişliğinde olup, kanat açıklığı 15-18 mm’dir.
Ön kanatlarının üzeri koyu gri renkli pullarla kaplıdır. Kelebek dinlenme halinde iken, ön
kanatlarında enine daha açık gri renkli bantlar görülür (Şekil 1a). Erginleri doğada, nisanekim ayları arasında görülür.
Bir dişi 200 kadar yumurta bırakabilmektedir. Yumurtlama ikinci günde başlayıp 5-6 gün
sürmektedir. Yumurtanın kuluçka süresi, ortalama 5-6 gün, ilkbaharda 15–20 gün, yazın ise
3–5 gündür.
Ayva içkurdu’nun olgun larvaları 10-12 mm uzunluğundadır. Larva rengi gri, soluk sarı,
kahverengi olup baş ve pronutum koyu kahverengidir. İlkbaharda larvalar diyapoza girerler.
Zararlı, laboratuvar koşullarında 25oC de 35-40 günde yumurtadan ergin hale geçer. Larva
dönemi 20-22 gün, pupa süresi 12-14 gün olup, ergin ömrü 8-20 gün arasında değişmektedir.

TA

G

Kışı, ağaçların gövdelerinde, kabuk altlarında, yarık ve çatlaklarda ve toprak yarıklarında
ördükleri gri bir kokon içerisinde olgun larva döneminde geçirir. Ayva içkurdu, değişik
ülkelerde 2-5 döl vermektedir.

Şekil 1. Ayva içkurdu ergini (a), meyvede larvanın çıkış deliği (b).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Ayva içkurdu’nun larvaları meyvede beslenerek zarar yapmaktadır. Zararlı ilk önce
konukçularının kabuğu altında, odunsu dokularda beslenip yerleşmekte ve daha sonra
meyvelerde zararlı olmaktadır. Larvalar meyvenin farklı fenolojik dönemlerinde meyvelerin
içine girerek kurtlandırır.
Larvalar meyveleri delerek galeri açmakta, etli kısmında ve çekirdek evinde beslenerek zarar
yapmaktadır. Larvalar beslenme esnasında açtıkları galerileri yoğun pislikle doldurmaktadır
(Şekil 2a ve b).
Hava sıcaklığı popülasyonun artmasında en önemli faktördür. Ağustos sonrası özellikle de
son dölün zararı önemli olup, bulaşık meyveler dökülmektedir. Larvaların açtıkları
deliklerden saprofit funguslar girerek, meyvelerin çürümesine neden olur.
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Şekil 2. Ayva içkurdu larvasının meyvedeki zararı (a ve b).

Ayva içkurdu zeytinde de zararlı olmakta, mekanik veya parazit faktörlerin neden olduğu
kabuk yaraları üzerine yumurta bırakıp odun dokusunda beslenerek zarar vermektedir. Ağacın
bu kısımlarında, larvaların beslenmesi sonucu kambiyumda galeriler oluşmaktadır. Bu zarar,
gövde ve dallarda çatlaklara, kabukta geniş nekrozlara yol açar ve sonuçta dalların ve ağacın
kurumasına neden olur.
3. KONUKÇULARI

G

Ayva içkurdu polifag bir zararlı olup ayva, elma, armut, erik, kayısı, vişne, nar, incir, asma,
zeytin ve ceviz vb. konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Doğal düşmanları

Ülkemizde konu ile ilgili çalışma bulunmamaktadır.
5. MÜCADELESİ

TA

5.1. Kültürel önlemler

-Ağaçların altına dökülen kurtlu meyveler, toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
-Ayva bahçelerinde yabancı ot temizliğine özen gösterilmelidir.
5.2. Kimyasal mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Ayva içkurdu ile mücadelede temmuz ayından itibaren ayva meyvelerin renklenmesinin
başlanması yani meyvelere ben düşmesi ile mücadeleye başlanması gerekir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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
Ağaçlar içten dışa doğru kuru yer kalmayacak şekilde kaplama ilaçlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

EM

İlaçlama yapılan bahçelerde 10 ağacın meyveleri hasat zamanı kurtlu ve sağlam olarak
sayılmalıdır. Kurtlu ve sağlam meyveler toplam meyve sayısına oranlanarak uygulamanın
etkisi belirlenir. Zarar oranının %2’den az olması durumunda mücadele başarılı kabul edilir.
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BAĞDA THRİPSLER
Rubiothrips vitis (Priesner), Mycterothrips albidicornis Kenchtel,
Mycterothrips tschirkunae (Jachontov), Frankliniella occidentalis (Pergande),
Drepanothrips reuteri Uzel, Thrips tabaci Lindeman

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

(Thysanoptera: Thripidae)

G

Erginler küçük boyda (0,6-1,5 mm) ve silindir vücutludur. Ön ve arka kanatların etrafında
saçak şeklinde kıllar bulunur. Larva ve erginlerin ağız yapıları sokucu emicidir. Yumurtalar
gözle görülemeyecek kadar küçük olup, bitki dokusu içine bırakılır. Yumurtadan çıkan
bireyler, iki larva döneminden sonra prepupa ve pupa dönemlerini de geçirerek ergin olurlar
(Şekil 1). Kışı ergin halde asmanın kavlamış kabukları altında, toprakta, bitki artıkları
arasında ve yabancı otlarda geçirir. Erginler, ilkbaharda gözler uyanmaya başlarken yeni
oluşan yapraklara geçerler ve yumurtalarını gözlere ve yaprak dokusu içine veya üzerlerine
bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar da erginler gibi beslenir. Yılda 2 veya daha fazla döl verir.
1.1. Rubiothrips vitis
Ergin dişi, 0,9-1,0 mm boyunda, açık sarı renklidir. Baş beyazımsı, kanatlar açık sarı, toraks
ve abdomen açık kahverengi sarıdır. Nokta gözler portakal renginde, antenler 8 segmentlidir.

TA

Şekil 1. Rubiothrips vitis larva (a), pupa (b) ve ergin (c).

1.2. Thrips tabaci
Ergin dişi, 0,8-1 mm uzunluğunda, sarıdan koyu kahverengiye kadar değişen renktedir.
Antenleri 7 segmentlidir. Ön kanatlarının ön damarlarındaki kıllarda aralıklı diziliş vardır.
Pronotumun ön kenar ve ön köşelerinde büyük kıllar yoktur.
1.3. Mycterothrips albidicornis ve Mycterothrips tschirkunae
Her iki tür de beyaz veya beyaza yakın hafif sarı renkli, antenler 8 segmentlidir. Pronotumun
arka köşelerinin her birinde bir çift uzun kıl bulunur. Ön kanat ön damarının ucunda yalnız iki
kıl vardır. İki tür birbirinden anten segmentlerinin uzunluklarıyla ayırt edilir.
1.4. Frankliniella occidentalis
Ergin dişi, ortalama 1,5 mm uzunluğundadır. Dişilerde renk açık sarıdan koyu kahverengiye
kadar değişmektedir. Antenleri 8 segmentlidir. Ön kanatlarının ön damarlarındaki kıllarda
sürekli diziliş vardır. Pronotumun ön kenar ve ön köşelerinde büyük kıllar bulunmaktadır.
1.5. Drepanothrips reuteri
Ergin dişi 0,6-0,7 mm uzunluğunda ve açık sarı renklidir. Baş açık renkli, nokta gözler
kırmızıdır. Antenleri 6 segmentlidir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Thripsler ilkbaharda gözlerin uyanmasıyla birlikte görülerek, yapraklar dökülünceye kadar
bağ alanlarında bulunur ve zarar yaparlar. İlkbaharda havaların ısınması ve gözlerin
uyanmasıyla birlikte erginler gözün içine girer, beslenerek ve yumurta bırakarak ilk zararına
başlarlar. Ege Bölgesi’nde bu dönemde en yoğun görülen ve zarar oluşturan thrips türü R.
vitis’tir. Gözler uyandıktan ve yaprakçıklar açıldıktan sonra söz konusu türün yanı sıra daha
düşük yoğunlukta T. tabaci, M. albidicornis ve M. tschirkunae türlerine de rastlanmaktadır.
Thrips yoğunluğu asmanın çiçeklenme döneminde en yüksek seviyeye ulaşmakta, koruk
döneminden itibaren sıcaklıkların da artmasıyla birlikte salkımdaki sayıları azalmakta, zararlı
sürgün ve yapraklara geçmektedir. Çiçek salkımlarında sırasıyla en yoğun R. vitis, T. tabaci,
F. occidentalis, M. albidicornis, M. tschirkunae ve D. reuteri türlerine rastlanmaktadır. Koruk
döneminde en yoğun F. occidentalis görülmektedir. Olgun meyve döneminde F. occidentalis
ile birlikte R. vitis bulunmaktadır. Gözlerde en fazla zarar R. vitis’in beslenmesi, tanelerde ise
F. occidentalis’in yumurta koyması nedeniyle olmaktadır. Thripslerin gözlerde bitki özsuyunu
emerek beslenmeleri sonucunda, genç yapraklar kıvrılır, kurur ve sürgünlerin büyümesi
duraklar. Emilen yerler başlangıçta beyazdır, zamanla koyulaşır ve esmer bir renk alarak
kurur (Şekil 2). Ayrıca, yaprağın genel büyümesinden dolayı yaprak yırtılarak delik deşik
olur.

Şekil 2. Thrips’in yapraktaki (a) ve tanelerdeki (b) zararı.

TA

Thripsler, bağda gözlerden başka sürgün, yaprak, tomurcuk ve çiçek gibi genç dokulara
yumurta koyarak ve beslenerek de zararlı olurlar. Tanelerde ilk zarar belirtilerine asmanın
koruk döneminden itibaren rastlanmaktadır. Bu dönemde F. occidentalis’in taneler üzerine
yumurta koyarken açtığı yaranın etrafında hale şeklinde oluşan renk açılmaları düşük
yoğunlukta da olsa, sofralık üzümlerde kalitenin düşmesine ve ihracatta sorun yaşanmasına
neden olmaktadır. Thripsler Türkiye bağ alanlarında yaygın olarak bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Thripslerin asma dışındaki konukçuları, meşe, fındık, söğüt, kayısı, şeftali, erik, ceviz, birçok
sebze, endüstri ve süs bitkileri ile yabancı otlardır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri
Bochartia sp.
Anystis baccarum (Linn.)
Orius minutus (L.)
Orius laevigatus (Fieb)
Orius pallidicornis (Reut.)
Orius niger Walff
Aeolothrips intermedius Bagnall
Aeolothrips melaleucus Haliday

(Acarina: Erythraeidae)
(Acarina: Anystidae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Thys.: Aeolothripidae)
(Thys.: Aeolothripidae)
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Aeolothrips collaris Priesner
Aeolothrips gloriosus Bagnall
Melanthrips pallidor Priesner

(Thys.: Aeolothripidae)
(Thys.: Aeolothripidae)
(Thys.: Aeolothripidae)

EM

Ege Bölgesi’nde İzmir ve Manisa illerinde Thripslerin doğal düşmanı olarak özellikle
Aeolothrips spp. önemli yer tutmaktadır (Şekil 3). Bağ alanlarında yoğun ve geniş etki
spektrumlu ilaçların kullanımı nedeniyle, bu doğal düşmanların gerek yayılışı ve gerekse
popülasyon yoğunlukları çok düşük olup bağdaki thrips popülasyonunu baskı altına alabilecek
sayıda değildir. Bu nedenle doğal düşmanların etkinliklerini arttıracak önlemlere öncelik
verilmelidir.

Şekil 3. Aeolothrips spp. ergini.

TA

G

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Thripsler kışı daha çok yabancı otlarda ve asmanın kavlamış kabukları altında geçirdiğinden
bağ içindeki ve kenarındaki yabancı otların kışın temizlenmesi, ayrıca asmanın kavlamış
kabuklarının soyulması hem thripsler hem de bağ alanlarındaki diğer zararlıların kışlama
yerlerinin bozulması nedeniyle etkilidir. Ayrıca yaz döneminde de bağ içinde ve kenarında
bulunan yabancı otlarla mücadele thrips yoğunluğunu azaltmaktadır. Bu amaçla bağ içinde ve
kenarında konukçusu olabilecek bitkilerin bulundurulmamasına özen gösterilmelidir.
5.2.Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla mücadelede
kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer kimyasal mücadele
gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.
5.3.Kimyasal Mücadele
5.3.1.İlaçlama zamanı
Bağ alanında ilaçlama
İlkbaharda bağın büyüklüğüne göre 20-50 asma kontrol edilir. Gözlerde ve yeni açılmakta
olan yapraklarda göz veya yaprak başına ortalama 2-3 adet thrips saptandığında ilaçlama
önerilir.
Fumigant Kullanımı
Çok sayıda kültür bitkisinde ve yabancı otta bulunması, kısa sürede çok döl vermesi, doku
içine yumurta bırakabilmesi nedenleriyle F. occidentalis’e karşı bağ alanlarında meyve
tutumundan itibaren kimyasal mücadele uygulaması her zaman %100 etkili olamamaktadır. F.
occidentalis’in bazı ülkelerde karantina zararlısı olması nedeniyle, gerektiği durumlarda
sadece ihraç edilecek ürünlerde zararlı ile mücadele amacıyla uygun depo koşullarında
ruhsatlı bir fumigant ile fumigasyon önerilir.
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5.3.2.Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

EM

5.3.3.Kullanılacak alet ve makineler
Bağ alanında ilaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), hidrolik bahçe
pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. Fumigasyon uygulaması
durumunda fumigasyon alanı kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği
İlaçların uygulanmasında asmanın yeşil aksamının tümünün ilaçlanmasına özen
gösterilmelidir.
Depo koşullarında yapılacak uygulamada fumigantın üründe homojen bir şekilde dağılım
sağlaması için, ürün özel fumigasyon alanlarında fumige edilmelidir.

TA

G

6.UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlama yapılan bağda zararlı popülasyonu artmadıysa ve yeni oluşan yapraklarda zarar
belirtisi görülmüyorsa, kimyasal mücadele başarılı kabul edilir.
Depo koşullarında F. occidentalis mücadelesinde fumigasyon uygulaması sonrasında, ürünün
farklı kısımlarından salkım örnekleri alınarak %2’si kontrol edilir. Yapılan kontroller
sonucunda zararlıdan ari ürünler elde edildiğinde fumigasyon başarılıdır.
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BAĞ YAPRAKPİRELERİ
Asymmetrasca (=Empoasca) decedens Paoli
Empoasca decipiens Paoli
(Homoptera: Cicadellidae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Erginlerde vücut ince uzun, silindir şeklinde olup, geniş ön kısım arkaya doğru gittikçe
daralır. Genel olarak renk parlak yeşildir. Ön kanatlar saydam ve parlak yeşil, arka kanatlar
ise tamamen renksiz, saydam ve zar yapısındadır. Bacaklar açık yeşil renkte olup, tarsusların
ucunda koyu kahve-siyah renkte 1 çift tırnak bulunur. A. decedens’ in başına üstten
bakıldığında öne doğru sivridir. E. decipiens türünde geniş ve yuvarlaktır. Ağız parçaları
sokucu emicidir. Boyları ortalama 3-3.5 mm civarındadır. Nimfler, kanat çıkıntısı ve boy
dışında ergine benzerler. Yumurta, böbrek biçiminde, renksiz, saydam ve 0.5 mm boydadır.

G

Kışı ergin halde yabancı otlarda ve çeşitli kültür bitkilerinin yapraklarında özellikle
turunçgillerde geçirir. Bağ yaprakpireleri, Ege Bölgesi’nde iklim koşullarına göre değişmekle
birlikte ilkbaharda nisan sonundan itibaren havaların ısınması ve bağların yapraklanma
döneminin başlamasıyla görülmeye başlar. Erginler çiftleşme olgunluğuna erişmek için 10-15
gün beslenir, daha sonra çiftleşirler. Yumurtalarını asma yapraklarının alt yüzünde yaprak
damarlarına ovipozitörü ile doku içine bırakır. Bırakılan yumurtalar 7-8 gün sonra açılır,
çıkan nimfler 14-17 gün sonra ergin olur. Yumurtadan çıkan nimfler bütün gelişme
dönemlerinde çok hareketlidir. Genellikle asma yapraklarının alt yüzünde bulunurlar, rahatsız
edildiklerinde büyük bir hızla karakteristik şekilde yan yan yürüyerek yaprağın üst yüzüne
geçerler. Bağ yaprakpireleri beş nimf dönemi geçirirler. Yılda 3 döl verirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Ergin ve nimfler asma yapraklarının alt yüzündeki bitki doku ve damarlarında bitki özsuyunu
emerek beslenirler. Çok genç ve küçük yapraklarda öncelikle damarlar etrafında yaprak
dokularında büzgüler meydana getirerek küçük yaprakları çanak biçiminde çukurlaştırır. Daha
sonra yaprak yumuşaklığını kaybeder ve alt yüzündeki damarlar önce beyaz daha sonra
kırmızı kahverengi renk alır. Zaman ilerledikçe bu yaprakların kenarlarında çepeçevre renk
açılması görülür. Zamanla bu renk açılması içe doğru ilerleyip yerini sararmaya bırakır. Daha
sonra yaprak kenarları kurur. Genç fakat normal büyüklüğünü almış yapraklarda da aynı
belirtiler görülür, ancak bu yapraklarda çukurlaşma meydana gelmez, sadece damarlar
etrafında kırışıklık ve kenarlarda renk açılmaları, sararma hatta kurumalar görülür. Normal
büyüklüğünü almış ve renkleri koyulaşmış olgun yaprakların kenarları üste doğru kıvrılarak
boru şeklini alır. Bu belirtiyi veren yaprakların boru şeklinde kıvrılma gösteren kısmına güneş
ışınları dik vurduğu için bu kısımlarda uzunlamasına kurumuş bir alan meydana gelir.
Üzerinde beslenen böcek yoğunluğuna bağlı olarak olgun yapraklarda da sararma ve
kurumalar görülür. Yaşlanmış yapraklarda ise sadece damarlar etrafında kırışıklık şeklinde
zarar meydana gelir. Bağ yaprakpireleri’nin beslenmesi yanında, stiletlerini batırdıkları
yerlerde meydana getirdikleri yaralar bitki patojenleri için giriş kapısı oluşturmaktadır. Ayrıca
dişilerin yumurta bırakmak amacıyla yaprak damarlarına ovipozitörlerini batırmaları sonucu
damarlarda zedelenmeler ve zararlanmalar meydana gelir. Bağ yaprakpireleri bağ alanlarında
yaygın olarak bulunur. Sulanmayan bağlarda daha fazla zarar meydana getirir. Türkiye’nin
daha çok Batı Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak rastlanır, fakat Çanakkale’den Muğla’ya
kadar olan sahil kesiminde daha yoğun görülür.
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3. KONUKÇULARI
Polifag olan zararlının asmadan başka konukçuları; sebzeler (bakla, bamya, biber, börülce,
domates, fasülye, kabak, marul, maydanoz, patlıcan, patates, soya fasülyesi ve turp), meyve
ağaçları (elma, turunçgil ve şeftali) ve tarla bitkileri (ayçiçeği, hayvan pancarı, hintyağı, mısır,
pamuk, susam, şerbetçi otu, şekerpancarı ve yonca) ile kavun, karpuz, nane, söğüt ve tüysüz
yapraklı yabancı otlardır.

Chrysoperla carnea (Steph.)
Nabis pseudoferus Rem.
Anisochrysa prasina (Burm.)

EM

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörler
(Neu.: Chrysopidae)
(Het.: Nabidae)

(Neu.: Chrysopidae)

Hippodamia variegata (Goeze)

(Col.: Coccinellidae)

Thea vigintiduopunctata (L.)

(Col.: Coccinellidae)

Propylaea quattordecimpunctata (L.)

(Col.: Coccinellidae)

Scymnus apetzi Muls.

(Col.: Coccinellidae)

Anystis sp.
Örümcekler

(Acarina:Anystidae)

(Araneae:Araneidae)

TA

G

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Salkım güvesinin birinci dölüne karşı ilaçlama yapılmayan yerlerde, nimfler doğada ilk
görüldüğünde asmada uç almanın yapılması, zararlı popülasyonunun azaltılması ve yararlıları
koruma yönünden önemlidir. Ayrıca, zararlının kışlayabileceği bağ içindeki yabancı otlar
temizlenmelidir.
5.2. Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için, bağın kenarında kışın
yaprağını dökmeyen bitkiler bulundurulmalı, diğer zararlılarla mücadelede kimyasal
mücadeleye alternatif metotlar uygulanmalı, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan ilaçlar
tercih edilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı
Zararlının popülasyon yoğunluğu yaprak başına 5 bireye ulaştığında ilaçlama yapılır.
5.3.2.Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makinalar
Bakanlıkça ruhsatlı ilaçlama alet ve makinaları kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği
İlaçların uygulanmasında asmanın yeşil aksamının tümünün ilaçlamasına özen gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulama yapılan bağlarda ilaçlamadan sonra zararlının popülasyon yoğunluğunun ekonomik
zarar eşiğinin altına düşüp düşmediğine bakılır.
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BADEM İÇKURDU
Eurytoma amygdali Enderlein
(Hymenoptera: Eurytomidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Badem içkurdu 'nun ergini siyah renkli bir arıcıktır. Ön kanatlar saydam, renksiz, üzeri
madeni pırıltılıdır ve ortada hafif kahverengi lekeler bulunur. Bacakların eklem yerleri ve tibia
kısmı sarı renklidir. Dişiler erkeklerden daha büyüktür, iri abdomenleri ve ovipozitörleri ile
erkek bireylerden ayrılmaktadır. Erkekler 4–6 mm dişiler ise 6–8 mm boyundadır. Erginlerin
vücudu parlak siyah renkte olup üzeri beyaz kıllar ile kaplıdır. Gözleri belirgin şekilde koyu
kahve renktedir (Şekil 1a,b).
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 2a).
Pupası serbest tipte olup, başlangıçta (pre-pupa) beyaz renktedir. Pupa dönemi ilerledikçe
rengi de siyahlaşır (Şekil 2b).

G

Badem içkurdu, kışı badem meyvesi içinde olgun larva döneminde geçirir. Olgun larva, bir
sonraki yılın ilkbaharında pupa dönemine geçmektedir. Ağaçların tam çiçeklenme
döneminden, meyve içinde kışlayan larvalar pre-pupa veya pupa olurlar. Pupa süresi sıcaklığa
bağlı olarak 20–50 gün sürmektedir. Çiçekler tamamen döllenip taç yaprakları döküldüğü
zaman ergin çıkışları başlamaktadır. Doğada ilk erginlerin görünme zamanları, mart ayından
itibaren başlamakta ve mayıs ayının son haftasına kadar sürmektedir. İlk ergin çıkışları Ege
Bölgesi’nde mart ayı üçüncü haftası veya nisan ayından itibaren, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde, nisan ayı üçüncü haftası Marmara Bölgesinde ise nisan ayı sonu
itibariyle olmaktadır.

TA

İlk çıkışlardan 10–15 gün sonra ergin çıkışı azami seviyede olmaktadır. Ergin yaşam süresi
kısa olduğundan dolayı dişi çıkış yapar yapmaz çiftleşmek için feromon salgılar. Çiftleşme,
ilk ergin çıkışından hemen sonra olduğu gibi, genellikle 3–6 gün içerisinde de olmaktadır
(Şekil 3). Erginlerin yaşam süresi erkek bireylerde 5–7 gün, dişilerde 9–12 gündür. Dişiler
yumurtalarını meyvelerin büyüme döneminden, iç kabuk sertleşene kadar her meyveye birer
adet bırakırlar. Bir dişi 45–90 adet yumurta bırakır. Yumurtalarını bırakan dişiler meyve
üzerine işaret feromonu salgılar, böylece her meyvede bir adet larva görülür. Yumurta
kuluçka süresi 20–30 gündür. Açılan yumurtalardan çıkan larvalar, çoğunlukla embriyoya
doğru yönelir ve orada beslenirler. Yılda 1 ve iki yılda 1 döl verir. Çok düşük
popülasyonlarda 2 yıldan daha uzun sürede de döl verebilmektedir.
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Şekil 1. Badem içkurdu dişi ve erkek erginleri (a, b).

TA

G

Şekil 2. Badem içkurdu larvası (a) ve pre-pupa ile pupaları (b).

Şekil 3. Yeni çıkış yapan ve çiftleşen bireyler.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Badem içkurdu ergini, yumurtasını meyvede çekirdek içine koyarken, yumurta koyma borusu
(ovipozitör) ile 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.
Tüm zararı larvalar yapmaktadır. Larvalar genellikle embriyo geliştikçe beslendiği için
çekirdek iç dolduramaz veya meyve içinde beslenerek çekirdek içinin tamamen boşalmasına
neden olurlar. Zarar görmüş meyvelerde sadece tohum kabuğu kalır (Şekil 4).
İçkurdu ile bulaşık bademler, bulaşık olmayan sağlıklı meyvelerden daha çabuk kuruyarak
renk değiştirir. Üst kabuktaki yeşil renk kaybolur ve sarımsı bir renge dönüşür (Şekil 5).
Hasat olgunluğuna gelmiş bulaşık olmayan meyvelerde dış kabuk çatlayarak açılır. Bulaşık
meyvelerde ise dış kabuk açılmaz meyve bir bütün olarak hasat zamanından önce kurur.
Bulaşık meyve ve meyve sapı zamanından önce kuruduğu için, hasat esnasında dallar
sallanmasına (çırpılmasına) rağmen ağaçtan düşmez, ağaç üzerinde asılı kalır (Şekil 6a).
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İlkbaharda siyahlaşmış bulaşık meyvelerin kabuk kısmında yaklaşık 2 mm çapında ergin çıkış
deliği görülür (Şekil 6b).

Şekil 5. Larva ile bulaşık sararmış meyveler.

G

Şekil 4. Badem içkurdu zararı.

EM

Ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahiptir.

Şekil 6. Ağaçta asılı kalan meyveler (a), erginlerin çıkış yaptığı delikler (b).

3. KONUKÇULARI

TA

Ülkemizde bilinen konukçusu badem, kayısı ve eriktir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Badem içkurdu’nun parazitoiti olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşağıdaki parazitoitler
tespit edilmiştir.
Aprostocetııs bucculentus (Kostjukov)
Gugolzia bademia Doğanlar
Adontomerııs amygdali (Boucek)

(Hym.: Eulophidae)
(Hym.: Pteromalidae)
(Hym.: Torymidae)

5. MÜCADELESİ

5.1. Mekanik Mücadele

Zararlı ile bulaşık meyveler hasat esnasında ağaçta asılı kalması sebebiyle, ağaçlar üzerindeki
bu meyveler toplanarak bir kafese konulmalıdır. Parazitoit türlerin zararlıdan daha önce
çıkmasından dolayı, çıkışların görüldüğü ilk haftada faydalıların çıkışına izin verilmeli daha
sonra geriye kalan meyveler imha edilmelidir.
Toplanan meyveleri işlemek amacıyla arazi içinde veya yakınında kullanılan badem kırma
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makinası atıkları gübre olarak kullanılabilmektedir. Bu amaçla kullanılacak kırma makinası
atıkları, bir sonraki yılın ilkbahar aylarından önce toprağa karıştırarak gömülmeli veya
yakılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

EM

Badem ağaçlarında hasattan sonra yapılacak kontrollerde, asılı kalmış rengi esmer veya
kararmış meyveler kırılarak içinde larva olup, olmadığına bakılır. Bu kontrollerde eğer saha
bulaşık bulunursa mücadele yapılır.

TA

G

Badem içkurduna karşı ilaçlamada amaç, ergin çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak,
erginlerin çiftleşip yumurtalarını bırakmadan önce yok etmektir. Bu amaçla ilk ergin çıkışı ile
birlikte, ergin çıkış süresini de iyi belirlemek gerekir. Yeni ergin çıkışı ve dolayısıyla ilk
ilaçlama zamanını belirlemek amacıyla ilkbaharda ilk çiçekler açıldıktan sonra ince delikli tel
bir kafesin içine bir önceki yıla ait en az 200'er kurtlu meyve yerleştirilir. Kafes yerden
yüksek yarı gölge bir alana veya bademlikte ağacın güneydoğu yönündeki bir dış dalına asılır
(Şekil 7a, b, c). Arazi içinde rakım farklılığı bulunan büyük alanlarda, her yükseltiye ve farklı
iklim özelliği bulunan yerlere kafesler yerleştirilerek kontroller yapılır. Kafes sayısı arazinin
durumuna göre arttırılabilir. Bu kafeslerde gerçekleşen çıkış zamanlarına göre ilaçlama
yapılabilir.
Bölgelere göre iklim koşulları göz önünde bulundurularak, ergin çıkışına yakın bir zamanda
kafeslerdeki meyveler her gün kontrol edilerek, ilk ergin çıkışı saptanır. İlk erginler
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 olabilmektedir.
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.

Şekil 7. Bulaşık eski meyvelerin yerleştirildiği kafesler (a, b, c).

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
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5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

EM

İlaçlama havanın rüzgarsız 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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BADEM KAPLANI
Monosteira unicostata (Mulsant & Rey)
(Hemiptera: Tingidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginler 2–2,5 mm uzunluğunda, vücudu yassı şekilde ve sarımsı kahverengindedir (Şekil
1a). Pronotum şişkin olup tümsek şeklindedir, üzerinde kahverengi leke bulunur. Birinci çift
kanat üzeri arı peteği benzeri desenlidir. Bu desenleri oluşturan yapılar kanat ucuna doğru
daha geniş hücreler şeklindedir. Birinci çift kanadın etrafı düzenli bir hat şeklinde hücreler ile
çevrilidir. İkinci çift kanat ise daha küçük ve şeffaf yapıdadır. Abdomen ve toraks koyu
kahverengi, bacaklar ise açık renkli sarımsı renktedir. Yumurtaları 0,5–0,7 mm boyundadır
(Şekil 1b). Nimfler erginlerden farklı olarak daha açık renktedirler.

TA

G

Kışı ergin olarak, ağaç kabukları altında, taşlar arasında ve yerdeki döküntüler arasında
geçirirler. Ege bölgesinde mart ayından itibaren, diğer bölgelerde ise nisan ayından itibaren
kışlaklardan çıkış yapmaya başlar. Gece gündüz sıcaklık farklarının fazla olduğu bu aylarda,
gündüz yapraklarda beslenir, akşamüstü ise genellikle gruplar halinde bitkinin aşağı
kısımlarına doğru inerek çatlaklarda, yeni sürgün diplerinde saklanırlar. Kışlamış erginler
mayıs ayından itibaren yumurtalarını bırakmaya başlar. Yumurtalar yaprak altında özellikle
ana damar yanına veya üstüne doku içine bırakılır (Şekil 2a). Yumurtaların üstü çukur yapıda
ve beyazımsı bir kapak ile kapatılmıştır. Bir dişi 25–250 yumurta bırakır, yumurtalar 10
günde açılırlar. Kışlayan dölün yumurta sayısı daha az olup sonraki döllerde yumurta sayısı
artar. Yumurtadan çıkan nimfler 5 dönem geçirdikten sonra ergin olur (Şekil 2b). Nimf
döneminden ergin oluncaya kadar geçen süre 12–15 gündür. Optimum gelişme sıcaklığı
30°C’dir. Zararlı yılda 3–4 döl verir. Ekim ayından sonra kışlamak için saklanmaya başlarlar.
Kışın sıcak geçtiği, uygun iklim koşullarında zararlı yıl boyu görülebilir.

Şekil 1. Ergin dişi ve erkek (a), doku içinde yumurta (b).
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Şekil 2. Doku içine bırakılan yumurtalar (a), ilk dönem nimfler (b).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Zararlı, yaprakların özsuyunu emerek sarımsı beyaz lekelerin meydana gelmesine neden olur.
Yaprağın alt yüzünde küçük siyah damlacıklar halinde biriken pislikleri yaprağın solunum
yapmasını engeller (Şekil 3a). Yoğunluğun yüksek olduğu durumlarda ağaçlar iyi gelişemez.
Yaprakların tamamen sararmasına veya beyazlamasına ve %100 yaprak dökülmesine neden
olabilir (Şekil 3b, Şekil 4). Yaprakların tamamen dökülmesi sonucu ağaçlar gelişimine devam
edebilmek ve fotosentez yapabilmek için tekrar yaprak oluşturmaya çalışır. Ağaçların yaprak
dökmesi gerektiği dönemde yeni yaprak oluşturduğu için strese giren ağaç zayıflar. Bu
durumda da bir sonraki sene meyve gözlerinin azalmasına, dolayısıyla verim kaybına neden
olurlar. Ayrıca badem, dalların çırpılması ya da sallanması ile hasat edildiği için hasat yapmak
çok güçleşir. Zarar şeklinin Armut kaplanı zararına benzemesinden dolayı karıştırılabilir.
Sadece yaprak altında beslenme faaliyeti gösterirler (Şekil 5).

TA

Dünyada Akdeniz iklimine sahip badem üretimi yapılan tüm alanlarda görülmektedir.
Ülkemizin özellikle Ege bölgesinde yaygın olmakla birlikte, badem üreticiliği yapılan diğer
bölgelerde de görülmekte ve zarar meydana getirebilmektedir. Badem’de olduğu gibi kavak
yetiştiriciliği yapılan alanlarda da önemli düzeyde zarar oluştururlar.

Şekil 3. Yaprak altında görülen siyah lekeler (a), yaprakları tamamen sararmış ağaç (b).

53

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

EM

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

Şekil 4. Zarardan dolayı yapraklarını tamamen Şekil 5. Yaprak altında beslenen ergin bireyler.
dökmüş bahçe.

3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlıdır. Ana konukçuları badem, kavak, söğüttür. Ayrıca kiraz, vişne, şeftali,
kayısı, elma, armut, ağaçlarında da zarar yapar.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI

5. MÜCADELESİ

G

Zararlının nimfleri ve erginleri ile beslenen bazı türler tespit edilmiştir. Acari: Erythraeidae
familyasından bir tür, Coleoptera: Coccinellidae, Hemiptera: Anthocoridae, Lygaeidae
familyalarından türlerin zararlının predatörü olduğu bilinmektedir.
5.1. Kültürel Önlemler
•

TA

•
•

Badem alanları etrafına ara konukçuluk yapacak özellikle kavak, söğüt gibi ağaçlar
dikilmemelidir.
Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.
Budama ve bakım işlerinin düzenli şekilde yapılarak ağaçların güçlü olması
sağlanmalıdır.
Mart ayında ağaç gövdeleri kireç ile kaplanıp zararlının kışlamadan çıkması engellenerek
popülasyonu düşürülebilir.

•

5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Badem ağaçlarının yapraklarının alt yüzeyinde mayıs, haziran ayından itibaren yoğun şekilde
görülmeye başlar. Söz konusu aylarda yaprakların alt yüzeylerindeki zararlının erginleri takip
edilmeye başlanır. Mücadeleye karar vermek için zararlı yoğunluğunun belirlenmesi
gerekmektedir. Arazide 100 yaprak kontrol edilerek %10 oranında, yapraklarda zararlı ile
zarar belirtisi, emgi ve renk açılması görülürse kimyasal mücadeleye karar verilir. Zararlıya
karşı ilaçlama yapıldıktan 7–10 gün sonra kontrollere devam edilir, popülasyonun artması ve
zararlı ile yeni zarar belirtilerinin görülmesi durumunda ikinci bir ilaçlama yapılabilir.
5.2.2.Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
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5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
Zararlı, yaprakların alt yüzünde yaşadığı için ilaçlama sırasında, yaprakların alt yüzlerinin
iyice ıslanmasına dikkat edilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

EM

İlaçlamadan 7–10 gün sonra 100 adet yaprak altı kontrol edilir, zararlının ergin ve nimfleri ile
bulaşık yaprak oranı %10 altında ise uygulama başarılı kabul edilir.
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BAKLAZINNI
Tropinota (=Epicometis) hirta (Poda)
(Coleoptera: Cetoniidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginler yaklaşık olarak 10 mm boyunda siyah mat renkli, vücutlarının üzeri sık ve oldukça
uzun sarı tüylerle kaplıdır. Elitra üzerinde beyaz lekeler bulunur (Şekil 1a, b). Yumurta 2.02.5 mm çapında, beyazımsı ve küre şeklindedir (Şekil 1c). Larvaları manas tipindedir (Şekil
1d).
Kışı larva ve ergin dönemde toprakta geçirir. İlkbaharda, meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin
çiçek açma zamanında çıkan erginler, daha çok çiçekle beslenirler, yumurtalarını humusça
zengin topraklara bırakırlar, 1-2 hafta sonra yumurtadan çıkan larvalar yabancı otların kökleri
ile beslenir.
Gelişmesini tamamlayarak toprakta 6-9 hafta içinde oluşturdukları bir boşlukta pupa olur. Bu
pupalardan çıkan erginler kışı toprakta geçirir ve ertesi yıl çıkarak çiçeklerde zarar yaparlar.

TA

G

Larvaların gelişmeleri kuru toprakta yavaş olup, 15°C’nin altındaki sıcaklıklarda larva
gelişmesi tamamen durur. Erginler günün güneşli saatlerinde çok hareketlidir. İlkbahar
sonunda popülasyonen yüksek duruma gelir. Bazı bölgelerde temmuz ayı ortasına kadar ergin
uçuşu görülür.

a

c

©A.ÖZDEM

©F. TOLGA

b

©V.BOZKURT

d

©V.BOZKURT

Şekil 1.Baklazınnı ergini (a), (b), yumurtası (c), larvası (d).
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Erginleri meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin çiçek açma zamanında çiçeklerin dişi ve erkek
organlarının polen tozlarını, genç yaprak hatta tomurcuk ve meyveleri yiyerek zararlı olurlar
(Şekil 2). Larvaları meyve ağaçlarında zarar meydana getirmez.

EM

Zararlı, Orta Anadolu ve diğer bölgelerde bazı yıllar yoğun olarak görülmektedir.

Şekil 2. Kiraz çiçeğinde beslenerek zarar yapan erginler.

3. KONUKÇULARI

G

Polifag bir zararlıdır. Elma, armut, kiraz, vişne, kayısı, erik, şeftali, turunçgiller gibi pek çok
meyve ağacı, buğdaygiller, asma, süs bitkileri, bazı sebze ve yabancı otlar konukçuları
arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde zararlının parazitoiti
(Hym.:Scoliidae) tespit edilmiştir.
5. MÜCADELESİ

olarak

Scolia

sexmaculata

sexmaculata

(Müller)

TA

5.1. Kültürel Önlemler
Toprak işlemesi yapılarak toprakta bulunan
popülasyonunun düşmesi sağlanır.

zararlının

yumurta,

larva ve

ergin

5.2. Mekanik Mücadele

Erginlerin az hareketli oldukları sabahın erken saatlerinde ağaçlar altına bez örtüler serilerek
ağaçlar kuvvetlice silkelenir ve toplanan erginler imha edilir.
5.3. Biyoteknik Mücadele

Erginler mavi rengi tercih ettiğinden mavi renkli cezbedici tuzaklar, bu zararlının
mücadelesinde kullanılmalıdır. Ağaçların altına mavi renkli kaplar veya leğenler yerleştirilir
ve bu kaplar yarısına kadar su ile doldurulur. Ergin böcekler mavi renge yönelerek kapların
içerisindeki suya düşer. Leğenlere düşen böcekler genellikle kuşlar tarafından tüketilmektedir,
ancak leğenlerde birikmeler olursa toplanarak imha edilir (Şekil 3).
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©V. BOZKURT

EM

©V. BOZKURT

Şekil 3. Cezbedici tuzak olarak kullanılan mavi leğenler.

5.4. Kimyasal Mücadele

TA

G

Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.
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BÖĞÜRTLEN AKARI
Acalitus essigi (Hassan)
(Acarina: Eriophyidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Mikroskobik bir akar türü olan zararlının ergini iki çift bacağa sahip olup yaklaşık 0,08 mm
boyundadır. Vücut, baştan arkaya doğru daralan havuç şeklinde şeffaf beyaz renktedir (Şekil1
a). Vücut sonundaki çıkıntı aşağı doğru kıvrıktır. Dorsal alan ve mediyanın çizgilerle kaplı
olması bu eriophyid akarın ayırt edici özellikleridir (Şekil 1b).

b

a

G

Şekil 1. Böğürtlen akarı ergini (a ve b)

TA

Zararlı serbest halde yaşar, rüzgârla veya diğer akar ve böcek gibi etmenlerin vücutlarına
yapışarak konukçularına taşınır. Bulaştığı bahçede bir bitkiden diğerine geçerek 1-2 yıl
içerisinde bitkilerin tamamına yayılabilir. Kışı dormant dönemdeki tomurcuk pulları arasında
ergin dönemde geçirir, -6°C‘de dahi yaşamını sürdürebilir. Mart ayı başlarında
tomurcuklardan çıkarak yeni açmakta olan çiçek ve yaprakların altına veya yaprak sapının
üzerindeki tüylerin arasına yerleşir. Meyve oluşumunu müteakip çanak yaprak ve meyve
tanecikleri (meyvecik) arasına yerleşir. Havaların ısınmasına paralel olarak meyve içerisinde
hızlı bir şekilde çoğalır. Yumurtaların meyve içine bırakılması mart-nisan aylarında başlar,
eylül sonuna kadar devam eder. Bir dölünü 25°C de 14 günde tamamlar.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararlının beslenme esnasında salgılamış olduğu toksik maddeler, böğürtlen meyvelerinin
küçük, sert, kırmızı veya yeşil renkte kalmasına, tomurcuklarda ise, gelişim bozukluğuna yol
açmaktadır (Şekil 2a ve b). Kısmen zarar gören meyveler ise pazarlanamamaktadır (Şekil 2c).
Zarar görmüş olan meyveler sert ve ekşi olduklarından sofralık olarak tüketilmeleri veya gıda
sanayinde değerlendirilmeleri mümkün olmamaktadır (Şekil 2d).
Bu akar, kültür böğürtlenin dışında, yabani böğürtlen, ahududu ve bazı ahududu böğürtlen
melezlerinde de zarar yapmaktadır. Geç olgunlaşan çeşitler erkenci çeşitlere göre daha fazla
zarar görür. Tomurcuk pulları arasında kışlayan akarlar erkenci çeşitlerde popülasyon
yoğunluğu düşük olduğu için meyvelerdeki zararı az olmaktadır. Çeşitlere göre değişen zarar
oranı genel olarak %10–90 arasındadır.
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c

b

EM

a

d

G

Şekil 2. Böğürtlen akarının meyvedeki zararı (a, b, c ve d).

TA

3. KONUKÇULARI
Ana konukçusu böğürtlen olan zararlının diğer konukçuları yabani böğürtlen, ahududu ve bazı
ahududu böğürtlen melezleridir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Türkiye’de tespit edilen avcı akar, Neoseiulus californicus (Mc Gregor) (Acari: Phytoseiidae)
ve Cecidomyiidae (Diptera) familyasının bazı türleri bu akarın doğal düşmanlarıdır (Şekil 3 a
ve b).

a
b
Şekil 3 Böğürtlen akarı nın predatörü Neoseiulus californicus (a) ve Cecidomyiidae larvası (b)
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MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Bahçe sertifikalı fidanlarla tesis edilmelidir. Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde
budama yapılmalı ve budama artıkları bahçeden uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Bahçe
kenarlarında yabani böğürtlen bulundurulmamalıdır. Erkenci çeşitler tercih edilmelidir.
5.2. Biyolojik Mücadele

5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

EM

Diğer zararlılara karşı kullanılan ilaçlar ve ilaçlama zamanları doğru tespit edilerek, mevcut
doğal düşmanlar korunmalı ve etkinliklerini artırma şeklinde bir uygulama ile biyolojik
mücadele desteklenmelidir. Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için
diğer zararlılarla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli eğer
kimyasal mücadele gerekiyorsa doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri
tercih edilmelidir.

Bir yıl önceden zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde ilaçlamalara dormant dönemde
tomurcuklar patlamak üzere iken başlanılmalı ve birinci ilaçlamadan sonra 2-3 hafta ara ile
ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır. Geç olgunlaşan böğürtlen çeşitlerinde gerekirse
dördüncü ilaçlama önerilebilir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

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

Bahçe pülverizatörü veya sırt pülverizatörü kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır.

TA

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hasat döneminde yapılan meyve sayımlarında küçük, sert, kırmızı veya yeşil renkte olan zarar
görmüş meyve oranı %5’in altında ise kimyasal mücadele başarılı kabul edilir.
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BUĞDAYDA EKİN YAPRAK SÜLÜĞÜ
Oulema spp.
(Coleoptera: Chrysomelidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ekin Yaprak Sülüğü, Oulema melanopus (L.)’un dışında, Oulema gallaeciana (Heyden),
Oulema duftschmidi (Redtenbacher), Lema cyanella (Linnaeus) türleri de bulunmaktadır.
Ekin yapraksülüğü, O. melanopus erginleri 0.5-0.6 cm uzunluğunda ve 0.1 cm eninde, baş ve
ön kanatları (elitraları) sert, metalik mavimsi-siyah renkte, bacaklar ve prothorax sarı-turuncukırmızı renktedir. Antenleri 7-11 segmentlidir. Dişi bireyler erkeklerden büyüktürler.
Yumurtalar parlak sarı, amber sarısı renkte, silindirik, uç kısımları yuvarlak, 0.9 mm
uzunluğunda ve 0.4 mm enindedir. Başlangıçta parlak sarı olan yumurta rengi sonra koyu
sarıya ve larva çıkışına yakın kısmen kahverengi ve siyaha dönüşür. Olgun larvalar tombul ve
yaklaşık 0.6 cm uzunluğundadır. Larvalar üç çift bacağa sahiptir, baş ve bacakları kahverengisiyah, vücut sarımsı renktedir. Larva, baş ve bacakları dışında, genellikle kahverengi-siyah
parlak, çamurumsu bir dışkı maddesiyle kaplıdır. Bu madde larvaları düşmanlarına karşı
gizler ve korur. Larvalar bu haliyle sülüğe benzerler. Pupalar önce parlak sarı renkte olup,
ergin çıkışına yakın mavimsi-siyah renge dönüşürler.

TA

G

Kışı ergin olarak toprak içinde ve bitki artıkları altında geçirir. Erginler, ilkbaharda toprak
sıcaklığı 10 °C’yi geçtiğinde topraktan çıkar, yabani otlara ve tahıllara geçerek beslenir,
çiftleşip yumurtalarını bırakırlar. Bir dişi 100-400 adet yumurta bırakır. Yumurtalarını
yaprakların üst yüzeyine, damarlara paralel olarak, tek tek veya 2-4 adetlik gruplar halinde
zincir gibi bırakırlar. Yumurtalardan 7-10 günde çıkan larvalar yaprakta beslenirler.
Yumurtadan çıkan larvalar yaklaşık 2 haftada 4 larva dönemi geçirir, sonra yaprakta, toprak
veya topraktaki döküntüler altında pupa olurlar. Pupadan 10-20 gün sonra yeni erginler çıkar
ve bulabildikleri gür otlar üzerinde beslenirler. Erginler daha sonra sonbahara kadar yazlama
dönemi geçirerek buğday saplarında, mısır koçan yapraklarında, tarla artıkları altında veya
çatlaklarda gelecek ilkbahara kadar kış uykusuna geçerler. Yılda bir döl verirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Ekin yapraksülüğü’nün erginleri ve larvaları tahıllarda zarar yaparlar. Erginlerin beslenmesi
sonucunda yaprakların üzerinde dar uzun delikler meydana gelir. Esas zararı, larvalar
oluşturmaktadır. Larvalar yaprakların üst yüzeyinde, yaprak damarları boyunca, mesofil
hücrelerini ihtiva eden klorofil tabakası ile beslenirler. Beslenme sonucunda yaprak yüzeyinde
damarlar boyunca uzunca beyaz çizgiler meydana gelir. Zarar görmüş tarla, uzaktan “soğuk”
veya “don zararı” görmüş gibi görünür. Yaprak başına bir larva özümlemeyi %10 azaltmakta
ve yüksek yoğunluklarda bu oran %80’e ulaşarak ürün kayıplarına neden olmaktadır.
Ayrıca O. melanopus’un, Brom mosaic virus (BMV) ve Maize Chlorotic mottle virus
(MCMV)’un vektörü olduğu bilinmektedir.
Türkiye’de hemen her bölgede görülmektedir.
3. KONUKÇULARI
Ekin yapraksülüğünün konukçuları arpa, buğday, yulaf, çavdar, çeltik, mısır, sorgum,
sudanotu ve yabani buğdaygillerdir.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Türkiye’de ilk olarak Doğu Akdeniz Bölgesi’nde (Osmaniye) 2008 yılında, yumurta
parazitoiti, Anaphes flavipes (Foerster) ve larva parazitoiti, Tetrastichus julis (Walker) tespit
edilmiştir.
5. MÜCADELE
5.1. Kültürel Önlemler
• Geç ekim yapılmamalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele

EM

• Zararlıya karşı dayanıklı buğday çeşitleri tercih edilmelidir.

Diğer zararlılara karşı kullanılan ilaçları ve ilaçlama zamanlarını doğru tespit ederek, mevcut
doğal düşmanları koruma ve etkinliklerini artırma şeklinde bir uygulama ile biyolojik
mücadele desteklenmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele

TA

G

Ekin yapraksülüğü’ne karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.
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CEVİZ YAPRAKUYUZU Aceria erinea Nalepa
CEVİZ YAPRAK GAL AKARI Aceria avanensis Bagdasarian
(Acarina: Eriophyidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginleri sarımsı krem renkli, şeffaf, ince, baş tarafı geniş ve abdomene doğru daralan havuç
şeklinde bir yapıya sahip olup, iki çift bacaklıdır. Eriophyidae akarları, yaklaşık 0.1-0.3 mm
boyutlarında olup, erkek ve dişi bireyler birbirine çok benzer ve yavaş hareket ederler (Şekil
1). Bu türler ancak ceviz yaprakları ve meyvelerde oluşturdukları zarar ile tanınırlar. Bunlar
Protogyne (yazlık form) ve Deutogyne (kışlık form) diye adlandırılan iki farklı ergin döneme
sahiptirler. Ayrıca, olumsuz iklim koşullarına dayanabilmek için Nymphopupa denilen ara bir
dönem daha geçirirler.

TA
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Kışı tomurcuklar içinde, kabuk altlarında, gövdedeki yarık ve çatlaklarda ergin halde
geçirirler. İlkbaharda yaprak tomurcuklarının sürmeye başlamasıyla birlikte ergin bireyler
kışlaktan çıkarak, genç yaprak ve meyvelerde beslenmeye başlar. Daha sonra beslenme
sonucu yaprak ve meyve üzerinde oluşturdukları gal ve kabartılar içerisine yumurta bırakır.
Yumurtalar yaklaşık bir hafta içerisinde açılır ve yumurtadan çıkan nimfler galler içinde
beslenerek, ergin oluncaya kadar yaşamlarını burada sürdürür. Ergin döneme geldiğinde ise,
galleri terk ederek genç yaprak ve meyvelere göç ederler. Esas zararı, en yoğun oldukları yaz
mevsimi sonuna doğru yaparlar. Sonbaharda ise, dişi formlar oluşur ve kendi kendilerini
dölleyerek korunaklı yerlerde kışı geçirirler. Genellikle mekanik olarak rüzgar, kuş ve böcek
ile taşınırlar. Ayrıca, fidan nakliyesi de bu türlerin temiz alanlara taşınmasında önemli rol
oynamaktadır. Ceviz eriophyid akarları, yılda iklim koşullarına bağlı olarak çok sayıda döl
vermektedir.

©N. ÖZTÜRK

©G. KAÇAR

Şekil 1. Eriophyidae akarlarına ait bireylerin görünümü.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Ceviz eriophyid akarları, cevizin yaprak ve meyvelerinde özsuyu emerek beslenir. Bu türler
emgi sırasında salgıladıkları toksik madde ile de bitki dokusunda deformasyona (gal ve
kabartı) neden olmaktadır. Ceviz yaprakuyuzu (A. erinea), sadece yaprakta beslenir ve
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EM

yaprağın üst yüzünde iri gallere, alt yüzünde ise erineumlara (tüylenme) neden olur (Şekil 2).
Ceviz yaprak gal akarı (A. avanensis) ise, genellikle cevizin yaprağında beslenerek alt ve üst
yüzeyinde siğil şeklinde küçük galler oluşturur ve yoğun popülasyonlarda meyvede de benzer
şekilde zarar yapar (Şekil 3). Önce açık yeşilimtırak olan gal ve kabartıların rengi giderek
kızarır, kahverengileşir ve siyahlaşır. Yoğun bulaşmalarda yapraklar erken dökülür, meyvenin
şekli bozulur. Ceviz yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerimizde bu türlerin zararına
rastlanmaktadır.

©N. ÖZTÜRK

©N. ÖZTÜRK
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Şekil 2. Ceviz yaprakuyuzu’nun yaprağın üst ve alt yüzeyindeki zararı.

©N. ÖZTÜRK

©N. ÖZTÜRK

Şekil 3. Ceviz yaprak gal akarı’nın yaprak ve meyvedeki zararı.

3. KONUKÇULARI

Ceviz eriophyid akarları, monofag türler olup, bugüne kadar ceviz bitkisi dışında herhangi bir
konukçusuna rastlanmamıştır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Eriophyidae akarları’nın Phytoseiidae, Stigmaeidae, Coccinellidae (Şekil 4) ve Chrysopidae
(Şekil 5) familyalarına ait etkili birçok predatör türünün olduğu bilinmektedir. Ülkemizde
saptanan predatör türleri aşağıda verilmiştir.
Predatörleri
Euseius finlandicus (Oudemans)

Acarina: Phytoseiidae

Zetzellia mali (Ewing)

Acarina: Stigmaeidae
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Acarina: Tydeidae

Scymnus subvillosus (Goeze)

Col.: Coccinellidae

S. marginalis (Rossi)

Col.: Coccinellidae

S. pallipediformis (Günther)

Col.: Coccinellidae

Stethorus gilvifrons (Mulsant)

Col.: Coccinellidae

Propylaea quatuordecimpunctata (L.)

Col.: Coccinellidae

5. MÜCADELESİ

EM

Pronematus sp.

5.1. Kültürel Önlemler
• Bahçe tesis ederken kullanılacak fidanlar ile aşı çelikleri bu zararlılardan ari olmalıdır.
• Bahçenin yıllık bakım işleri düzenli yapılarak, ağaçlar sağlıklı bulundurulmalı ve aşırı
azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır.
• İlkbahar sonunda bulaşık sürgünler budanmalı ve budama artıkları ile birlikte sonbaharda
yere dökülen yapraklar toplanarak imha edilmelidir.
• Hafif bulaşmalarda, budama yapılarak bulaşık yaprak ve sürgünlerin bahçeden
uzaklaştırılması ve imha edilmesi popülasyonun düşürülmesi açısından önemlidir.
• Bahçe içi ve çevresindeki yabancı ot mücadelesi düzenli olarak yapılmalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele

TA

G

Eriophyidae akarlarının genel olarak doğada birçok etkili predatörü bulunmakta olup, bu
türler tarafından baskı altında tutulurlar. Bu nedenle predatör türlerin korunması ve
etkinliklerinin arttırılması ve doğal düşman faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde diğer
zararlılarla mücadelede çevre ve doğal düşmanlara etkisi en düşük seçici ilaçlar
kullanılmalıdır. Ayrıca, bahçe kenarlarında doğal düşmanlar için çok yıllık barınak bitkiler
(yabani gül, böğürtlen vb.) ve besin kaynağı (av, polen, nektar vb.) olan nane, yabani havuç
ve rezene gibi bitkiler korunmalı, eğer mevcut değilse bahçe çevresinde yetiştirilmesi
sağlanmalıdır.

a

b

©M. KARACAOĞLU

©N. ÖZTÜRK

Şekil 4. Scymnus pallipediformis’un ergin (a) ve larvası (b).
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b

©E. GÖRÜR

©N. ÖZTÜRK

G

c

©E. GÖRÜR

Şekil 5. Chrysoperla carnea’nin ergin (a), larva (b) ve yumurtası (c).

5.3. Kimyasal Mücadele

TA

5.3.1. İlaçlama zamanı
Ceviz eriophyid akarları’na karşı genel olarak daha önceki yıllarda zararlı ile bulaşık olduğu
bilinen bahçelerde, ilkbaharda yaprak ve meyveler kontrol edilerek beslenme belirtisi olan
galler aranır, yaprak ve meyvelerde zarar belirtisi görüldüğünde ilaçlama yapılır. Ancak,
bulaşmanın her yıl yoğun görüldüğü bahçelerde uygun ilaçlama zamanı olarak ise; ilkbaharda
erginlerin kışı geçirdiği yerlerden yaprak ve meyvelere geçiş yaptığı nisan-mayıs dönemi ile
sonbaharda yaprak ve meyvelerden tekrar kışı geçirmek için bitki organlarına göç ettikleri
ekim-kasım dönemidir. Fidanlık ve genç bahçelerde ise, zarar görüldüğünde mutlaka en az bir
ilaçlama yapılmalıdır. Yeni çıkan genç yapraklarda zarar devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve
zarar durumu dikkate alınarak bir ilaçlama daha önerilebilir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. Küçük
taç yapısına sahip fidan ve ağaçlarda, sırt pülverizatörleri de kullanılabilir.
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5.3.4. İlaçlama tekniği
İlaçlamalarda hedef zararlı sabit olduğundan, bulaşık fidan ve ağaçlar kaplama şeklinde
ilaçlanmalıdır. Lokal bulaşmalarda nokta ilaçlaması yapılabilir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

EM

İlaçlamayı takip eden 14. ve 21. günlerde yaprak ve meyveler kontrol edilir. Buna göre;
ilaçlama öncesi genç yaprak ve meyveler üzerindeki mevcut bulaşıklık durumu (gal, ur,
kabartı sayısı) ile ilaçlama sonrası benzer simptomların durumu karşılaştırılır. Kontrollerde
yaprak ve meyveler üzerinde (özellikle taze yapraklarda) yeni gal ve kabartılar oluşmamışsa
uygulama başarılı kabul edilir.
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ÇAYIR SİNEĞİ
Tipula orientalis Laskchewitz
(Diptera: Tipulidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginler, 5 cm kanat açıklığına sahip ve boyları 2,5 cm’dir. Abdomen ince ve uzun yapılı olup
10 segmentten oluşmaktadır (Şekil 1). Ovipozitör sivri ve kitinleşmiş yapıdadır. Bitki zararlısı
olan türlerin çoğu iri sineklerdir.

TA

G

İri vücutları, uzun bacakları ve yavaş uçuşlarıyla kolayca tanınırlar. İlkbahar-yaz aylarında
genellikle akarsu kenarlarındaki nemli ve gölgeli yerlerde bulunur, yılda bir döl verirler.
Yumurta dönemi 1-2 hafta sürer, 4 larva dönemi ile pupa dönemi 1-2 hafta sürer. Yumurtadan
ergin olana kadar yaklaşık olarak 11-12 hafta geçer. Yumurtalarını çiftleşmeden hemen sonra
bırakır. Bunun için abdomenin uç kısmı yumurta bırakılacak nemli toprak ya da çamur içine
sık sık batırılır. Bırakılan yumurta sayısı 200-300 adettir. Yumurta, genellikle siyah renkli,
pürüzsüz bir yapıda, nem çekme özelliği olan ipliksi uzantılara sahiptir (higroskopik
filamentli).
Larvalar, sucul, yarı sucul ya da bütünüyle karada yaşamaktadır. Larvalarının üzeri de meşin
görünümünde kalın ve kahverengi bir deriyle kaplıdır. Vücutlarının son segmentinin
ventralinde kirpikli boru ve solunum borusu bulunur (Şekil 2).
Pupalar, 12–15 mm boyunda olup kahverengimsi ya da sarımsı renkli, hafif eğrilmiş,
boynuzumsu bir ön stigma taşır. Sularda pupa dönemine girenler suyun üzerine uzanan
havalandırma çıkıntıları yaparlar.

Şekil 1. Çayır sineği dişi birey (a), erkek birey (b).

Şekil 2. Çayır sineği larvaları.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Larvalar genellikle fide gelişme döneminde zarar yapar. Çeltik bitkisi sürgünlerini toprak
üzerinden ya da altından keserek zarar yapar. Çeltikte %10-15 oranında verim kaybına neden
olmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çeltik tarımı, diğer bölgelerde yapılan tava usulü
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yetiştiriciliğinden farklı olarak salma sulama şeklindedir. Dolayısıyla bu zararlının larvaları
için uygun bir ortam oluştuğundan bu bölgede yetiştirilen çeltik alanlarında önemli sorun
olmaktadır.

3. KONUKÇULARI

EM

Yeterli miktarda nemin ve besinin ortamda bulunuşu larva dönemi için oldukça önemlidir.
Akarsu, göl ve bataklık gibi nemli yerlerde çürümekte olan bitkilerin kök, gövde ve yaprakları
rutubetli tarla toprakları, sığır gübresi, ağaç kovukları, ağaçların yosunlu ya da çürük
kısımları, nemli orman altı toprak tabakası larvaların gelişimi için uygun habitatlardır.
Larvaları saprofit özelliğine de sahiptir. Bu türlerin dişileri yumurtalarını bitkilerin arasına
bırakır ve yumurtadan çıkan larvalar toprağın içine yerleşerek bitki kökleriyle, daha sonra da
genç sürgünlerle beslenir.
Ana konukçusu çeltiktir. Özellikle buğday, şeker kamışı ve şeker pancarı, yonca, pamuk,
ormanlardaki ağaçların kök ve genç sürgünleri de diğer konukçuları arasında yer alır. Bostan,
sebze ve bazen de tahıllarda zararlı olur.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI

Erginlerin doğal düşmanları; kuşlar, yarasalar, örümcekler, kızböcekleri ve arılardır.
Larvaların ise kuşlar, kurbağalar, köstebekler, tarla fareleri, balıklar ve tel kurtlarıdır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel önlemler

Ekim nöbeti uygulanması,
Ekim öncesi toprak işleme ile yabancı otların toprağa karıştırılması,
Kuru koşullara duyarlı oldukları için, suyun kesilerek toprak neminin azaltılması,
Zararlının yumurta bırakma döneminde sulamanın durdurulması zararlının hayat
döngüsü üzerine kısıtlayıcı faktördür.

G

•
•
•
•

5.2. Kimyasal mücadele

TA

Ülkemizde ruhsatlı bir bitki koruma ürünü önerilmemektedir.
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ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU
Aphelenchoides besseyi Christie,
(Aphelenchida: Aphelenchoididae)

G

EM

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI
Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie) dişi ve erkeği iplik şeklinde olup
mikroskobik canlılardır. Boyları yaklaşık 0.4–0.8 mm’dir.
Nematod, önemli ölçüde tohumla taşınmakla birlikte, tarladan tarlaya sulama suyu ile taşınır.
Tohum, bulaşık kavuz ve bitki artıkları ile tarladaki konukçu yabancı otlarda kışı geçirir.
Toprakta konukçusu olmadığı takdirde canlılığını 4 ay koruyabilir. Tohumda ise canlılığını 25 yıl kadar sürdürebilmektedir.
Bulaşık tohumların ekilmesi ile aktif hale geçen nematodlar, gelişmekte olan fidenin gövde ve
yapraklarının büyüme noktalarına doğru hareket ederek, dış parazit (ektoparazit) olarak
beslenirler. Çiçek salkımlarına ve yaprak sap diplerine yumurtalarını bırakırlar. Bitkinin
büyümesi ile yukarı doğru taşınan nematodların sayıları sapa kalkma ve çiçeklenme
dönemlerinde hızla artar. Bulaşık tohumdaki nematod sayısı 1–121 arasında değişmektedir.
Nematodların %97’si kavuzun iç yüzeyinde, geri kalanı ise kavuzdan ayrılmış, işlenmemiş
tane (kargo) üzerinde bulunur.
Çeltik beyaz uç nematodu, optimum gelişme sıcaklığında (21-25°C) yılda birkaç döl verebilir.
Hayat çemberini 21°C’de 10 günde, 23°C’de 8 günde tamamlar, 13°C’nin altında gelişmesi
durur (Şekil 1). Havaların yağışlı ve rutubetli gitmesi nematodun gelişmesini teşvik
etmektedir.

TA

Eşeysiz (Parthenogenetik) olarak da üreyebilen zararlı ayrıca, Culvularia spp., Alternaria
spp., Fusarium spp. ve Helminthosporium spp. gibi funguslar üzerinde de gelişebilir.

Şekil 1. Çeltik beyaz uç nematodunun hayat çemberi.
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G

EM

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Çeltik beyaz uç nematodunun tipik belirtisi, bitkilerin bayrak yapraklarının uç (3-5 cm)
kısmının beyazlayıp kurumasıdır (Şekil 2, 3). Diğer belirtiler, bayrak yaprağının kıvrılması,
salkımda tane sayısının azalması, steril başakçıkların meydana gelmesi, tanelerin cılız kalması
ve 1000 tane ağırlığının azalmasıdır (Şekil 4, 5). Nematod ile enfekte olmuş bazı çeşitlerde,
yaprak ve salkımlarda bu karakteristik belirtiler görülmeyebilir. Sonuçta bitki gelişimi
engellenmekte, salkımlar küçük kalmakta ve tane sayısı ile büyüklüğü azalmaktadır.
Belirtiler, kalsiyum ve magnezyum noksanlıkları ile karıştırılabilir.

TA

Şekil 2. Çeltik beyaz uç nematodunun ana sap ve kardeşlere ait bayrak yaprağında
oluşturduğu belirtiler.

Şekil 3. Çeltik beyaz uç nematodunun yapraklarda oluşturduğu belirtiler erken dönem
(a), ileri dönem (b).
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TA

G

Şekil 4. Çeltik beyaz uç nematodunun tanede meydana getirdiği zarar sağlıklı kargo
(a), enfekteli kargo (b).

Şekil 5. Çeltik beyaz uç nematodunun tanede meydana getirdiği zarar sağlıklı pirinç
(a), enfekteli pirinç (b).

Zararlıdan dolayı Halilbey çeltik çeşidinde meydana gelen ürün kaybı %28.1-57.9’dur. Ayrıca
1000 tane ağırlığında %12.1-22.3 ve pirinç randımanında %12.7 azalma meydana
gelmektedir.
Bu nematod ülkemizin bitki karantinası listesinde yer almaktadır. Ülkemizde Balıkesir,
Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde tespit edilmiştir.
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3. KONUKÇULARI
Zararlının ana konukçusu çeltik ve çilektir. Diğer konukçuları ise, Çin ramisi (Boehmeria
nivea L.), çok sayıda süs bitkisi [Krizantem (Chrysanthemum L.), Orkide (Orchidaceae),
Kauçuk (Ficus elastica L.), Tutya çiçeği (Polianthes tuberosa L.), Hatmi (Hibiscus L.),
Afrika menekşesi (Saintpaulia ionantha Wendl.) gibi] ve yabancı otlar [Darı (Panicum L.),
Zenci darısı (Pennisetum L.C. Rich), Kıldarı (Setaria P.B.), İnce çim (Sporobolus), Darıcan
(Echinochloa crus galli)]’dir.

EM

4. MÜCADELESİ
4.1. Karantina Önlemleri
Ülkemizin karantina listesinde yer alan çeltik beyaz uç nematodunun temiz bölgelere
bulaşmaması için karantina tedbirleri alınmalıdır. Bu amaçla sürveyler yapılarak bulaşık
alanlar tespit edilmelidir.
4.2.Kültürel Önlemler
- Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Sertifikalı olmadığı takdirde ekilecek tohumluk
mutlaka analiz ettirilmelidir.
- Nematodla bulaşık çeltik tohumları üretimde kullanılmamalıdır.
- Bulaşık yerlere ait sular, temiz yerlerden geçirilmemelidir.

- Bulaşık çeltik kavuzları, bitki artıkları ve konukçu yabancı otlar imha edilmelidir.
- Fabrikalarda işleme sonucunda çıkan çeltik kavuzların tarım alanlarına ve tarımsal
sulama kaynaklarına doğrudan bulaşmasına engel olunmalıdır.

G

- Nematoda dayanıklı veya tolerant çeltik çeşitleri kullanılmalıdır.
4.3.Fiziksel Önlemler
Tohumlara, oda sıcaklığındaki suda 5 saat ön ıslatmadan sonra 55-60°C’de 15 dakika süreyle
sıcak su uygulanması çeltik beyaz uç nematodu ile mücadelede %100 etkilidir. Tohumun
çimlenme özelliğini kaybetmemesi için su sıcaklığının 60°C’yi geçmemesine ve uygulama
süresine dikkat edilmelidir.

TA

4.4.Kimyasal Mücadele
Ülkemizde bu zararlıya karşı henüz bir kimyasal mücadele yapılmamaktadır.
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ÇİLEKTE ÇİÇEK THRİPSİ
Frankliniella intonsa Tryb., Frankliniella occidentalis (Perg.)
(Thysanoptera: Thripidae)

1.1. Frankliniella intonsa Tryb.

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Çiçekthripsleri (Frankliniella spp.), 0,9 - 1,3 mm büyüklüğünde oldukça küçük, ince uzun ve
hareketli böceklerdir. Ağız yapıları, sokucu emicidir. Larva ve erginler şekil olarak birbirine
benzer. Larvaları kanatsızdır. Erginler ise iki çift kanatlı olup, kanatların kenarlarında saçak
şeklinde kıllar bulunur. Kanatlar, dinlenme halindeyken vücudun üzerinde uzunlamasına katlı
halde durur. Erkekler, dişilerden daha küçük (~1 mm) ve daha ince yapıdadır.
Dişi bireyleri, koyu kahverenginden siyahımsı kahverengiye kadar değişen renktedir.
Gözlerin etrafı açık renkle çevrelenmiştir. Anten segmentlerinden; 1. ve 2. segment ile 6.-8.
segmentler siyah; 3.-5. segmentler ise sarı renktedir. Bacaklar sarı, orta ve arka tibialar donuk
gri renktedir. Kanatlar açık, özellikle uçları açık sarımsı gri renktedir. Dişilerin vücut
uzunluğu 1,2-1,3 mm’dir.

G

Erkek bireylerde baş kahverengi-açık sarı, toraks koyu sarı ve abdomenin üst kısmı açık gri
renkte olup, üzerleri gri noktalarla kaplıdır. Antenin ilk beş segmenti sarımsı renkte olup, 5.
segmentin son kısmı açık gri renkte, 6.-8. segmentler ise koyu gri renklidir. Kanatlar donuk
sarı renkte, ön kanatlardaki costada 20-23 adet, ana damarda 18-21 adet ve yan damarlarda
ise, 14-15 adet siyahımsı kıl bulunmaktadır. Bütün kıllar koyu siyahımsı renktedir.
Erkeklerde vücut uzunluğu 0.88-1.3 mm’dir. Larvaları beyazımsı sarı renkte olup, kanatsız ve
yaklaşık 1-1,5 mm boyundadır. Pupa açık sarı renkte ve yaklaşık 1 mm büyüklüğündedir. F.
intonsa‘nın laboratuvar koşullarında yılda 22 döl verdiği belirlenmiştir.
1.2. Frankliniella occidentalis (Perg.)

TA

Erginleri yaklaşık 1-1.5 mm boyunda; silindir biçiminde ince, uzun ve çok küçük bir yapıya
sahiptir. Vücut gri, sarımsı kahverenginde olup, abdomen kahverenginde, toraks portakal
sarısıdır. Abdomen üzerinde küçük kahverengi benekler bulunur. Zararlının birinci dönem
larvaları açık sarı renkli olup, ilk gömlek değişikliğinden sonra ise altın sarısı renk alırlar.
Larvalar 0.4 mm uzunluğunda ve gözleri parlak kırmızıdır (Şekil 213).

Şekil 213. Çiçek thripsi (F. occidentalis) ergini (a) ve farklı dönemlerdeki çiçek
thripsleri.
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Larvalar 10-14 günde iki kez gömlek değiştirerek prepupa olur. Prepupa döneminden iki gün
sonra pupa ve pupa döneminden 4-11 gün sonra da ergin olur.
Dişiler yumurtalarını çiçek ve yapraklara doku içerisine bırakır. Bir dişi ortalama 40-60 adet
yumurta bırakır. Yumurtalar fasulye biçiminde ve çok küçüktür (~300 mikron). En uygun
yumurta bırakma sıcaklığı 28°C’dir. Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre 15-30
gündür. Larva, genellikle toprakta pupa olur. Ancak, nadiren de olsa tüylü yapraklı bitkilerin
dokusu içerisinde pupa olurlar. Hakim tür F. intonsa olmakla birlikte F. occidentalis’in de
çilek alanlarında bulunduğu belirlenmiştir.

EM

Kışı ergin halde toprakta ve çeşitli bitkiler üzerinde geçirir. Çiçek tomurcuklarının oluşmaya
başlamasıyla birlikte diğer konukçularından çileğe geçerler ve çiçek döneminde (nisan–
haziran) yoğunlukları artar. Thripsler, uçuş faaliyetini en fazla günün serin saatlerinde
yaparlar.

TA

G

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Çiçek thripsleri, çilekte tomurcuklar açtıktan hemen sonra beslenmeye başlar. Bunlar, çileğin
çiçek meyvesinin bitki özsuyunu emerek çiçek dökümü ile verim düşüklüğüne, meyvenin
küçük, sert ve çekirdekli (tohumlu) olmasına, düzensiz olgunlaşmasına, bronzlaşmasına ve
şekil bozukluğuna neden olarak ürünün pazar değerini düşürmektedir.
Çilek meyvesi gelişip büyürken, tohumlar arasındaki dokuda yaptıkları emgi sonucunda ölen
yüzey hücrelerinden dolayı meyvede bronzlaşma meydana gelir.
Yüksek popülasyonlarda %90 oranında zarar yapabilirler. Ancak, düşük yoğunluklarda;
çileklerdeki bronzlaşma, fizyolojik nedenlere bağlı olarak ilaç fitotoksitesi veya mayıstemmuz aylarında görülen yüksek sıcaklıkların neden olabileceği zarar belirtileri ile
karıştırılabilmektedir.
Thripsler, emgi yerlerinden stiletleri yardımıyla çilek bitkisine değişik bakteri, mantar ve
virüs [Domates lekeli solgunluk virüsü (Tomato spotted wilt tospovirus-TSWV)]
hastalıklarını bulaştırarak dolaylı yoldan da zararlı olmaktadır.
Çiçek thripsleri, kıyı şeridine yakın yerlerde bulunur. Kıyı kesiminde ocak ayı dışında tüm yıl
boyunca, iç bölgelerde ise mart-eylül döneminde görülürler. Thripsler, rüzgarın da
yardımıyla uzun mesafelere taşınır.
3. KONUKÇULARI
Çiçek thripsleri polifag türlerdir. Pamuk, turunçgil, kuşkonmaz, taş yoncası, üçgül, domates,
bamya, biber, fasulye, soya, kavun, karpuz, patlıcan, böğürtlen, karanfil, krizantem ve birçok
süs bitkisi ile çiçekli yabancı otlar, thripslerin önemli konukçuları olarak belirlenmiştir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri
Orius sp.

(Hem.: Anthocoridae)

Adalia bipunctata (L.)

(Col: Coccinellidae)

Coccinella septempunctata L.

(Col: Coccinellidae)

Syrphus sp.

(Dip.:Syrphidae)

Chrysoperla carnea (Steph.)

(Neur.: Chrysopidae)

Orius sp. ’nin Çiçek thripslerinin önemli bir predatörü olduğu saptanmıştır.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Çiçek thripsleri ile mücadelede kültürel tedbirlere önem verilmelidir. Bunun için; zararlının
yoğun olarak çıktığı alanlarda, yabancı ot temizliğine dikkat edilmelidir. Çünkü Çiçek
thripslerinin konukçuları arasında çiçekli yabancı otların çok önemli olduğu ve bunlardan
kültür bitkilerine geçerek zarar yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca, çilek tarlası içerisinde ve
etrafında zararlının diğer konukçularının bulundurulmamasına özen gösterilmelidir.

EM

5.2. Kimyasal Mücadele
Çiçek thripslerine karşı doğrudan kimyasal mücadele önerilmesi yerine, diğer zararlılar
(Kırmızı örümcek, Yaprakbiti vb.) ile entegre edilmesi ana hedef olmalıdır. Çabuk direnç
geliştirmeleri nedeniyle, bilinçsizce ve yoğun ilaç kullanımından kaçınılmalıdır.
5.2.1.Fumigant Kullanımı
Çok sayıda kültür bitkisinde ve yabancı otta bulunması, kısa sürede çok döl vermesi, doku
içine yumurta bırakabilmesi nedenleriyle F. occidentalis’e karşı örtüaltında ve tarlada
kimyasal mücadele uygulaması çilekte her zaman %100 etkili olamamaktadır. F.
occidentalis’in bazı ülkelerde karantina zararlısı olması nedeniyle, gerektiği durumlarda
sadece ihraç edilecek ürünlerde zararlı ile mücadele amacıyla ruhsatlı bir fumigant ile soğuk
depo koşullarında fümigasyon önerilir.

TA

G

5.2.2. İlaçlama zamanı
Thripslere karşı mücadele zamanını belirlemek amacıyla, çilek tarlası farklı yönlerde rasgele
gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir.
Zararlı, bitkinin çiçeklenme döneminde zarara neden olduğundan, en erkenci çeşidin
çiçeklenmesinden itibaren haftada en az 1-2 kez kontroller yapılmalı ve örneklemeler tüm
çeşitlerde çiçekler açıncaya kadar devam etmelidir.
Kontroller sonucunda, popülasyon yoğunluğu ortalama 10 thrips/çiçek olduğunda, kimyasal
mücadeleye karar verilmelidir. Sayımlarda, çiçekler beyaz bir tepsi içerisine silkelenmeli
veya içerisinde birkaç damla etil asetat emdirilmiş pamuk bulunan bir kavanozda yaklaşık 1.5
saat bekletilerek yere düşen thripsler sayılmalıdır.
İlaç uygulamaları, çiçeklenme dönemindeki polinatör böceklerin korunması açısından,
polinatör faaliyetinin en az olduğu çiçeklenme öncesinde veya bitkilerin %10’u çiçek
açmadan önce yapılmalıdır.
Ürün fumigasyonu
Hasattan sonra ihraç edilecek üründe F. occidentalis bulaşıklığı saptandığında, çilekler
fumige edilmelidir. Bu konuda ruhsatlı bir fumigant kullanılarak kontrollü soğuk depo
koşullarındaki özel fumigasyon alanlarında uygulama yapılır.
5.2.3. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.4. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), sırt atomizörü veya hidrolik tarla
pülverizatörü kullanılır. Fumigasyon uygulaması durumunda fumigasyon alanı kullanılır.
5.2.5. İlaçlama tekniği
Kimyasal mücadelenin başarısı ve ilacın etkinliğini arttırmak için ilaçlamalar, bitki
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çiçeklerinin açık olduğu günün erken saatlerinde çiğ kalktıktan hemen sonra ve rüzgarsız
havada yapılmalıdır. Çiçeklerin içerisi ve yaprakların alt yüzeyi kaplama ilaçlanmalıdır.
Depo koşullarında yapılacak uygulamada fumigantın üründe homojen bir şekilde dağılım
sağlaması için, ürün özel fumigasyon alanlarında fumige edilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamadan 5-7 gün sonra yapılacak kontrollerde, zararlı yoğunluğu ilaçlama eşiği (10
thrips/çiçek)’nin altında ise, uygulama başarılı kabul edilir.
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Depo koşullarında F. occidentalis mücadelesinde fumigasyon uygulaması sonrasında, ürünün
farklı kısımlarından meyve örnekleri alınarak %2’si kontrol edilir. Yapılan kontroller
sonucunda zararlıdan ari ürünler elde edildiğinde fümigasyon başarılıdır.
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ÇİLEK HORTUMLU BÖCEĞİ
Anthonomus rubi Herbst
(Coleoptera: Curculionidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

a

G

EM

Erginleri 2-4 mm boyunda, mat siyah renkte, vücutlarının üzeri ince gri tüylerle kaplıdır.
Hortumu uzun ve kavisli, anteni ise ince olup, hortumun üçüncü terminalinden çıkar.
Pronotumunun üzerinde küçük ve sık beyaz noktalar bulunur. Elitra kısa ve üzerindeki
çizgiler belirgindir (Şekil 1a ve b). Larva 3,0-3,5 mm uzunluğunda, kıvrık, beyaz renkli olup
baş kısmı kahverengidir. Yumurta ortalama 0,5 mm uzunluğunda, 0,35 mm eninde, hafif oval,
parlak, pürüzsüz ve beyaz renklidir.

b

Şekil 1. Anthonomus rubi ergini (Şekil a ve b).
Kaynak: www.bing.com

TA

Zararlının kışlayan erginleri nisan ayı sonu ve mayıs ayının başından itibaren görülmeye
başlar. Bu dönemde çilekler çiçek tomurcuğu dönemindedir. Zararlı birkaç gün genç yaprak
ve çiçeklerde beslendikten sonra olumsuz iklim koşullarında kabuk altları gibi korunaklı
yerlerde birkaç gün diyapoza girebilir. Diyapozdan çıkan erginler çilek yaprak ve çiçeklerinde
beslendikten sonra çiftleşirler. Dişiler, açılmamış her bir tomurcuk içine 1 adet yumurta
bırakır. Bu esnada çiçek sapını deler ve özsuyu dolaşımını engellerler. Çiçek tomurcuğu içine
bırakılan yumurtadan 5-10 gün sonra larva çıkar. Larva 14-20 günde gelişmesini tamamlar ve
tomurcuk içinde pupa olur. Pupa dönemi yaklaşık 8 gün sürer. Erginler haziran sonu-temmuz
ortasında çiçek tomurcuğunu delerek çıkış yaparlar. Birkaç gün beslendikten sonra yaz-kış
diyapozuna girer, bir sonraki ilkbaharda tekrar çıkış yaparlar. Zararlı yılda 1 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Bu zararlının yumurta bıraktığı çiçek tomurcuğu gelişme göstermez, kurur, dalında kalır ve
sonunda dökülür (Şekil 2 a ve b). Bu zarar şekli A. rubi’ ye özgüdür. Zararlının çilekteki
zararı çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çeşitlerin morfolojik
özellikleri, ovipozisyon dönemindeki hava koşulları bu açıdan önemlidir. Kışlayan erginlerin
ilkbaharda yaprak ve çiçeklerde beslenmesi sonucunda oluşan zarar önemli değildir. Esas
zarar dişilerin çiçek tomurcuk saplarını yumurta bırakırken kesmeleri ve tomurcuk içinde
larvaların beslenmeleri sonucu meydana gelir. Yüksek popülasyonlarda tomurcuk zararı %590, verim kaybı ise %60 ve daha fazla olabilmektedir. Erkenci çeşitler daha çok zarar görür.
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b

a
Kaynak:www.bing.com

3. KONUKÇULARI

EM

Şekil 2. Erginlerin tomurcuk, çiçek ve çiçek sapındaki zararı (Şekil a ve b)

Ana konukçusu çilektir. Gülgiller (Rosaceae) familyasından ahududu, böğürtlen, gül ve
yabani gül diğer önemli konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI

Dünyada larva parazitoidleri bulunmakla birlikte ülkemizde bu konuda yapılmış herhangi bir
çalışma bulunmamaktadır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

G

- Fidelerin zararlı ile bulaşık olmamasına özen gösterilmesi,
- Vejetasyon süresince zararlı ile bulaşık bitki aksamlarının ve hasattan sonra bulaşık bitki
artıklarının üretim alanından uzaklaştırılarak imhası,
- Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek özellikle Rosaceae familyasına
ait bitkilerin bulunmaması,
- Konukçusu olmayan bitkilerle münavebesi
- Seradaki giriş ve havalandırma açıklıklarının zararlının giremeyeceği incelikte tül ile
kapatılması alınabilecek kültürel önlemlerdir.
5.2. Biyolojik Mücadele

TA

Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için diğer zararlılarla mücadelede
kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele

Kimyasal mücadele önerilmemektedir.
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ÇİLEKTE YAPRAKBİTLERİ
Çilek yaprakbiti Chaetosiphon fragaefolii (Cock.)
Pamuk yaprakbiti Aphis gossypii (Glover)
(Hemiptera: Aphididae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

Yaprakbitlerinin vücutları oval ve yumuşak olup, 1-3 mm boyundadırlar. Sarının tonları,
yeşil, siyah renkli olabilirler. Kanatlı ve kanatsız formları vardır (Şekil 1, 2). Eşeyli ve eşeysiz
çoğalabilen yaprakbitleri bir dölünü 4-7 günde tamamlamaktadır. Yaprakbitleri gruplar
(koloni) halinde yaşarlar (Şekil 3). Kışı meyve ağaçlarının dal ve sürgünleri üzerine bırakmış
oldukları yumurta döneminde geçirirler.

TA

Şekil 1. Yaprakbiti nimfi

Şekil.2. Yaprakbiti ergin

Şekil 3. Yaprakta yaprakbiti nimfi

Şekil.3. Yaprakbiti nimfi

Şekil 4. Yoğun yaprakbiti ile bulaşık çilek bitkisi

Çilek yaprakbiti (Chaetosiphon fragaefolii Cock.)
Çilek yaprakbitinin kanatsız ve kanatlı formları vardır. Kanatsız bireyler kanatlı bireylere
oranla daha kısadır. Kanatsız bireyler küçük, ovalimsi uzun, şeffafımsı beyazdan açık
yeşilimsi sarıya kadar değişen renklerde olup, vücut uzunluğu 0.9-1.8 mm kadardır.
Kanatlı bireylerin vücut uzunluğu ise 1.3-1.8 mm olup, baş ve toraks siyah, abdomen çok açık
yeşilimsi beyaz renkte ve vücut üzeri kısa kıllarla kaplıdır. Abdomenin dorsalinde
kahverengimsi siyah desen bulunur. Antenlerin uzunluğu vücut uzunluğu kadar ya da daha
uzundur. Bacaklar soluk-yeşil ve neredeyse şeffaf gibidir. Çilek yaprakbitinin nimfleri 0.8-1.1
mm uzunluğunda ve morfolojik olarak erginlere benzerler. Nimfler açık yeşil ve soluk sarı
renktedir. Ergin ve nimfin vücudu topuz şeklindeki kıllarla kaplıdır. Bu kıllar çilekte zarar
yapan diğer yaprakbiti türlerinde bulunmaz. Yumurtalar ilk bırakıldığı anda beyaz-sarımsı
renkte ancak bir süre sonra parlak ve siyah renk alır. Çilek yaprakbitinin hayat döngüsü
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kışlamış yumurta, nimfler, kanatsız erginler ve kanatlı erginler olarak yaşamının tüm
evrelerini çilek üzerinde geçirir. Ergin ve nimfler bitkilerin taç, taze sürgün, yaprak ve yaprak
altlarında toplu halde bulunur.
Ege bölgesi çilek alanlarında Chaetosiphon (Pentatrichopus) tetrarhodum (Walker) ve
Aulacorthum solani (Kaltenbach) türleri tespit edilmiştir.
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii Glover)

G

EM

Erginler 1-2 mm boyunda, açık sarı yeşil, pembemsi kırmızı ve siyah olmak üzere çeşitli
renklerde görülebilir. Vücutta abdomenin sonuna doğru iki yanda bir çift mum borucuğu
(kornikulus) bulunur. Kanatlı ve kanatsız formları vardır. Kanatsız vivipar dişilerde vücut 1.22.0 mm boyda, baş, soluk sarımsı yeşil, koyu yeşil veya siyah renklidir. Vücut soluk, sarımsı
yeşil, grimsi yeşil veya koyu yeşilden siyaha kadar değişen renklerdedir. Antenler açık sarı
renkli ve vücut uzunluğunun yarısı kadardır. Mum borucuğu siyah renklidir. Bacaklar sarıdan
yeşile kadar değişen renktedir. Kanatlı vivipar dişilerde vücut 1.2-1.9 mm boyda, baş ve
toraks siyah, abdomen açık veya koyu yeşil ve iki yanda koyu renkli lekeler bulunur. Gözler
siyaha yakın koyu kırmızıdır. Antenleri ve mum borucuğu siyah renklidir. Bacaklar koyu
kahverengi veya kahverengimsi sarıdır.

Şekil 5. Yaprakbiti ( Aphis gossypii) nimfi

Şekil 6. Yoğun yaprakbiti ile bulaşık

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Yaprakbitlerinin ergin ve nimfleri çilek yapraklarında bitki özsuyunu emerek zarar yaparlar
(Şekil 5). Emgi yaptıkları yapraklarda ve taze sürgünlerde kıvrılmalar, şekil bozuklukları ve
sarı lekeler oluşur. Ayrıca beslenme esnasında salgıladıkları ballı madde üzerinde saprofit
fungusların gelişmesi ile fumajine neden olurlar. Fumajinin bitki yüzeyini örtmesiyle bitkinin
özümleme ve solunumunu engellemesi sonucu bitkilerin gelişimi zayıflar. Bitki gelişiminin
olumsuz etkilenmesi sonucu verim ve kalite kaybı meydana gelir. Çilek yaprakbiti,
Strawberry mild yellow edge virus (MYEV) ve Strawberry crinkle virus (CV) gibi
Cytorhabdovirus’leri sağlıklı bitkilere bulaştırarak önemli zararlara neden olur.
3. KONUKÇULARI

Çilek yaprakbitinin başlıca konukçuları, yabani ve kültür çilek bitkileri (Fragaria spp., F.
vesca, F. virginianana, Potentilla anserina)’dir.
Pamuk yaprakbiti polifag bir tür olup, konukçuları Cucurbitaceae familyası bitkileri ile
pamuk, patlıcan, fasülye, bamya, susam, şekerpancarı, ıspanak, yerfıstığı, turunçgiller, muz,
nar vb. bitkilerdir.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Yaprakbitinin birçok doğal düşman türü tespit edilmiştir. Çok fazla üreme yeteneğine sahip
yaprakbitlerinin popülasyon artışları doğal düşmanları sayesinde kısmen de olsa baskı altına
alınabilmektedir.
Predatörleri
Coccinella semptempunctata L.
Hippodamia (Adonia)variegata Goeze
Adalia bipunctata L.
Coleomegilla maculata DeGeer
Scymnus spp.
Chrysoperla carnea Steph.
Chrysoperla rufilabris L.
Nabis spp.
Metasyrphus corollae F.,
Melanostoma mellinum L.
Sphaerophoria rueppellii Wied.
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(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Neur.: Chrysopidae)
(Neur.: Chrysopidae)
(Hem.: Nabidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Dip.: Syrphidae)

TA

Şekil 7. Coccinella semptempunctata L. ergin (a) ve larvası (b)

Şekil 8. Chrysoperla carnea Stephens ergin (a) ve larvası (b)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
- Serada ve açık alanda temiz fideler kullanılmalıdır.
- Yaprakbiti ile bulaşık bitkiler ve yabancı otlar temizlenmelidir.
- Çilek tarlası içinde ve etrafında zararlının diğer konukçularının bulundurulmamasına özen
gösterilmelidir.
- Hasattan sonra toprak üstünde kalan bitki sapları ve yabancı otlar imha edilmelidir.
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5.2. Biyolojik Mücadele
Biyolojik mücadele açısından predatörlerden, özellikle Coccinellidae, Chrysopidae ve
Syrphidae familyalarına ait türler; parazitoitlerden de Aphidius spp. önemli doğal
düşmanlardır. Coccinellidae familyası türlerinden Hippodaia variegata ve Coleomegilla
maculata önemli yaprakbiti predatörüdür. Ayrıca Chrysoperla rufilabris, C. carnea ve
Aphidoletes aphidimyza L. ‘da yaprakbitlerinin önemli predatörleridir. Açık alanda doğal
dengenin bozulmaması için bu faydalıların korunması ve etkinliklerinin artırılması için
gerekli önlemler alınmalıdır.
5.3. Kimyasal Mücadele
Çilek yaprak bitinin doğal düşmanları zararlıyı baskı altında tutmasından dolayı kimyasal
mücadelesi önerilmemektedir.
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ÇİMDE BOZKURTLAR
Agrotis ipsilon (Hufnagel) ve Agrotis segetum (Schiff.)
(Lepidoptera: Noctuidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

b
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Agrotis ipsilon erginleri 40-47 mm ve A. segetum erginleri ise 35-40 mm kanat açıklığına
sahip kelebeklerdir. En belirgin özellikleri, ön kanatlarda genellikle kahverengimsi biri
böbrek, diğeri yuvarlak şekilde iki lekenin olmasıdır. Ayrıca A. ipsilon’ da böbrek şeklindeki
lekeye bitişik siyahımsı üçgen şeklinde (Şekil 1a); A. segetum’da ise kanat dip kısmında
bulunan çizgiye bitişik, siyahımsı, kısa çubuk şeklinde (Şekil 1b) bir leke vardır. Bu iki
özellik pratikte her iki türü birbirinden ayıran önemli bir özelliktir. Antenler erkeklerde çift
taraflı tarak şeklinde, dişilerde iplik gibi düzdür
Yumurtalar ortalama 0.65 mm çapında, üstten hafifçe basık küre şeklindedir. İlk
bırakıldıklarında sarımsı beyaz, açılmaya yakın siyahımsı kahverengi olurlar (Şekil 1c).

c

d
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Şekil 1. Agrotis ipsilon ergini(a), A. segetum ergini (b), Agrotis sp.
yumurtası (c), Agrotis spp. larvası (d), Agrotis spp. pupası (e)

Genç larvalar, parlak, tüysüz ve esmer renklidir. Larva olgun hale gelinceye kadar 6 dönem
geçirir. Her dönemde farklı desenlere sahiptirler. Olgun bir larvanın boyu 35-40 mm’dir.
Renkleri griden siyaha kadar değişebilir (Şekil 1d). Pupa, kırmızımsı kahve renkli ve 16-20
mm boydadır (Şekil 1e)
Her iki türde ergin uçuşları genellikle mart ayında başlar. Sıcak geçen kış koşullarında şubatın
ikinci yarısında da ergin uçuşları olabilmektedir. Kelebekler gündüzleri, gölgeli, loş, nemli
yerlerde yabancı otlar içerisinde saklanıp, gece aktiftirler. Erginler gece çiftleşerek
yumurtalarını nemli yerlerdeki bitkilerin gövdelerine, yere yakın yapraklara, bitkinin
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bulunmadığı durumlarda ise nemli topraklara da bırakırlar. Bir dişi 300-1500 adet yumurta
bırakabilir. Yumurtalar 4-14 günde açılır. Yeni çıkan larvalar gündüzleri beslenmesine
rağmen üçüncü dönem ve daha büyük larvalar gündüzleri toprakta saklanırlar. Larvalar
genellikle gece aktif olmakla birlikte, serin ve bulutlu günlerde az da olsa gündüz de aktif
olur. Larvalar toprak rutubetine ve toprak tipine bağlı olarak toprak içinde 6-7 cm kadar
derinliğe inebilir. Larva süresi 20-60 gündür. Pupa süresi 10-20 gündür. Larvalar gündüzleri
zarar yaptıkları bitkilerin diplerinde veya çok yakınında toprak altında bulunurlar. Kışı
Akdeniz Bölgesi’ nde larva ve pupa, Ege Bölgesi’nde pupa halinde geçirir. Ege Bölgesi’nde
yılda 1-2, Akdeniz Bölgesi’nde 2-3 döl verir.

EM

2.ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Bozkurt larvaları çim bitkilerini, kök boğazından kesmek veya kemirmek suretiyle bitkinin
kırılıp kurumasına neden olurlar.
3.KONUKÇULARI

Polifag olup, çim, pamuk, biber, domates, patlıcan, kabak, bamya, karpuz, susam, mısır,
ayçiçeği, fasulye, marul, pancar, patates, yerfıstığı, tütün, yem bitkileri, hububat, meyve
fidanları ve pek çok yabancı ot konukçusudur.
4.DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri
Barylypa humeralis (Brauns)

(Hym.: Ichneumonidae)

(Hym.: Ichneumonidae)

Meteorus rubens Nees.

(Hym.: Braconidae)

Echinomyıa magricornis Zett.

(Hym.: Braconidae)

Apanteles sp.

(Hym.: Braconidae)

A. ruficrus Hal.

G

B. carinata ( Brischte)

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

G. cilipeda Rondani

(Dip.: Tachinidae)

Wagneria nigrans Meigen

(Dip.: Tachinidae)

Linnaemyia computa Fallen

(Dip.: Tachinidae)

TA

Gonia bimaculata Wied.

Bozkurt’un Ülkemiz’de çim alanlarında doğal düşmanları ile ilgili çalışma yapılmamıştır.
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

- Ekim öncesi toprak hazırlığı ve derin sürüm yapılarak zararlı pupaları yok edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Ekim öncesi köşegenler doğrultusunda girilerek en az 5 ayrı yerde birer m2’lik alan kontrol
edilerek Bozkurt larvası aranır, m2 de 3 adet larva bulunduğunda ilaçlı mücadeleye
geçilmelidir. Ekimden sonra ise, ilaçlamaya karar vermek için zararın görüldüğü sararmış ve
yeşil alanları içeren 1m2 lik alan çerçeve yardımıyla işaretlenir. Yaklaşık 4 litre kadar suyun
içine 30-60g. (1-1/2 çorba kaşığı) sıvı sabun ilave edilir. Toprak kuru ise su miktarı iki katına
çıkarılabilir. Süzgeçli sulama bidonlarıyla hazırlanan alan, bu karışımla sulanarak larvaların
yüzeye çıkması sağlanır.10 dakika sonra larvalar sayılır. Bir m2 de 5 ve üzeri larva olduğunda
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ilaçlamaya karar verilir. İlaçlamadan önce kurumuş çim bitkisi artıkları (1cm üzerinde
kalınlıkta ise) tırmıkla temizlenir.
5.2.2.Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

EM

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

TA

G

5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama akşam üzeri ve rüzgarsız saatlerde yapılmalıdır.
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ÇİMDE HAZİRAN BÖCEĞİ
Polyphylla fullo L.
(Coleoptera: Melolonthidae)

G

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Dişileri oldukça büyük olup, büyüklükleri 40 mm’ye ulaşır. Antenleri küçük ve ucu
topuzludur. Erkeğin vücut uzunluğu 28-30 mm, antenleri büyük, yelpaze şeklinde ve 7
parçalıdır. Elitra, kırmızımsı kahverengi zemin üzerine küçük ve değişik şekilde lekeler
halinde ve çok sık beyaz pulcuklarla kaplıdır.
Yumurtaları ilk günler mat krem renginde olup, zamanla pembemsi krem rengine döner.
Yumurtalar bırakıldığında 2,8-3,0 mm kadardır. Açılmaya yakın hemen hemen iki katı
büyüklüğe ulaşır.
Larva büyük, etli, sarımsı renkte olup, "C" şeklinde kıvrık durur. Üzeri ince ve seyrek kıllarla
örtülüdür. Baş büyük, bal renginde ve öne doğru meyillidir. Toraks kısmında iyi gelişmiş üç
çift bacak bulunur. Bunları yürümekten ziyade toprağı kazmak için kullanır. Abdomenin son
halkası diğerlerinden daha büyüktür. Olgun larva 70-80 mm büyüklüğe ulaşır (Şekil 1).
Larva, topraktan ördüğü muntazam bir yuva içinde prepupa ve pupa olur. Pupa 40-50 mm
boyunda ve koyu kahverengidir.

TA

Şekil 1. Haziran böceği olgun larvası

Erginler mayıs sonu ile temmuzun ilk yarısı akşamüzeri güneş battıktan sonra uçuşur, çiftleşir
ve tekrar toprağa girerler. Çiftleşen dişiler yumurtalarını toprağın 18-20 cm derinliğine
gruplar halinde bırakır. Yumurtalar temmuz sonlarına doğru açılır.
Çıkan larvalar ilk önce toprak humusu ile beslenir. Ağustos ve eylülde ikinci dönem larva
meydana gelir ve köklerde beslenmeye başlar. Kışı bu dönemde geçirirler. Mart ayında tekrar
beslenmeye başlar, mayıs sonu ve haziranda üçüncü dönem larva olur ve yaz boyunca
beslenir. Kışı istirahat halinde geçirdikten sonra ilkbaharda bir süre zarar yapmaya devam
eder. Beslenmeleri sona erince prepupa ve pupa dönemlerini geçirerek ergin olurlar.
Genellikle 2-2,5 yılda bir döl verirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararlı futbol sahaları, golf sahaları, refüjler, site bahçeleri, çim üretim alanları vb. tüm çim
alanları için tehdit oluşturabilmektedir. Esas zararı yapan larvalar, çim bitkilerinin köklerinde
beslenir. Zarara uğramış alanda başlangıçta sararmalar ve daha sonra kurumalar görülür.
Yoğun larva zararında çimlerin kökünü kaybetmesi nedeniyle halı gibi kolayca
yuvarlanabilmesi karakteristiktir (Şekil 2).
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Şekil 2. Haziran böceğinin çim bitkilerindeki zararı

3. KONUKÇULARI

Polifag zararlı olan bu tür, peyzaj alanları ve çeşitli spor sahalarında kullanılan çim
bitkilerinin yanı sıra, asma, elma, armut, erik, kiraz, ayva, şeftali ve kayısı gibi meyve
türlerinde zararlı olmaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI

Bilinen en önemli doğal düşmanları Carabidae familyasına ait bazı türler ile bazı kuş
türleridir. Haziran böceği larvalarında entomopatojen fungus türü olan “Metarrhizium
anisopliae” türü belirlenmiştir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Mücadele

G

Çim alanlarında iyi bir bakım (dengeli sulama, dengeli gübreleme, biçme) güçlü kök
sistemine sahip bitkilerin oluşmasına neden olacaktır. Güçlü bir kök sistemine sahip bitkiler
belli yoğunluktaki zararlı yoğunluğunu tolere edebilmektedir.
5.2. Biyolojik Mücadele

Steinernema ve Heterorhabditis cinsine bağlı entomopatojen nematod türleri zararlı ile
mücadele de kullanılmaktadır.

TA

5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı
İlkbaharda, 0-20 cm toprak derinliğinde toprak sıcaklığı 9-10°C'ye ulaşıp larva aktivitesi
başladığı zaman (genellikle marttan itibaren) 2. ve 3. dönem larvalara karşı bir ilaçlama
yapılır. İlaçlama, kışı geçirmiş olan larvalar oburca beslenip zarara devam edeceği ve 3.
dönem larvalar mayıs içinde pupa olacağı için çok gecikmeden yapılmalıdır.
Toprağa bırakılan yumurtalardan larva çıkışı tamamlandıktan sonra mücadele yapılması
gereklidir. Bu dönem de Temmuz sonu ve Ağustos ayına denk gelmektedir.
Sonbaharda ise, bölgelere göre değişmekle birlikte genel bir uygulama olarak, larvalar toprak
yüzeyine yakın ve özellikle çoğu 2. dönem başlangıcında olduğu zaman (genellikle eylül ayı)
bir ilaçlama daha yapılabilir. Çim alanlarında bu zararlının ekonomik zarar eşiği 30-50
larva/m2 olarak kabul edilmektedir.
Çimlerdeki zarar durumuna göre bu üç farklı dönemdeki ilaçlamaların bir kısmı veya tamamı
uygulanabilir.
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5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
Toprak altı ilaç uygulama ekipmanları, sırt veya tarla pülverizatörleri, granül uygulama
makineleri
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

EM

Zararlının hedef alınan döneminin toprak altında olması nedeniyle kimyasal mücadeleden ani
ve yüksek bir etki beklenmesi mümkün değildir. Bu nedenle zarar durumu takip edilir ve zarar
görülmeyinceye kadar uygulamalara devam edilir.
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ÇİMDE
Spodoptera cilium (Guenee,1852)
(Lepidoptera: Noctuidae)

EM

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI
Erginleri Spodoptera exigua’ya benzer, ancak daha koyu ve daha gri renklidir. Erginlerinin
kanat açıklığı 28-34 mm, ön kanatların uzunluğu ise 13 mm’dir. Arka kanatlar tümüyle
beyazımsı olup kenarları açık kahverengi dar bir bantla çevrilidir. (Şekil 1a,b).

b

a

G

Şekil 1. Spodoptera cilium ergini (a,b).

TA

Zararlı, yumurtasını kümeler halinde bırakır. Yumurta paketlerini abdomeninden çıkardığı
beyaz pullarla örter. Yumurtalar kremsi beyaz renklidir (Şekil 2a).

http://www.africanmoths.com/

a

http://www.niaes.affrc.go.jp/

b

Şekil 2. Spodoptera cilium’un yumurtaları (a) ve larvası (b).

Son dönem larva 26 mm uzunluğunda ve koyu kahverengidir. Abdomen açık gri renkte olup
dorsalinde U şeklinde, lateralinde ise üçgen şeklinde siyah lekeler görülür (Şekil 2b).
Olgunlaşan larvalar toprak içinde veya yüzeyinde pupa olur.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Yumurtadan yeni çıkan larvalar toplu olarak beslenirler ve yaprakların epidermisini yiyerek
yaprağı zar haline getirirler. Ayrıca taze sürgünlerde de beslenirler. Yaz aylarında larvalar
yapraklarla beslenerek kısa bir sürede yaprakların tamamını yiyip bitirir. Larva geceleri
beslenir, gündüz ise korunaklı yerlerde çimlerin dip kısmındaki kurumuş bitki artıkları altında
ve toprakta saklanırlar. Zararlı yoğunluğunun artması halinde tüm yapraklarda beslenerek,
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sararma daha sonra da kahverengileşmeye neden olup, bitkilerin ölümüne neden olurlar.
Lokal olarak başlayan zarar birleşerek geniş alanlar haline gelir ve zarar oranı önemli
derecede artar.
Ülkemizde Adana, Urfa, Muğla ve İzmir illerinde tespit edilmiştir.
3. KONUKÇULARI
Poaceae familyasındaki çim bitkilerinde zararlıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
−
−
−
−
−

EM

Ülkemizde Steinernema carpocapsae (Rhabditida: Steinernematidae) adlı entomopatojen
nematod S. cilium’ a karşı etkili bulunmuştur. Bazı kuşların zararlının larva ve pupaları ile
beslendiği bilinmektedir.

Çim ekiminden önce derin sürüm yapılarak zararlı pupalarının yok edilmesi,
Uygun gübreleme ve sulamanın yapılması,
Su toplanan alanların drenajının yapılması,
Çim bitkilerinin diplerinde biriken kurumuş otların tırmıkla temizlenmesi,
Çimlerin çeşit ve mevsime uygun olarak biçilerek uygun uzunlukta bırakılması ve
dolayısıyla larvaların besininin azaltılması, kültürel önlemler arasında yer almaktadır.

G

5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

TA

İlaçlamaya karar vermek için zararlının yumurta paketi veya larvaları aranır. Dekarda en az
10 adet 1 m2 lik çerçeve atılır. Bir yumurta paketi varsa mücadeleye karar verilir. Yumurta
paketi bulunamazsa her bir çerçeve alanı, içinde 30-60 g sıvı sabun bulunan 4 litre kadar su ile
doyurulur.10 dakika beklendikten sonra yüzeye çıkan larvalar sayılır. Toprak kuru ise su
miktarı iki katına çıkarılabilir. Bir m2 de 5 ve üzeri larva olduğunda ilaçlamaya karar verilir.
İlaçlamadan önce kurumuş çim bitkisi artıkları varsa tırmıkla temizlenir.
5.2.2.Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

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

İlaç uygulaması bitkinin her tarafı ilaçlanacak şekilde akşam üzeri ve rüzgarsız saatlerde
yapılmalıdır.
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DOĞU MEYVEGÜVESİ
Grapholita (=Aspila) molesta (Busck)
(Lepidoptera: Tortricidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginlerinin kanat açıklığı 11–13 mm olup, ön kanatları kahverengimsi siyah, arka kanatlar
gri pullarla kaplıdır. Kelebek dinlenme halinde iken, ön kanatların ortasındaki beyaz pullar,
ters V şeklinde görülür. Abdomen ve bacaklar gümüşi pullarla kaplıdır (Şekil 1a).
Yumurtalar, 0.8 mm boyunda ve mercimek şeklindedir (Şekil 2a). Yeni bırakıldığında
saydam olan yumurta, daha sonra kirli sarıya döner. Gelişme ilerledikçe kırmızı halka belirir
ve genç larva oluşunca bu halka kaybolur. Bundan sonra yumurta içerisinde larva görülür.

TA

G

Yumurtadan yeni çıktığı zaman 0.9 mm boyunda olan larva (Şekil 2c), gelişmesini
tamamladığında 8.5 mm boyuna ulaşır. Sürgünde beslenen larvalar pembe veya açık kırmızı,
meyvelerde beslenenler ise kızılımsı sarıdır (Şekil 1c). Larvaların son abdomen segmentinin
alt kısmında, kahve renkli beş dişli anal tarak diğer Grapholita türlerinden ayırıcı özelliğidir.
Pupa 6.5 mm boyunda, mekik şeklinde, önceleri sarı daha sonra koyu kahverengindedir (Şekil
1d).

Şekil 1. Doğu meyvegüvesi ergini (a), meyvedeki zararı (b), larvası (c) ve pupası (d).

Doğu meyvegüvesi kışı, ağaçların gövdelerindeki kabuk altlarında, yarık ve çatlaklarda,
toprak yarıklarında ve meyve paketleme yerlerindeki, ördükleri bir kokon içerisinde olgun
larva döneminde geçirir. İlkbaharda yaklaşık bir ay pupa döneminden sonra, kışlayan döl
erginleri çıkmaya başlar. Sıcaklığa bağlı olarak temmuza kadar çıkış devam eder. Kelebekler
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alacakaranlık sıcaklığı 15ºC'nin üzerine çıktığında ağaçların tüysüz yeşil kısımlarına ve daha
çok yaprakların altına yumurtalarını koyarlar. Bir dişi ortalama 50 yumurta bırakır.
Yumurtalar ilkbaharda 15-20 günde, yaz aylarında 3-5 günde açılır. Birinci döl larvaları 12-15
günlük gelişme süresince şeftali ve nektarin ağaçlarının sürgünlerinde beslenir. Bir larva 2-5
sürgüne zarar verir. Zararlının ikinci ve üçüncü döl larvaları meyvelerde beslenir. Şeftali ve
nektarin meyveleri hasat edildikten sonra çıkan kelebekler diğer konukçulara geçer. Diğer
konukçuların meyvelerinde 1-2 döl daha vererek kışa girer. Doğu meyvegüvesi yılda 4–5 döl
verir.

EM

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Larvalar, sürgün ve meyvelere zarar verir. Konukçularının sürgünlerinin uç veya uca yakın
kısmından girerek sürgün boyunca açtığı galerilerde beslenir. Saldırıya uğrayan sürgün
solarak devrilir. Larva sürgünü terk ettikten sonra, sürgün ucu 2-5 cm uzunluğunda kurur
(Şekil 2b). Popülasyonun yüksek olduğu bahçelerde bütün sürgün uçlarının kuruduğu
görülebilir. Kuruyan sürgünlerden yenileri çıktığı için fidan ve genç şeftali ve nektarin
ağaçları çalılaşır. Sürgün zararı özellikle fidanlıklarda ve genç ağaçlarda önemlidir.

Şekil 2. Doğu meyvegüvesinin yumurtası (a), şeftali sürgündeki zararı (b),
genç larvası (c) ve meyvede zamk oluşturması (d).

Larvalar meyvelere, sap çukurunda veya meyvelerin birbirine temas ettiği yerlerden girerler.
Meyveye giren larva, doğrudan meyve merkezine yönelir. Çekirdek civarındaki meyve etinde
beslenerek olgunlaşan larvalar açtıkları galeriden meyveyi terk eder. Meyveye giriş ve çıkış
yerlerinde zamk görülür (Şekil 2d).
Doğu meyvegüvesi, ayva, elma ve armutta sadece meyvelerde beslenmek suretiyle zarar
yapar. Ayva, elma ve armut bahçelerinde meyvenin farklı dönemlerinde zarar yapabilir.
Ancak, en önemli zararı ben düşme döneminde bırakılan yumurtalardan çıkan larvaların hasat
öncesi oluşturduğu zarardır. Doğu meyvegüvesi ayva, elma ve armutta, özellikle orta ve geççi
şeftali ve nektarin çeşitlerinin hasadının bitiminden sonra daha çok zarar yapmaktadır.
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Şekil 3. Doğu meyvegüvesi ayvada zararı (a) ve ayvada larvası (b).

Yumuşak çekirdekli meyvelere giren larva, bir süre kabuk altında açtığı galeride beslendikten
sonra çekirdek evine doğru ilerler. Bir meyvede birden fazla larva beslenebilir. Karadeniz
Bölgesi’nde geççi şeftali çeşitlerinde meyvede bulaşma oranı %40, ayva ve muşmulada %100
olarak tespit edilmiştir. Ayrıca larvaların açtıkları deliklerden çeşitli funguslar girerek,
meyvelerin çürümesine neden olur. Zararlı ülkemizin bütün bölgelerinde görülebilmektedir.
3. KONUKÇULARI

Şeftali ve nektarin birinci dereceden konukçusudur. Diğer meyvelerden ayva, kayısı, elma,
armut ve muşmula konukçularıdır. Ayrıca, kiraz ve vişne fidanlarının sürgünlerinde de zararlı
olmaktadır.

G

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Doğu meyvegüvesi’nin doğada tespit edilmiş birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Karadeniz
ve Marmara Bölgelerinde aşağıdaki parazitoit ve predatörler saptanmıştır.
Parazitoitleri

Hym.: Trichogrammatidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Belulidae
Hym.: Chalcididae
Hym.: Encyrtidae
Hym.: Encyrtidae
Hym.: Ichneumonidae
Hym.: Ichneumonidae
Hym.: Ichneumonidae

TA

Trichogramma evanescens West.
Apanteles anarsiae Faure & Alabouvette
A. glomeratus L.
Ascogaster rufipes L.
Macrocentrus lineris Nees.
Meteorus sp.
Periclora gestroci K.
Brachimeria intermedia Perk.
Paralitomastix pyrlidis Arhw.
P. varicarnis Nees.
Ephialtes subglabratus L.
Pimpla lugligator F.
Pristomerus vulnerator Panz.

Predatörü

Haemetopadie pluviallis L.

Dip.: Tabanidae

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel önlemler
• Şeftali ve nektarin bahçelerinde ilk dölün zararı sürgünlerde olmaktadır. Zarara uğrayan
sürgünlerin haftada bir kesilmesi zararlının popülasyonunu önemli ölçüde azaltacaktır.
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• Ayva, elma ve armut bahçeleri şeftali ve nektarin bahçelerinden uzakta kurulmalıdır.
• Meyve depoları, Doğu meyvegüvesi’nin en uygun kışlama yeri olduğundan bu gibi
yerler, bahçenin uzağında inşa edilmelidir.
• Ağaçların altına dökülen kurtlu meyveler imha edilmelidir.
5.2 Biyolojik Mücadele

5.3 Kimyasal Mücadele
5.3.1 İlaçlama zamanı

EM

Karadeniz Bölgesi’nde yapılan çalışmalarda, yumurta parazitoiti T. evanescens’in, Doğu
meyvegüvesi’nin en önemli doğal düşmanı olduğu ve bu parazitoitin, doğal koşullarda %34.3
oranında etkin olduğu tespit edilmiştir. Doğal düşmanların, özellikle T. evanescens’in
korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Kimyasal mücadele
gerekiyorsa doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

Doğu meyvegüvesi ile bulaşık şeftali ve nektarin fidanları ve yeni kurulmuş şeftali ve nektarin
bahçelerinde, sürgün zararı nedeniyle taç şekli bozulacağından, sürgünlerde ilk giriş
görüldüğünde ilaçlanmaya başlanmalıdır. Meyveye yatmış şeftali ve nektarin ağaçlarında ise
sürgün zararı ihmal edilebilir.

G

Erkenci şeftali ve nektarin çeşitlerinde meyve hasadına kadar larvalar taze sürgülerde
beslendiğinden meyvelerde zarar az görülür ve ilaçlamaya gerek kalmaz. Orta ve geççi şeftali
ve nektarin çeşitlerinde ise kimyasal mücadeleye esas zararlının yumurtadan çıkan larvasının
meyve girmeden önce öldürülmesidir. Bu amaçla şeftali ve nektarin çeşitlerinde eşeysel çekici
tuzakta, tuzak başına haftada 20 ve daha fazla kelebek yakalanması halinde veya birinci döl
sürgün zararı %5’ten fazla olduğunda meyvedeki zararı önlemek için ilaçlama gerekir.

TA

Bahçeye mart sonunda eşeysel çekici tuzaklar 100 ağaca bir tuzak gelecek şekilde ergin
çıkışından yaklaşık 7-10 gün önce bahçenin uygun bir yerindeki ağacın güney veya güneydoğu yönüne ve yerden 1.5-2 metre yükseklikte asılır. İlaçlamalara tuzaklarda ilk ergin
yakalandıktan sonra etkili sıcaklıklar toplamı (ETS)1 400 gün-dereceye ulaştığında başlanıp,
ilacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır. Yada gelişmesini tamamlayan birinci döl
larvaların terk ettiği sürgünler görüldükten 15 gün sonra başlanmalı ve ilacın etki süresi
dikkate alınarak, orta geççi çeşitlerde 2 ilaçlama, geççi çeşitlerde 3 ilaçlama yapılmalıdır.
Doğu meyvegüvesi’ne karşı ayva, elma ve armut bahçelerinden erken fenolojik dönemlerde
ilaçlamaya gerek duyulmamakta olup, ben düşme döneminde bir ilaçlama yeterlidir. Ancak,
zararlının popülasyonu ve zarar durumu takip edilerek gerektiğinde ayva bahçelerinde ikinci
bir ilaçlama önerilebilir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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
Ağaçlar içten dışa doğru kuru yer kalmayacak şekilde kaplama ilaçlanmalıdır.
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EM

İlaçlama yapılan bahçelerde 10 ağacın meyveleri hasat zamanı kurtlu ve sağlam olarak
sayılmalıdır. Kurtlu ve sağlam meyveler toplam meyve sayısına oranlanarak uygulamanın
etkisi belirlenir. Zarar oranının %2’den az olması durumunda mücadele başarılı kabul edilir.

TA

G

ETS (gün-derece)= ∑ [maksimum ºC + minimum ºC) :2]-10:

1
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DOMATES GÜVESİ
Tuta absoluta (Meyrick)
(Lepidoptera: Gelechiidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

EM

Ergin ince uzun, 6 mm boyda, kanat açıklığı yaklaşık 10 mm'dir. Ön kanatları dar, gümüşi gri
kahverengimsi olup üzerinde karakteristik irili ufaklı siyahımsı noktalar bulunur. İplik
şeklinde antene sahiptir (Şekil 1a). Yumurta ortalama 0.4 mm uzunluğunda ve 0.2 mm
genişliğinde silindirik yapıda, krem, açık sarı renklidir (Şekil 1b).Yumurtadan çıkan larva
beyazımsı krem renkli, başı siyahtır (Şekil 1c). Dört larva dönemi geçirir. Birinci dönem larva
0.9 mm uzunluğunda iken dördüncü dönemde 8 mm’ye ulaşır. Olgunlaşan larvanın başı
kahverengi, vücut rengi yeşildir. Larvada prothoraksta bulunan koyu renkli ince bant ayırt
edici önemli bir özelliğidir. Dördüncü dönemde larvanın vücudunun üstü pembemsidir (Şekil
1 d, e). Pupa 6 mm boyundadır. Önce yeşilimsi renkte olan pupa sonra açık kahverengine
döner (Şekil 1 f).

c

d

e

f

Şekil 1. Tuta absoluta ergini (a), yumurtası (b), 1. dönem larvası
(c), 2.-3. dönem larvası (d), son dönem larva (e), pupası (f)

Akdeniz iklimine sahip yerlerde hızla çoğalan zararlı seralarda yılda 10-12 döl verebilir.
Çevre koşullarına bağlı olarak bir dölünü 29-38 günde tamamlar. Ülkemizde 1000 metreyi
aşan yüksekliklerde de görülür. Kelebekler, geceleri aktiftirler ve gündüzleri yaprakların
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EM

arasında saklanırlar. Yumurtalarını, genellikle yaprak altına, tomurcuk ve olgunlaşmamış
yeşil domates meyvelerinin çanak yapraklarının altına bırakır. Bir dişi yaşamı süresince 120260 adet yumurta bırakabilir. Yumurtalar 4-5 gün içinde açılır. Dört larva dönemi geçirir.
Larva dönemi 13-15 gün sürer. Larva çevre koşullarına bağlı olarak toprakta ya da bitkide
açtığı galerilerde bir kokon içinde pupa olur. Pupa dönemi 9-11 gün sürer. Kışı yumurta,
pupa veya ergin olarak geçirir.
Orta Anadolu Bölgesinde açık alan domates yetiştiriciliğinde iklim koşullarına (ortalama
sıcaklık 25°C) bağlı olarak ilk erginler mayıs ayının son haftası- haziran ayının ilk haftasında
görülmektedir. Yılda 3-4 döl veren zararlı birinci dölünü 30-34 gün, ikinci dölünü 30, üçüncü
dölünü 29-36 ve dördüncü dölünü ise 48 günde tamamlar. Orta Anadolu Bölgesinde kışı
geçirememektedir.
Marmara Bölgesinde ilk erginler mayıs ayının ilk haftası (14,9ºC sıcaklık %80 nem) ya da son
haftasında (19,3ºC sıcaklık %72 nem ) çıkış yapar. Yumurta dönemi 4-9 gün, larva dönemi 915 gün, pupa dönemi ise 8-17 gün sürer. Bu bölgede en kısa döl süresi 25 gün olup, yılda 4-5
döl verir. Kışı pupa döneminde toprakta geçirir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk erginler mart ayının sonunda (8-12ºC sıcaklık ve %62-75
nem) görülür. Zararlının en kısa döl süresi 31 gün olup, yılda 5 döl verir. Kışı pupa olarak
toprakta geçirir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Zarar potansiyeli çok yüksek olan bu tür açık alan ve örtüaltı domates yetiştiriciliğinde ana
zararlı konumundadır. Larvaları domates bitkisinin kök hariç tüm kısımlarında ve her
döneminde zarar verir. Yumurtadan çıkan larva; meyve, yaprak, sap ve gövdeye girerek
beslenmeye başlar. Larva domatesin yapraklarında iki epidermis arasında galeriler açarak
beslenir. Larvanın yaprakta açtığı galeriler geniş olup şeffaf boşluklar şeklinde kendini belli
eder. Bu galeriler daha sonra nekrotik kahverengi lekelere dönüşerek kurur. Yaprakta ve
meyvede açılan galerilerde zararlının siyah renkli talaş şeklinde pisliklerini görmek
mümkündür. Bitkinin yeşil aksamında açılan galeriler nedeniyle bitki tamamen kuruyabilir
(Şekil 2a, b, c). Zararlı daha çok olgunlaşmamış domates meyvelerini tercih ederek, çanak
yapraklarından giriş yapar. Zararlının meyvede açtığı galerilerin görüntüsü düzensiz olup,
galeriler meyvenin her tarafında görülebilir. Zarara uğrayan meyve pazar değerini yitirmekte,
ayrıca meyvede açılan galerilere sekonder mikroorganizmaların yerleşmesiyle çürümeler
meydana gelir (Şekil 2d, e, f).

a
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e

EM

c

f

G

Şekil 2. Tuta absoluta’nın yaprakta oluşturduğu galeriler ve pislikleri (a,b), gövdedeki
galerileri (c), meyvedeki galerileri (d,e), galerilere yerleşen mikroorganizmalarla
çürüyen domatesler (f).

Zararlı yoğun popülasyonlarda, domateste %50-100 ürün kayıplarına yol açabilir. Zararlının
tüm biyolojik dönemleri domates meyvesi üzerinde bulunabildiğinden bir yerden diğer yere
domates meyveleri, fide, taşıma materyalleri ve araçları ile taşınır.
Ülkemizde domates yetiştiriciliği yapılan alanlar Domates güvesi ile bulaşıktır.

TA

3. KONUKÇULARI
Zararlının ana konukçusu domatestir. Domates dışında patlıcan (Şekil 3), patates, biber,
altınçilek ve pepinoda ayrıca yabancı otlardan köpek üzümü, tarla sarmaşığı (Convolvulus
arvensis L.) sirken (Chenopodium sp.), şeytan elması (Datura stromonium), Fener otu
(Physalis angulata), Horozibiği (Amaranthus viridis), Kanyaş (Sorghum halepense) ve
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) konukçuları arasındadır (Şekil 4).

Şekil 3. Domates güvesi’nin patlıcan yaprağında Şekil 4.Domates güvesi’nin Köpek üzümünde
açtığı galeriler.
açtığı galeriler.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI
Domates güvesi’nin Ülkemizde saptanan doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Miridae
Hem.: Anthocoridae
Hem.: Lygaeidae
Col. :Coccinellidae
Col. :Coccinellidae
Col. :Coccinellidae
Col. :Coccinellidae
Col. :Coccinellidae
Neu.: Chrysopidae

EM

Predatörler
Nesidiocoris tenuis Reut.
Macrolophus sp.
Macrolophus melanotoma (Costa)
Macrolophus costalis Fieber
Macrolophus pygmaeus (Rambur)
Dicyphus (Dicyphus) eckerleini Wagner
Dicyphus(Dicyphus) josifovi Rieger
Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff)
Deraecoris serenus (Douglas & Scott)
Nabis punctatus Costa
Orius spp.
Geocoris megacephalus (Rossi)
Adonia variegata (Goeze)
Coccinella septempunctata L.
Coccinella undecipunctata L.
Oenopia (Synharmonia) conglobata L.
Scymnus spp.
Chrysoperla carnea (Stephens)
Parazitoitler
Yumurta parazitoiti
Trichogramma euproctidis Girault
Larva parazitoiti
Bracon hebetor (Say)
Bracon didemie Beyarslan
Bracon sp.
Apanteles sp.
Pteromalis intermedius (Walker)
Closterocerus clara (Szelenyi)
Ratzeburgiola christatus (Ratzeburg)
Ratzeburgiola incompleta Boucek
Baryscapus bruchaphagi (Gahan)
Brachymeria secondaria (Ruschka)
Hockeria unicolor (Walker)
Larva -pupa parazitoiti
Campoplex sp

Hym.:Trichogrammatidae

TA

G

Hym.: Braconidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Pteromalidae
Hym.: Eulophidae
Hym.: Eulophidae
Hym.: Eulophidae
Hym.: Eulophidae
Hym.: Chalcidae
Hym.: Chalcidae
Hymenoptera: Ichneumonidae

©T.Kılıç
Şekil 3. Nesidiocoris tenuis

Şekil 4. Macrolophus melanotoma
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

5.2. Biyolojik Mücadele

EM

-Zararlı ile bulaşık fideler kullanılmamalı,
- Zararlı ile bulaşık yaprak, meyve ve bitkiler üretim alanından uzaklaştırılmalı ve imha
edilmeli,
-Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek özellikle Solanaceae familyasına
ait yabancı otlarla mücadele edilmeli,
-Zararlının larva ve pupası tarlada kalan bitki artıklarında yaşamını sürdürebileceğinden
bulaşık alanlarda hasat sonrası bitki artıkları imha edilmeli,
- Ürün münavebesi (Solanaceae familyasına bağlı olmayan ürünler yetiştirilmeli) yapılmalı,
-Tarlada kalan larva ve pupaları öldürmek için hasattan sonra derin sürüm yapılmalı,
-Aşırı azotlu gübreleme ile sulamadan kaçınılmalı,
-Seralar çift kapılı olmalı, giriş ve havalandırma açıklıkları zararlının giremeyeceği incelikte
tül ile kapatılmalıdır.
Doğal düşmanlardan Nesidiocoris tenuis, Ülkemizde birçok bölgede saptanmıştır. Domates
güvesine karşı ticari olarak da ruhsatlı olan bu predatör zararlının yumurta ve larva dönemleri
ile beslenmektedir.
Örtüaltı yetiştiricilikte biyolojik mücadele kapsamında yumurta parazitoiti Trichogramma
evanescens ve avcı böcek N. tenuis birlikte salınmalıdır.

G

Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için zararlılarla mücadelede
kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli eğer kimyasal mücadele
gerekiyorsa doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.
5.3 Biyoteknik Mücadele
Domates güvesine karşı kitle halinde yakalama yönteminde örtüaltında, feromon+su tuzakları
ya da ışık+feromon+su tuzakları, açık alanda delta tipi feromon tuzak ve feromon+su
tuzakları kullanılabilir (Şekil 5, 6).

TA

Kitle halinde yakalama feromon tuzaklarının kullanıldığı seraların zararlının girişini önlemek
amacıyla havalandırma açıklıklarının tül ile kapalı ve çift kapılı olması zorunludur.
Tuzaklar, eşit aralıklar ile yerden 20-30 cm yüksekliğe yerleştirilir. Tuzaktaki su azaldığında

Şekil 5. Feromon+su tuzağı.

Şekil 6. Feromon+ışık+su tuzağı.

su ilave edilmelidir.
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5.4. Kimyasal Mücadele
5.4.1. İlaçlama zamanı
Ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1
tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve
tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol
edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır.
100 bitkiden 3'ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise mücadeleye karar
verilir.

EM

İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanır.
5.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler

Tarla pülverizatörü veya sırt pülverizatörü kullanılır.
5.4.4. İlaçlama tekniği

TA

G

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır.
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DUT KABUKLUBİTİ
Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Tozz.)
(Hemiptera: Diaspididae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Dişi kabuğu 2.0-2.5 mm çapında, dairemsi dışbükey ve kirli beyaz renklidir. Birinci ve ikinci
larva gömlekleri dıştan belirgin olup çoğunlukla kabuğun bir kenarında bulunur (Şekil 1a).
Kabuk altında bulunan dişinin şekli, armut biçiminde donuk beyaz turuncu sarı renktedir
(Şekil 1b). Dişi bireyde anten sivri ve tek kıllıdır, ayrıca birbirine yakın bulunurlar. Dişi
kabuğu altında pembemsi-turuncu olan yumurtalardan dişi bireyler (Şekil 1c), sarımsı beyaz
olanlarından ise erkek bireyler çıkar.

c

b

©Naim ÖZTÜRK

TA

G

a

Şekil 1. Dut kabuklubiti’nin dişi kabuğu (a), dişisi (b), yumurtaları (c), bulaşık
şeftali ağacı (d).

Erkek bireylerin kabukları boru görünümünde beyaz ve sarımtırak renklidir. Beyaz iplikçilerle
birbirlerine sarılmış gruplar halinde bulunurlar. Gelişmeleri sonunda meydana gelen erkek
bireylerin vücut uzunluğu 1.4 mm olup bir çift kanada sahiptir kanat açıklığı da yaklaşık 0.7
mm dir. Ancak ağır hareketli olup fazla uçmaz, beslenmez ve döllenme gerçekleştikten sonra
ölürler.
Kışı döllenmiş dişi olarak geçirir. Kış sonunda sıcaklığın artışı ile birlikte gelişir, irileşir.
Nisan ayında yumurtalarını koyar ve yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 8-15 günde açılır. İlk
larva çıkışları bölgelere göre değişmekle beraber nisandan hazirana kadar görülür.
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İkinci döl, sıcak bölgelerde temmuzun ilk haftasında, diğer bölgelerde ise temmuz ortalarına
doğru ve daha geç görülür. İkinci dölün dişi bireylerinin bir kısmı döllenmiş dişi olarak
kışlamaya girerken, büyük bir bölümü eylülden itibaren üçüncü dölü verir. Havalar
soğumadan önce dişi dönemine giremeyen üçüncü döl bireyleri gelişmelerini sürdüremeyip
ölürler. Bir dişi ortalama 100 yumurta bırakır. Larvalar genellikle kalın dallarda yerleşir, fakat
yüksek yoğunluklarda ince dallarda da sıvama hale gelebilir. Zararlı yılda 2 - 3 döl verir.

Şekil 2. Dut kabuklu bitinin meyve dalındaki görünümü.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Zararlı, sabitlendiği kısımlarda bitki öz suyunu emerek zarar yapar, yaprakların sararması
sonucu bitkinin sağlıklı gelişmesine engel olur. Meyve iriliğinin azalmasına ve erken
dökülmelere sebep olur. Sıvama halde bulunduğu dalların ve daha sonra da ağacın tümünün
kurumasına yol açar (Şekil 1 d, 2). Şeftali ve nektarin ağaçları, Dut kabuklubiti zararına karşı
çok duyarlıdır. Larvaları bazen nektarin meyvelerine geçerek kırmızı lekeler oluşturur ve
meyvenin satış değerini düşürür.
Ülkemizde meyve yetiştirilen her bölgede bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI

TA

Polifag bir zararlıdır. Dut, şeftali ve nektarin ağaçlarının başlıca zararlısıdır. Kayısı, badem,
ceviz, kavak, söğüt, gül, elma, erik, kivi, kiraz, şimşir, leylak, sardunya, böğürtlen, ahududu,
bektaşi üzümü, top akasya ve atkestanesinde de bulunabilir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri
Encarsia berlesei How
Aphytis proclia Walker
Aphelinus diaspidis How.

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

Predatörleri

Chilocorus bipustulatus L.
Lindorus lophantae Blaisdell,
Pharoscymnus pharodides Marsea
Cybosephalus fodori (E.-Y.)
Rhizobius lophanthae (Blaisdell)
Hemisarcoptes malus Shimer.

(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Cybocephalidae)
(Isop.: Rhinotermitidae)
(Acarina: Hemisarcoptidae)
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Dut kabuklubiti’nin doğal düşmanları yalnız başına zararlıyı kontrol edememektedir.
Parazitoitlerin etkinlik oranları, bölgelere göre %2-40 olmaktadır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik Mücadele

5.2. Biyolojik Mücadele

EM

Dut kabuklubiti kışın ağaçlar üzerinde çıplak gözle kolayca görülebilir Budama sırasında sert
fırçalar kullanılarak iyi bir temizleme yapılabilir. Ancak gözlerin zarar görmemesine dikkat
etmelidir. Özellikle küçük bahçelerde öncelikle mekanik mücadele (temizleme)
uygulanmalıdır.
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla mücadelede
kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer kimyasal mücadele
gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.
Encarsia. berlesei How üretilerek salımı da yapılabilir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

G

Zararlının bulunması mücadele yapılmasını gerektirir. Büyük bahçelerde yüksek
yoğunlukların (sıvama) söz konusu olduğu durumlarda bir kış mücadelesine başvurulabilir.
Ancak sağlanacak etki, kışın iklim verileriyle yakından ilgilidir. Sonbahar ve kış ayları soğuk
ve yağışlı geçmişse, zararlının kabuğu kalın ve sık dokulu olur. Bu takdirde, kış mücadelesi,
popülasyonu ancak %50-70 oranında azaltır. Ilık geçen kışlarda ise mücadelede %90’ın
üzerinde etki sağlanır.
Yaz mücadelesi birinci veya ikinci döllere karşı uygulanır. Ancak ikinci dölde, bazı şeftali
çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır. İlaçlamalara ilk
larva çıkışında başlanır ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılır.
Dutlarda yaz ilaçlaması sadece ikinci döle karşı yapılmalı, birinci döle karşı ilaçlama
yapılmamalıdır.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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 gövde ve kalın dalları kaplama ilaçlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kış mücadelesinden sonra herhangi bir değerlendirmeye gerek yoktur. Yaz mücadelesinde
ilaçlamadan 20-30 gün sonra (2 ilaçlama yapılmışsa son ilaçlamadan sonra) bahçenin çeşitli
yerlerinden alınan bulaşık sürgün örneklerinde en az 500 kabuklubit canlı-ölü olarak sayılır.
En az %90 oranında ölüm saptanması uygulamanın başarılı olduğunu kanıtlar.
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ELMA İÇKURDU
Cydia pomonella L.
(Lepidoptera: Tortricidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

a

G

EM

Ergin gri renkli, 18-20 mm kanat açıklığında, yaklaşık 10-12 mm uzunluğunda, her iki kanat
ucunda üçgen şeklinde çikolata renginde leke bulunur (Şekil 1a). Erkeklerde dıştan erkek
organlarını örten iki kapakçık ve bu kapakçıklarda genellikle pulcuklar bulunur. Dişilerde ise
abdomenin sonunda ve ventralde kenarları ince tüylerle çevrili bir göçük bulunmaktadır.

b

e
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c
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d
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Şekil 1. Elma içkurdu’nun ergini (a), yeni bırakılmış yumurta (b), yumurtanın kırmızı halka
dönemi (c), yumurtanın siyah baş dönemi (d), yumurtadan yeni çıkmış larva (e), olgun larva (f)
ve pupa (g).

Yumurta, başlangıçta süt beyazı renginde ve mumsu görünümde, oval ve 1.0-1.2 mm
çapındadır (Şekil 1b). Yumurta gelişirken ortasında kırmızımsı bir halka görünmekte (Şekil
1c), açılmadan hemen önce, siyah baş döneminde ise gelişmiş larva yumurtanın içinde
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açıklıkla izlenebilmektedir (Şekil 1d). Yumurta açıldıktan sonra kalan kabuğu yassılaşarak
güneşte sedef gibi parlar.
Yumurtadan yeni çıkan ilk dönem larva 1.0-1.4 mm boyundadır. Bu dönemde iri ve yassı olan
baş ile protoraks parlak siyahtır (Şekil 1e). Gelişmesini tamamlayıp meyveyi terk eden olgun
larva 15-20 mm boyunda beyazımsı pembe görünümlüdür (Şekil 1f). Olgun larva elips
şeklinde ve kirli beyaz renkte koza örerek içinde pupa olmaktadır. Mumya tipteki pupa açık
kahverengi ve ortalama 10x2.5-3 mm boyutlarındadır (Şekil 1g).

EM

Elma içkurdu kışı genellikle ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında, kısmen de yere
dökülmüş bitki kalıntıları arasında, ambalaj ve depolama yerlerinde ördükleri kokon
içerisinde olgun larva döneminde geçirir. Kışlama döneminde, faydalı türler ve olumsuz hava
koşulları nedeniyle, larvalarda %30-40 oranında ölüm olabilmektedir. Kışlayan larva, mayıs
başlarına doğru pupa olur. İlkbaharda birinci döl ergin çıkışları bölgelere göre değişmekle
birlikte genellikle mayısta bazı yıllar nisan ortalarında başlar ve temmuz ortalarına kadar
devam eder. Bu nedenle, temmuzda birinci ve ikinci dölün erginlerini bir arada görmek
mümkündür.
İlkbaharda çıkan kelebekler yumurtalarını, daha çok meyve buketlerine yakın olan yapraklara
ve az kısmını da genç meyvelere, ikinci döl erginleri ise daha çok meyvelere ve az kısmını da
meyveleri çevreleyen yapraklara bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar, daha çok meyvelerin
yapraklara veya iki meyvenin birbirine temas ettiği yerlerden giriş yapar.

G

Erginler çıkıştan kısa bir süre sonra yumurta bırakmaya başlar. Ancak, erginlerin çiftleşip
yumurta bırakması için alacakaranlık sıcaklığının üst üste iki akşam 15°C’nin üzerinde olması
gerekir. Yumurtalar gelişmelerini 90 gün-derecede tamamlamaktadır. Bir dişi 30-70 yumurta
bırakır.
Yumurta açıldıktan sonra, larvalar hemen giriş yapmak için uygun bir meyve arar. İlk
larvaların çıkışı ile meyveye giriş arasındaki süre, birçok etkenlere bağlı olmak üzere,
genellikle 4-8 saat arasında değişir. Meyveye giriş öncesi larva çok hassas olduğundan;
rüzgâr, yağmur veya predatörlerden dolayı yüksek oranda ölüm olabilmektedir. Bu dönemde
larvaların meyveye girmeden önce öldürülmesi gerekir.

TA

Elma içkurdu larvası, meyvenin çiçek çukurundan veya yan tarafı ile meyve sapına yakın
kısımlarından meyveye girer. Larva, meyveye girdikten sonra çekirdek evine doğru tünel açar
ve çekirdekler üzerinde beslenir (Şekil 2a, b, c). Bu özellik, Elma içkurdu larvalarını,
çekirdekler üzerinde beslenmeyen ve fakat meyve içinde zararlı diğer Tortricid türlerinden
ayırmaktadır. Ayrıca, olgun larvalar pembe renkte olup, meyve içinde beslenen diğer
Tortricid larvalarından daha büyüktür.
Meyve içinde 30-40 gün beslenerek olgunlaşan larva, ağaç gövdesinin çatlamış kabukları
arasında veya toprakta bulunan kalıntılar arasında kokon örmek üzere meyveyi terk eder.
Bunlar daha sonra pupa olarak ya aynı yılın yaz erginleri olarak veya pupa olmadan diyapoza
geçmeleri halinde ise ertesi ilkbaharda, birinci döl erginleri ile birlikte çıkmaktadır.
Ülkemizde Elma içkurdu elmada genellikle 2 döl, bazı yer ve yıllarda 3 döl, cevizde ise 2 döl
vermektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Elma içkurdu elma ağaçlarının ana zararlısıdır. Doğrudan meyvede zarar yapan larvalar,
meyveleri delerek galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler
bırakmaktadır (Şekil 2c). Bütün bunların sonucu olarak meyvelerin dökülmesine, ağaçta
kalabilen meyvelerin ise nitelik ve niceliklerinin bozulmasına ve dolayısıyla elmanın
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piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadelesi yapılmayan bahçelerdeki
zararı %60, hatta %100’e kadar çıkabilmektedir.

EM

Cevizde Elma içkurdu, larvası, cevizin iç kısmında ve dış kabuğunda beslenerek meyvelerin
dökülmesine, ürünün kalite ve pazar değerinin düşmesine neden olur (Şekil 2d). Birinci dölü
meyve içerisinde, ikinci dölü ise genellikle kabukta beslenir ve mücadele yapılmadığı
takdirde %18.4-21.8 oranında zarar yapabilmektedir. Cevizin yeşil kabuğundan giriş yapan
birinci döl larvaları galeri açarak henüz sertleşmemiş durumda olan iç kabuğu delerek meyve
içinde beslenir. İkinci döl larvaları genellikle yeşil kabukta beslenerek, kabuk altında galeriler
açar. Bu dönemde sertleşen meyve kabuğunu delemedikleri için meyve içinde zarar
yapamamaktadırlar. Ancak, nadiren de olsa meyve kabuğunda açıklık kalan çeşitlerde ikinci
döl larvaları, meyve sap çukuru açıklığından veya kabuğun birleşme noktasındaki açıklıktan
meyve içine girerek zarara neden olmaktadır.

a

b
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Şekil 2. Elma içkurdu’nun elma (a, b, c) ve cevizdeki zarar şekli (d).

3. KONUKÇULARI

Elma içkurdu polifag bir zararlı olup, başlıca elma, armut, ayva, cevizde zararlı olmakta, erik,
kayısı şeftali ve ahlatta da az oranda bulunabilmektedir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Yumurta parazitoitleri

Trichogramma evanescens Westur.
T. embryophagum Hartig
T. kilinceri Kostadinov

(Hym.: Trichogrammatidae) (Şekil 3)
(Hym.: Trichogrammatidae)
(Hym.: Trichogrammatidae)

Larva ve pupa parazitoitleri
Elodia tragica Meig
Neoplectops venisata Stein
Liotryphon caudata (Ratzeburg)
L. punctata (Ratzeburg)

(Dip.: Tachinidae)
(Dip.: Tachinidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
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Pimpla turionellae L.
Pristomerus vulnerator Panz.
Itoplectis maculator P.
Trichomma enecator Rossi
Ascogaster quadridentatus Wesm.
Agathis linguarius Nees
Perilampus tristis Mayr.
P. laevifrons Dalman
Dibrachys cavus (Walker)

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

Predatörleri

EM

Trichogramma türlerinin, Elma içkurdu yumurtalarını farklı yer ve yıllarda %15-76 oranında
parazitlediği belirlenmiştir.
Başta kuşlar olmak üzere, Elma içkurdu’nun pek çok predatörünün bulunduğu da
bilinmektedir. Kuşların, özellikle ağaçkakanların tuzak bantlara gelen larvaları %80-95
oranında yok ettikleri gözlenmiştir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

G

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

TA

Yumurta parazitoidi Trichogramma türleri ile larva ve pupa parazitoiti olan E. tragica,
T. enacator ve A. quadridentatus, Elma içkurdunun biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek
önemli faydalılardır. Ancak, bu zararlının ekonomik zarar eşiği çok düşük olduğu için, sadece
biyolojik mücadele etmenleri ile baskı altında tutmak mümkün olmamaktadır. Özellikle,
yoğun ve gelişigüzel ilaçlamaların yapıldığı bahçelerde faydalıların etkinlikleri çok
azalmaktadır.
Faydalı türlerden en iyi şekilde yararlanmak için zararlının doğal düşmanları iyi tanınmalı,
etkili olan türler, özellikle Trichogramma türleri ile Ascogaster quadridentatus, Elodia
tragica ve Trichomma enecator türlerinin fazla olduğu diğer meyve bahçelerinden toplanarak,
bulaştırılmak suretiyle biyolojik mücadelede kullanılmalıdır.
İlaçlama programları, faydalıları özellikle de yumurta parazitoitlerini koruyacak biçimde
hazırlanmalı, bu amaçla seçici ilaçlara birinci derecede öncelik verilmelidir.
Trichogramma türleri, mümkünse böcek üretim tesislerinde (insektaryum) veya laboratuvarda
kitle halinde üretilerek veya üreten kuruluşlardan satın alınarak, doğal popülasyonu
desteklemek için bahçelere salınmalıdır.
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Şekil 3. Trichogramma evanescens’in ergini (a) yumurtayı parazitleyen dişi bireyi (b).

5.3. Biyoteknik Mücadele

a) Kitle halinde tuzakla yakalama yöntemi

a

G

Elma içkurdu’nun orta ve düşük yoğunlukta bulunduğu bahçelerde uygulanabilen bir
mücadele yöntemidir.

b
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Şekil 4. Eşeysel çekici tuzak (a) ve tuzağa yakalanan Elma içkurdu erginleri (b).

TA

Etkili sıcaklık toplamları 1 Ocaktan itibaren 40-80 gün-dereceyi bulduğu tarihte tuzaklar
ağaçlara asılır ve hasat sonuna kadar kitle halinde tuzakla yakalama yapılır.
Kitle halinde tuzaklama yöntemi bu zararlıya karşı her ağaca bir adet eşeysel çekici tuzak
asılarak uygulanır (Şekil 4a).
Tuzaklar yerden 1.5-2.0 m yüksekliğe ve açık tarafı hakim rüzgar yönüne gelecek şekilde
eşeysel çekici tuzaklardan ağaç başına bir adet asılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilip
toplanan kelebekler (Şekil 4b) uzaklaştırılmalı, yapışkan tablalar gerektiğinde
değiştirilmelidir. Eşeysel çekici tuzakların feromon kapsülleri sıcaklığa bağlı olarak 4-6
haftada bir değiştirilir.
Aynı bahçede en az iki yıl üst üste uygulanması sonucunda, popülasyon baskı altında
tutulabilmektedir.
b) Çiftleşmeyi engelleme tekniği
Elma içkurdu popülasyonunun izlenmesi için, eşeysel çekici tuzaklar 1 Ocak’ tan itibaren
etkili sıcaklıklar toplamı (EST) 1 40-80 gün-derece civarına ulaştığında (mart sonu-nisan başı)
1

EST (gün-derece)= ∑[(maksimumºC + minimumºC):2]- 10
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çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra bahçenin ortalarında bulunan ağaç tacının dış
kısmına ve yerden 1.5-2 m yükseğe ve hakim rüzgar yönünde 5 hektara 1 adet gelecek şekilde
asılır. Tuzaklardaki feromon kapsülleri 4-5 haftada bir, yapışkan tablalar ise gerektiğinde
değiştirilir. Tuzaklar ilk kelebek yakalanıncaya kadar haftada 2-3 kez kontrol edilir.

EM

İlkbaharda tuzaklarda ilk ergin yakalanması ile birlikte çiftleşmeyi engelleme tekniğinin
uygulandığı bahçeye, etiketinde belirtilen ruhsatlı doz miktarı dekardaki ağaç sayısına göre
oranlanarak, ağacın dört yönüne, sınırdaki ağaçlara ise iki kat dozda ağaç yüksekliğinin
2/3’ünün üzerine feromon yayıcılar dallara asılır (Şekil 5a). Bu yayıcıların etki süresi
genellikle 120-140 gün olduğundan sezon boyunca bir kez kullanılır (Şekil 5b).
Ayrıca yöntemin uygulanacağı alan tam izole ise 3 ha, yarı izole ise 5 ha ve izole değilse 10
ha büyüklüğünde olmalıdır.

a

G

Uygulama alanına 80-100 m den daha yakın bir ilaçlı elma, armut, ayva ve ceviz bahçesi
varsa, buradan çiftleşmiş dişi bireylerin göçünü engellemek yani izolasyonu sağlamak gerekir.
Bu amaçla, çiftleşmeyi engelleme tekniğinin uygulandığı bahçeye sınır olan bahçelere de 2530 m genişliğinde yayıcılar asılarak bir tampon bölge oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu tampon
bölgede de tavsiye edilen aynı yayıcı yoğunluğu kullanılır.

b
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Şekil 5. Çiftleşmeyi engelleme yönteminde kullanılan yayıcıların elma ağacı üzerine
asılışı (a) ve yayıcılar (b).

TA

Uygulama, meyvelerinin hasat edildiği döneme kadar devam eder. Hasat öncesi yapılan
değerlendirme sayımında, kurtlu meyve oranı (zarar oranı), çiftleşmeyi engelleme tekniğinin
uygulandığı bahçede ortalama %5 ve altında ise, yöntem tek başına yeterli ve başarılı olarak
kabul edilir.
Çiftleşmeyi engelleme yönteminden olumlu sonuçlar alabilmek için;
1. Yöntemin kullanılacağı bahçelerde izolasyonun iyi sağlanması, mümkün olduğu
kadar geniş alanlarda uygulanması ve sınırlarda daha fazla sayıda yayıcı kullanılması,
2. Popülasyonun eşeysel çekici tuzaklarla takip edilmesi, düşük ve orta yoğunluktaki
popülasyonlarda kullanılması,
3. Yayıcıların bahçelere ilkbaharda tuzaklarda ilk ergin yakalanması ile birlikte hemen
asılması,
4. Yöntemin uygulandığı bahçelerde özellikle döllere ait larva çıkışlarında meyve
sayımlarının titizlikle yapılması,
5. Popülasyonun yüksek olduğu ve uçuş süresinin uzun olduğu yıllarda uygun bir
insektisitle kombine edilmesi,
6. Kullanılan yayıcıların taze olması gerekmektedir.
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Yöntemin spesifik oluşu ve doğal dengeyi koruyucu olması nedeniyle ülkemizde organik
tarım üreticileri tarafından kullanılması birinci derecede alternatif bir yöntem olarak
görülmektedir.
5.4. Kimyasal Mücadele
5.4.1. İlaçlama zamanı

EM

Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı
bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Ancak, bu
mücadelede üründe %2’ye kadar zarar gözardı edilebilir. Bu nedenle, zararlının popülasyon
seviyelerinin bilinmesi ayrı bir önem taşır. Döllere ait ilk ilaçlama zamanlarını sağlıklı bir
şekilde saptamada ve yoğunluğun tespit edilmesinde aşağıda verilen tahmin ve uyarıdaki
yöntemler kullanılmaktadır.
Bu yöntemlere göre ilaçlamaya karar verdikten sonra birinci döle karşı 2, ikinci döle karşı 1
olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılmakta ve genellikle bu uygulama yeterli olmaktadır.
Cevizde Elma içkurdu’nun birinci dölü ekonomik zarara neden olmakta ancak, ikinci döl
ekonomik olarak zarar yapmamaktadır. Birinci döle karşı uygun zamanda yapılacak ilaçlı
mücadele zarar seviyesini ekonomik zarar eşiğinin altında tutabilmektedir. Ancak, bazı
çeşitlerde kabuğun tam olarak kapanmaması ve döllerin karışması nedeniyle ikinci döl için de
bir ilaçlama gerekebilir.
 Elma içkurdu mücadelesinin yönetimi

G

Elma içkurdu mücadelesinde, döllere ait ilk ilaçlama zamanlarının sağlıklı bir şekilde
saptanması ve yoğunluğunun belirlenmesinde aşağıda verilen tahmin ve uyarı sistemi
uygulanmaktadır.
 Elma içkurdu’nun ilaçlama zamanının belirlenmesi
Etkili sıcaklık toplamlarının kullanılması

TA

Bütün böceklerde olduğu gibi Elma içkurdu’da belirli bir sıcaklığın üzerinde gelişmeye başlar
ki bu sıcaklığa gelişme eşiği denir. Günlük maksimum ve minimum sıcaklık ortalamalarından,
gelişme eşiği (10°C) çıkarılarak her döl için etkili sıcaklık toplamları (EST) hesaplanır. Bu
amaçla meteorolojik verilerin alınması için bilgisayar destekli elektronik tahmin ve uyarı
cihazından faydalanılır (Şekil 6).
Günlük etkili sıcaklık aşağıdaki formüle göre hesaplanır.
Etkili Sıcaklık (gün-derece) = [(MaksimumºC + MinimumºC):2]- 10
Bu amaçla en yüksek (maksimum) ve en düşük (minumum) sıcaklık değerleri, elektronik
tahmin ve uyarı cihazından alınır. 1 Ocak’ tan itibaren günlük etkili sıcaklıkların kümülatif
toplamı 250 gün/dereceyi veya eşeysel çekici tuzaklarda ilk kelebek yakalandıktan sonra
(EST) 150 gün-dereceyi bulduğunda birinci döl larva çıkışı, 800 gün/dereceyi bulduğunda
(Orta Anadolu Bölgesinde 717.79-782.39 gün-derece) ise ikinci döl larva çıkışı teorik olarak
beklenmelidir. Yumurtalar bırakıldıktan sonra 90 gün-dereceye ulaşıldığında teorik olarak
larva çıkışı olacağı kabul edilmektedir. Bu sonuç yumurtanın izlenmesi ile teyit edilmelidir.
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Şekil 6. Bilgisayar destekli elektronik tahmin ve
uyarı cihazı.

Eşeysel çekici tuzakların kullanılması
Eşeysel çekici tuzaklar, hem ilaçlama zamanının, hem de zararlı yoğunluğun belirlenmesinde
kullanılır. Eşeysel çekici tuzaklar 1 Ocak’tan itibaren etkili sıcaklık toplamı ılıman bölgelerde
40, soğuk bölgelerde 80 gün-dereceye ulaştığında, her bahçeye birbirinden 30-35 m mesafede
olmak üzere, her 100 ağaca bir tuzak gelecek şekilde, kelebekler çıkmadan önce en az 2 tuzak
asılır. Tuzaklar ağaç tacının dış kısmına ve güney yönüne, yerden 1.5-2 m yükseğe asılır
(Şekil 7).

TA

G

Tuzaklar ilk kelebek yakalanıncaya kadar haftada 2-3 kez, ilk kelebek yakalandıktan sonra
haftada bir kontrol edilir. Haftalık kontrollerde yakalanan kelebekler sayıldıktan sonra,
yapışkan tabla üzerinden alınır. Tuzaklarda kışlayan dölde iki hafta üst üste toplam 6 kelebek,
yaz döllerinde ise haftada 3 kelebek yakalandığında ilaçlama gerekir. Ayrıca, birinci döl ilk
larva çıkışına kadar, tuzak başına 10 kelebek yakalanması ilaçlama için gerekli yoğunluğun
olduğunu gösterir.

©A.ÖZDEM

Şekil 7. Elma içkurdu mücadelesinde kullanılan tuzaklar.

İlk kelebek çıkışından itibaren, etkili sıcaklık toplamı 150 gün-dereceye ulaştığında ilk
larvanın çıktığına karar verilir. Bu sonuç yumurtanın izlenmesi ile teyit edilmelidir. Ayrıca ilk
kelebek yakalandıktan sonra alacakaranlık sıcaklığı üst üste iki gün 15°C'yi geçtikten sonra
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ilk yumurtanın bırakıldığı kabul edilerek, bundan 90 gün-derece sonra yumurtaların açılması
beklenir.
Tuzaklar hasat zamanına kadar bahçede bırakılır. Tuzak kapsülü 4-6 haftada bir yenilenir.
Yapışkan tablalar ise kirlendiğinde değiştirilir.
Kültür kutularında ergin çıkışı ve yumurtanın izlenmesi

EM

Elma içkurdu’nun ergin çıkışının belirlenmesi amacıyla, bahçelerden gelişmesini tamamlayan
larvaların toplanması gerekmektedir. Larvalar tuzak bant yöntemiyle toplanır. Bu amaçla,
haziran ayının ilk haftasında 100 ağaçlık bir bahçede 40 ağacın gövdesine yerden 50 cm
yüksekliğe 2.5-3 cm eninde şerit halinde oluklu mukavvalar iki kat halinde sarılır. Elde edilen
larva veya pupalar kültür kutularına alınır. Mevsim sonunda elde edilen olgun larvalar kültür
kutularında kışı geçirdikten sonra, pupa dönemini izleyen ilkbaharda nisan ortalarından
itibaren ilk kelebek çıkışına kadar her gün, daha sonra haftada iki gün kontrol edilerek ergin
çıkışları izlenir. Kültür kutularında ergin çıkışının başlamasından itibaren 3 gün süre ile her
gün çıkan kelebekler cam tüplere alınarak, ağaçların güney yönlerinde seçilmiş uygun birer
dala geçirilmiş şifon dal kafeslere gruplar halinde salınır. Yeterli sayıda yumurta bırakıldığı
belirlendikten sonra dal kafesi çıkartılır ve dal işaretlenir. Yapraklar ve sürgün üzerine
bırakılmış yumurtalar işaretlendikten sonra yumurtaların embriyo gelişmesi izlenir.
Yumurtalarda kırmızı halka görüldüğünde, ilaçlama hazırlıklarını yapmaları için üreticiler
uyarılır ve ilk larva çıkışı olduğunda ise ilaçlama yaptırılır.
 Elma içkurdu ilaçlaması için gerekli popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi
Eşeysel çekici tuzaklardan yararlanma

G

Çalışmaların yapıldığı bahçelerin her 100 ağacına bir tuzak gelecek şekilde kelebekler
çıkmadan önce usulüne göre asılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilerek yakalanan kelebekler
sayıldıktan sonra yapışkan tabla üzerinden alınır. Tuzak kontrollerinde, tuzak başına
ilkbaharda iki hafta üst üste toplam 6 kelebek veya birinci döl ilk larva çıkışına kadar toplam
10 kelebek; yaz dölleri için ise haftada üç kelebek yakalanması halinde bu bahçede ilaçlama
için gereken yoğunluğun olduğu kabul edilerek, ilaçlama gerekir.
Yoğunluğun meyvelerdeki zarara göre belirlenmesi

TA

Meyvelerin kontrolü, hem ilaçlama zamanının, hem de yoğunluğun belirlenmesinde kullanılır.
Özellikle birinci dölde, ilk larva girişinin ve dolayısıyla birinci ilaçlama zamanının tespitinde,
ikinci dölde ise daha çok yoğunluğun belirlenmesinde kullanılır.
Bahçelerdeki ağaçlar üzerindeki meyveler, koparılmadan gözle kontrol edilerek larva girişleri
aranır. Bahçede tesadüfen seçilen en az 20 ağaçta, farklı yönlerden 25’er meyve olmak üzere
toplam 500 meyve, koparılmadan gözle kontrol edilerek, meyvelerde %2 giriş görüldüğünde,
o bahçede ilaçlama için gerekli yoğunluğun olduğuna karar verilerek ilaçlama yapılır.
Tuzak bant ve kültür kutusu yöntemi

Bu yöntem fazla işgücü istediğinden tahmin ve uyarı sisteminin yeni uygulanacağı yerlerde
yapılmaktadır.
Elma içkurdu’nun ergin çıkışını tespit etmek amacıyla, bahçelerden gelişmesini tamamlayan
larvalar tuzak bant yöntemiyle toplanır. Bu amaçla, haziranın ilk haftasında, 100 ağaçlık bir
bahçede 40 ağacın gövdesine yerden 50 cm yüksekliğe 2.5-3 cm eninde şerit halinde oluklu
mukavvalar iki kat halinde sarılarak, larvaların buralara gelmesi sağlanır (Şekil 8a, b).
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a

Şekil 8. Tuzak bant (a) ve tuzak bantta diyapoza giren larvalar (b).

I. dölün ilaçlama zamanı: Bir önceki yıl ağaç gövdesine sarılan tuzak bantlarda diyapoza
girmiş 35 larva bulunması halinde, bir sonraki yılda birinci döle karşı ilaçlama gerekmektedir.
Tuzak bantlardan elde edilen larva veya pupalar kültür kutularına alınır. Ertesi yılın
ilkbaharında nisan ortalarından itibaren ilk kelebek çıkışına kadar her gün, daha sonra haftada
iki kez kontrol edilerek ergin çıkışları izlenir.

TA

G

Kültür kutularında ergin çıkışının başlamasından itibaren 3 gün süre ile her gün çıkan
kelebekler cam tüplere alınarak, ağaçların güney yönlerinde seçilmiş uygun birer dala
geçirilmiş, silindirik şekilde şifon dal kafeslere gruplar halinde salınır (Şekil 9). Yeterli sayıda
yumurta bırakıldığı tespit edildikten sonra dal kafesi çıkartılır ve dal işaretlenir. Yapraklara,
meyvelere ve sürgün üzerine bırakılmış yumurtalar işaretlendikten sonra, embriyo gelişmesi
izlenir. Yumurtalarda kırmızı halka görüldüğünde, ilaçlama hazırlıklarını yapmaları için
üreticiler uyarılır ve ilk larva çıkışı olduğunda ise ilaçlama yapılır.
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Şekil 9. Şifon dal kafes.

Yaz döllerinin ilaçlama zamanları: Yaz döllerinin ilaçlama zamanları, ağaç gövdelerine
sarılan bantların çıkarılarak içerisindeki larvaların sayılması ile belirlenir. Bahçedeki
ağaçlarda ortalama 40 kuşakta toplam 5 adet larva+pupa+pupa gömleği bulunması ilaçlamayı
gerektirmektedir.
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5.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya yardımcı hava
akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
5.4.4. İlaçlama tekniği

EM

Ağaçların iç, dış ve tepe kısımlarının tümünün iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kimyasal mücadele: Hazirandaki normal meyve dökümünden sonra, 100 ağaçlık bahçede en
az 5 ağaçta yere dökülen meyveler, haftada bir zarar görmüş ve sağlam olarak sayılıp zarar
oranı hesaplanır.
Hasatta ise sayım ağaçlarının her birinde en az 300 meyve kontrol edilir ve bulunan zarar
görmüş meyve miktarı, o ağacın tahmini olarak belirlenen toplam meyve sayısına oranlanarak
hasattaki zarar oranı hesaplanır.
Yere dökülen ve hasattaki toplam zarar oranı %2’nin altında ise mücadele başarılı kabul
edilir.

TA

G

Çiftleşmeyi engelleme tekniği: Hasat öncesi yapılan değerlendirme sayımında, kurtlu meyve
oranı (zarar oranı), çiftleşmeyi engelleme yönteminin uygulandığı bahçede ortalama %5 ve
altında ise, yöntem tek başına yeterli ve başarılı olarak kabul edilmelidir.
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ELMA PAMUKLUBİTİ
Eriosoma lanigerum (Hausmann)
(Hemiptera: Aphididae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Kanatsız kışlık dişi (vivipar) koyu kırmızı kahverenginde olup, üzeri toz ve pamuksu
ipliklerle kaplıdır. Elma pamuklubiti ezildiği zaman çıkan kan kırmızısı rengindeki vücut
sıvısı ile kolaylıkla tanınır. Özellikle baş ve toraks koyu renktedir. Vücut uzunluğu 0.6-0.7
mm’dir.

a

G

Kanatlı yazlık dişi (ovipar), kanatsız dişi rengindedir. Farklı olarak baş ve toraks siyahımsı
renktedir. Kanatlar basit damarlanma gösterir. Bunlarda salgı (vaks) bezleri kanatsızlardaki
kadar iyi gelişmemiştir. Ancak abdomen sonuna doğru beyaz mumsu salgı, yoğun olmamakla
beraber görülür. Antenler 6 segmentlidir (Şekil 1a). Kanatlı bireylerde vücudun genel rengi
açık kahverengidir (Şekil 1b). Zararlı üzerindeki beyaz pamuklar kendi salgıları olup, onları
koruyan bir çeşit maskedir. Bu pamuklu örtüden dolayı zararlıya Elma pamuklubiti denmiştir.
Vücut uzunluğu 2.0-2.5 mm’dir.
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Şekil 1. Elma pamuklubiti’nin kanatsız (a) ve kanatlı dişisi (b).

Kışı ılık geçen bölgelerde çeşitli dönemlerde geçirir. Elma pamuklubitinin, sert geçen
bölgelerde daha çok genç dönemler halinde kışladığı bilinir. Kışlama yerleri olarak dalları,
gövdedeki kabuk altlarını, çatlakları, beslenme sonucu meydana gelen gallerin (Şekil 2a,b)
girinti, çıkıntıları arasını, kök boğazına yakın kökleri seçtikleri gözlenir. Özellikle kuru olan
topraklarda elma ağaçlarının köklerine inerler. Soğuk geçen kış aylarında kök boğazı ve kalın
köklerde toplanan nimfler –17 ile –25°C’ye kadar dayanır. Mumsu iplikler altında olan bu
nimfler kışlayan nimflerden kolayca ayırt edilebilir. Çoğalma döllemsizdir. Bir dişi yaklaşık
100 kadar nimf doğurur. Genellikle mayıstan itibaren yaşlı dallar ve genç sürgünlerde ilk
koloniler görülür (Şekil 2c, d, e, f). Fazla sıcak ve kuru hava ile rüzgara açık yerler zararlının
gelişmesi için elverişli değildir. Yazın özellikle ortalama 23°C’nin üzerindeki sürekli
sıcaklıklarda popülasyonda ani azalmalar görülür. Yaz ortalarında oluşan kanatlı dişiler, diğer
bitkilere geçer. Yılda 10-12 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞ
Elma pamuklubiti, ılık ve rüzgarsız yerlerde daha rahat gelişme olanağı bulur ve elma
ağaçlarının gövde, dal ve sürgünlerinde zarar meydana getirir. Zararı sonucu bitkinin
zayıflamasına, az ürün vermesine hatta kurumasına neden olur. Bitki özsuyu emerek
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beslenirler. Bu esnada bitkiye verdikleri toksik maddeler urların ve şişkinliklerin meydana
gelmesine ve ağaçlarda şekil bozukluklarına neden olur. Popülasyon yoğun olduğu zaman
yaprak sapı üzerinde de beslenebilir. Ancak, Elma pamuklubiti hiçbir zaman yaprak üzerine
yerleşip yaprakta zarar meydana getirmez. Köklerde beslenmesi sonucu bitkinin toprak altı
organları üzerinde de galler oluşturan Elma pamuklubiti, beslenme sonucu meydana
getirdikleri yaralar nedeni ile bulunduğu ağaçlar zayıf düşer, verim azalır ve diğer hastalık ile
zararlılara giriş kapısı sağlar. Elma kanserine neden olan Neonectria galligena (syn. Nectria
galligena) Bres,'nın naklinde de etkili olduğu belirtilmektedir.

EM

Yayılmasında en etkili faktör Elma pamuklubiti ile buIaşık olan fidanların bir bölgeden diğer
bölgeye taşınmasıdır. Bunun yanı sıra kanatlı bireyler ve rüzgar da yayılmada rol oynar.
Bulaşık fidanlar ile yayıldığı düşünülen türe yurdumuzun çeşitli bölgelerinde rastlanabilir.

a

b

TA
d

c
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©H. ŞENYURT

f

©Ö. BOZBEK

©H. ŞENYURT

Şekil 2. Elma pamuklubiti’nin kökboğazında (a) ve gövdede meydana getirdiği urlar (b), dal ve
sürgünlerde (c, d, e, f) oluşturduğu koloniler.

3. KONUKÇULARI

Ana konukçusu elma (Malus communis) 'dır. Daha çok ekşi elma çeşitlerini tercih eder.
Bunun yanında nadir olarak yabani elmalar (Malus spp.), ayva (Cydonia vulgaris) ve armut
(Pirus communis) ile Kuş üvezi (Sorbus aucuparia), Dağ muşmulası (Cotoneaster sp.) ve
Alıç (Crataegus sp.) üzerinde de görülebilir. Ayvalarda bulunduğunda gal oluşturmaz. Elma
dışında Karaağaç (Ulmus sp.)’da da kışı geçirebilmektedir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Aphelinus mali (Hym.: Aphelinidae) önemli bir parazitoitidir (Şekil 3). Orta Anadolu Bölgesi
için parazitlenme oranı %70’dir. Bunun dışında, Forficula auricularia (Dermaptera:
Forficulidae) ile birçok Coccinellidae (Coleoptera) ve Syrphidae (Diptera) familyasına ait
türler önemli predatörleridir.
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EM

b

©Ö. BOZBEK

Şekil 3. Elma pamuklubitinin parazitoidli bireyleri.

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

• Dayanıklı elma çeşitleri (Golden delicious, Jonathan, Amasya elması ve özellikle
Amasya misketi) kullanılmalı,

G

• Elma pamuklubiti, bitki özsuyunun çıkış yaptığı yerlerde koloni oluşturduğu için
bahçede budama ve toprak işlemesi gibi kültürel işlemler yapılırken mümkün olduğu
kadar ağaçları yaralamaktan kaçınılmalı, yaralanma meydana gelmişse yaralara ardıç
katranı sürülmeli,
• Elma ağaçlarında aşı noktası açıkta bırakılmalı, budama güneş ışığını alacak şekilde
tekniğine uygun yapılmalı,
• Kökboğazı civarındaki yabancı otlar temizlenmelidir.

TA

5.2. Biyolojik Mücadele

Bugün ülkemizin farklı bölgelerinde rastlanabilen parazitoiti Aphelinus mali’nin Elma
pamuklubitini hiç ilaçlamaya gerek kalmadan baskı altında tuttuğu bilinmektedir. Ancak
yoğun ilaçlamaların yapıldığı bahçelerde A. mali zarar gördüğü için, Elma pamuklubiti sorun
haline gelmektedir. Bu nedenle, A. mali’nin fazla bulunduğu meyve bahçelerinden parazitli
dallar getirilerek, parazitoit bulunmayan bahçelere bulaştırılmalıdır.
Elma pamuklubiti sıcaklığın yüksek olduğu zamanları karınca yuvalarında geçirir.
Karıncalarla mücadele ederek A. mali’nin etkinliği artırılabilir.
5.3. Kimyasal Mücadele
Elma pamuklubitinin önemli bir parazitoiti olan Aphelinus mali’nin bulunduğu yerlerde
ilaçlamadan kaçınılmalıdır. İlaçlama yapılması gerekiyorsa seçici bitki koruma ürünleri
kullanılmalıdır. Sadece bulaşık olan dallar ve gövdenin ilaçlanması daha uygundur.
5.3.1. İlaçlama zamanı
Zararlının bulunduğu ağaçlarda etkin bir parazitlenme yoksa ilaçlama yapılmalıdır.
Parazitlenmenin yüksek olduğu yerlerde ise ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Mayıstan itibaren
yapılan kontrollerle, sürgünlerin %10’unda Elma pamuklubiti kolonisi saptanınca mücadele
yapılır. Yeni bulaşmalar olduğu takdirde 15 gün sonra ilaçlama tekrar edilir.
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5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

G

EM

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama uygulamasında ağaçların tümüyle ilaçlanmasına ve püskürtme ile pamuk yığınlarının
dağıtılmasına özen gösterilmelidir. Karıncalara karşı ağaçların kök boğazı civarı ilaçlanır.
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GERBERADA BEYAZSİNEKLER
Bemisia tabaci Genn., Trialeurodes vaporariorum (West.)
(Hem.:Aleyrodidae)

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

EM

Bemisia tabaci (Tütün beyazsineği) ergini yaklaşık 0,55-0,87 mm boyunda, vücut koyu sarı
renkte olup, kanatlar üzerindeki beyaz mum tabakası nedeniyle genel olarak beyaz görünür.
Gözler kırmızı renkte, antenler 7 segmentlidir. Kanatlar dinlenme halindeyken vücut üzerinde
çatı şeklindedir.
Yumurtalar genellikle dağınık veya küçük kümeler halinde bırakılır. Yumurta elips şeklinde,
0.25 mm boyunda, yeni konulduğunda sarımsı-beyaz renkte olup yaprak yüzeyinde dik durur,
olgunlaştıkça renk koyulaşarak soluk kahverengiye döner.
Larva yeni çıktığında oval, üç çift bacaklı ve hareketlidir. Pupa oval şekilde olup, Sera
beyazsinği’nden farklı olarak vücudun her iki tarafı hafif girintili ve sarımsı-krem renklidir.
Üzerinde 12-14 adet iyi gelişmiş diken şeklinde çıkıntı bulunmaktadır. Bu dönemde erginin
gözlerini oluşturacak kırmızı renkli yapı belirgin olarak görülebilir. Pupa gelişimini
tamamlayınca pupa kabuğunun dorsali T şeklinde yırtılarak ergin çıkar. Pupadan çıkar çıkmaz
erginlerin kanatları genişler ve düzelir. Parazitlenmiş pupa sera beyazsineğine göre daha açık
renkli olup, kahverengidir.
Trialeurodes vaporariorum (Sera beyazsineği) ergini yaklaşık 1-2 mm boyunda olup Tütün
beyazsineği’ne göre daha büyüktür. Vücut soluk sarı renkte olmakla birlikte, kanatlar
üzerindeki beyaz mum tabakası nedeniyle genel olarak beyaz görünür. Kanatlar Tütün
beyazsineği’nden farklı olarak dinlenme halindeyken vücut üzerinde düz bir şekilde olup,
yaprağa paralel haldedir.
Yumurtalar genellikle düzenli daire veya yarım daire şeklinde bırakılır. Yumurta yeni
konulduğunda sarımsı-beyaz renkte olup, olgunlaştıkça renk koyulaşarak siyaha yakın koyu
kahverengiye döner.
Sera beyazsineği’nin pupası belirgin bir şekilde kalın olması nedeniyle yaprak yüzeyine
yandan bakıldığı zaman kenar kısmı pasta dilimi şeklinde görünmektedir. Pupanın çevresi,
Tütün beyazsineği’nden farklı olarak bir mum tabakası ile çevrili olup, daha ovaldir. Pupa
krem renklidir. Parazitlenmiş pupa ise siyah renklidir.
Beyazsinek erginleri, pupadan çıktıktan sonra çiftleşip 2-4 gün sonra taze yaprakların alt
yüzeyine yumurta bırakmaya başlar. Yumurtalar bırakıldıktan 4-10 gün sonra açılır.
Yumurtadan çıkan larvalar beslenmek için uygun bir yer buluncaya kadar 1 saat-1gün gezinir.
Kendini sabitledikten sonra styletini bitki dokusuna sokarak beslenmeye başlar. Bu dönemde
bacaklar kaybolur. Zararlı, 3 larva dönemi geçirir, sonraki dönem pupa dönemi olarak kabul
edilir. Bir dişi 300 kadar yumurta bırakır. Sıcaklıklar 14°C nin altına düştüğünde yumurtlama
olmaz. Düşük nemde de dişiler yumurta bırakamaz ve erginlerin ölüm oranı yüksektir.
Her iki türde, kışı yumurta, larva ve pupa halinde genellikle yabancı otlar üzerinde geçirir.
Akdeniz Bölgesi’nde özellikle örtüaltı tarımı yapılan yerlerde kış mevsimi boyunca
yaşamlarını sürdürür. Yılda ortalama 9-10 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Ergin ve larvalar bitki öz suyunu emerek, bitkinin zayıflamasına neden olur, zararlı yoğun
olursa bitkinin gelişmesi tamamen durur. Ergin ve larvaların salgıladığı balımsı, tatlı madde
bitkinin yapraklarını kaplar, üzerinde saprofit mantarlar gelişerek fumajine neden olur.
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Bitkinin stomalarını kapatır. Bitki solunum ve fotosentez yapamaz hale gelir, verim ve kalite
düşer. Bu sürecin sonunda bitki ölebilir.
Beyazsinekler ayrıca virüs hastalıklarının taşınmasında önemli rol oynar. Özellikle sebze ve
pamukta oluşturdukları zarar çok önemlidir.
3. KONUKÇULARI

4. DOĞAL DÜŞMANLARI

EM

Beyazsinekler, polifag bir zararlı olup, kasımpatı, gerbera, aster, solidago, gysophila,
lisianthus, helianthus, Atatürk çiçeği, begonya, impatiens ve difenbahya gibi süs bitkilerinin
yanında pamuk, bamya, domates, patlıcan, biber, fasulye, hıyar, kabak, lahana gibi birçok
bitkide zararlı olmaktadır.
Ülkemizde aşağıdaki doğal düşmanlar saptanmıştır.
Predatörler
Chrysoperla carnea (Steph.)
Orius spp.

(Neu.: Chrysopidae)

(Het.: Anthocoridae)

Nabis pseudoferus

(Het.: Nabidae)

Macrolophus caliginosus (Wgn.)

(Het.: Miridae)

M. nubilis

(Het.: Miridae)

Parazitoidleri

(Hym.: Aphelinidae)

Encarsia spp.

(Hym.: Aphelinidae)

Prospeltella spp.
5. MÜCADELESİ

G

Eretmocerus mundus (Mercet)

(Hym.: Aphelinidae)

5.1. Kültürel Önlemler

TA

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

Seraya fidelerin dikimi ile birlikte, ilk ergin uçuşunu belirlemek amacıyla dekara 1adet sarı
yapışkan tuzak, bitkilerin 10- 15 cm yukarısına asılır. Tuzaklarda ergin tespit edildikten sonra,
10 m2’ye bir tuzak gelecek şekilde tuzaklar almaşık olarak yerleştirilir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı
Bir dekarlık alanda en az 20 bitkinin alt, orta ve üst kısmından birer adet olmak üzere toplam
60 adet yaprakta sayım yapılır. Sayımda yaprak başına 5 adet larva+pupa tespit edildiğinde
ilaçlamaya karar verilir.
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5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bu aşamada resmi olarak önerilen herhangi bir kimyasal preparat bulunmamaktadır. Ancak
ilaçlama için zorunlu bir durum ortaya çıktığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
bağlı Teknik Teşkilatlara müracaat edilmelidir.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlama çiğ kalktıktan sonra, sabah erken veya akşam geç saatlerde ve rüzgarsız bir havada
yaprakların alt yüzlerini de kaplayacak şekilde yapılmalıdır
6.UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

İlaçlamadan 3 gün sonra yapılan sayımlarda zararlı yoğunluğu mücadele eşiği (5 adet
larva+pupa)’nin altına düşmüşse uygulamanın başarılı olduğu sonucuna varılır.
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Hyalesthes obsoletus Signoret
(Hemiptera: Cixiidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

b

G

a

EM

Ergin vücudu siyah renkte, dişiler 4.08-4.80 mm, erkekler 3.20-3.90 mm boyundadır. Baş
dorsalden bakıldığında ön kısım oval, thorakstan daha dardır. Bileşik gözler iri ve kahverengi,
alın siyah renkte, arka ve yan kenarları beyazdır (Şekil 1 a, b).

d

TA

c

Şekil 1. Hyalesthes obsoletus, ergin (a, b), nimf (c, d).

Yumurta; beyaz renkte, oval, boyu 0.49 mm, eni 0.28 mm, beyaz mumsu bir madde ile
kaplanmış durumdadır.
Nimflerin çoğunda abdomenin son kısmında düzgün püskül şeklinde mumsu iplikçiler vardır.
Beyaz renkte olan bu çıkıntıların uzunluğu nimf boyunun yarısı kadar veya daha kısadır. Bu
iplikçiler kolayca koparak düşmekte ve beslendikleri ortamı bu madde ile bulaştırmaktadır
(Şekil 1c, d).
Kışı toprakta nimf olarak geçirir. İlkbaharda 2-3 gömlek değiştirerek yaz başlarında ergin
olur. Önceleri toprak yüzeyinde dolaşan erginler daha sonra çevredeki yabancı ot ve kültür
bitkilerine geçer. Erginler iklim koşullarına bağlı olarak mayıs-temmuz ve eylül-ekim
aylarında bağ, turunçgil ve Solanaceae familyası bitkilerine doğru kitle halinde göçer. Ergin
çıkış yoğunluğu bağ ve solanacea familyası bitkilerinde çıkışa paralel olarak temmuz ayı
sonunda, turunçgilde ise eylül-ekim aylarında en yüksek seviyeye ulaşır. Erginler bitkilerin
daha çok gövdesinde özellikle yaprak sapının gövde ile birleştiği kısımlarda, nadiren de olsa
yaprakla beslenir. Ergin popülasyonu ağustos ayında yavaş yavaş azalmaya başlar ve eylül
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EM

ortalarında sona erer. Erginlerin aktif olduğu dönem 2-2.5 ay devam etmektedir. Erginler 3040 gün yaşar. Genellikle kışladıkları konukçularından (tarla sarmaşığı) fazla uzaklaşmayan
erginler toprağı terk eder etmez çiftleşir. Yumurtalarını bir çeşit mumsu madde ile kaplı
olarak kışlayacak konukçuların çevresine 1-2 cm uzaklıkta, toprağın içine 20-25’lik gruplar
halinde bırakır. 2-3 hafta içinde açılan yumurtalardan çıkan nimfler konukçu bitkinin
köklerine inerek beslenmeye başlar ve beslenmeleri esnasında toprakta galeriler oluşturur,
beyaz mumsu bir madde salgılayarak bu galerilerin içini ve kök yüzeyini bulaştırır. Nimf
dönemini 5 gömlek değiştirerek 8-9 ayda tamamlar. Birinci, ikinci ve üçüncü dönem nimfler
konukçunun köklerinde, dördüncü ve beşinci dönem nimfler köklerin toprak yüzeyine yakın
kısımlarda beslenir. Bu nimfler yonca bitkisinin kök boğazında yeni patlamış gözler üzerinde
ve taze sürgünlerin dip kısımlarında beslenir. Yumurtadan çıkan nimfler kışı geçirdikleri
konukçunun köklerine ulaşır ve kışı burada geçirir. Nimfler kasım ayı başından ağustos ayı
başlarına kadar görülür. Zararlı yılda 1 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Erginler polifagtır. Ancak kültür bitkilerinde doğrudan yaptığı zarar önemsizdir. Asıl zararı
erginlerin bitkilerde virüs ve benzeri hastalıkları yayması ile olur. Erginlerin beslendiği
bitkilerde doğrudan zarar görülmemekte, ancak yonca bitkisinde popülasyon yüksek olduğu
ve bir bitki kökünde nimf salgısı %50’ye çıkmaktadır. Popülasyonun yüksek olduğu böyle
durumlarda ürün, kalite ve kantite yönünden olumsuz olarak etkilenir. H. obsuletus patates,
domates, biber, patlıcan ve bağda görülen stolbur (bois noir) hastalığının vektörüdür. Stolbur
hastalığının ilk belirtileri temmuz sonlarında görülür.

G

Erginler yonca mozaik virüsü, patates cadı süpürgesi virüsü, domateste tomurcuk virüsü ve
patateste stolbur hastalığını taşıyarak önemli zararlara neden olmaktadır.
Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Orta Anadolu bölgelerinde
görülür.
3. KONUKÇULARI

TA

Zararlının ana konukçuları yonca, korunga, patates, biber, patlıcan, domates, üçgül, fiğ,
şekerpancarı, fasulye, mercimek, ayçiçeği ve kabaktır. Tarla sarmaşığı, lavanta, pıtrak
türlerinde kışı geçirir. Ayrıca meşe, iğde, zeytin, fıstık, pirinç, bamya, darı, susam, mersin,
çilek, hıyar, pamuk bitkilerinde de beslendiği kaydedilmiştir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI

Ülkemizde zararlının belirlenmiş bir doğal düşmanı bulunmamaktadır.
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

• Sağlıklı üretim materyalinin kullanılması,

• Konukçu bitkinin çevresine yonca bitkisinin ekilmemesi,
• Hastalıklı bitkilerin tarladan uzaklaştırılarak imha edilmesi,

5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir. Ancak tohumluk patates üretimi
yapılan alanlarda virüs hastalıklarının yaygınlaşmasını önlemek için kimyasal mücadele
gerekebilir. İlaçlama zamanın belirlemek amacıyla (nisan-mayıs aylarında) bitki çıkışından
itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek bitkinin taze yaprak ve sürgünlerinden
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tesadüfen alınan 50 yaprakta sayım yapılır. Ayrıca (50 atrap/da) atrapla bakılarak zararlının
varlığı belirlenir. Yapılan sayımlarda H. obsoletus belirlendiğinde ilaçlama yapılabilir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Zararlıya karşı ruhsat almış bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makinalar

5.2.4. İlaçlama tekniği

EM

Kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. Çalışma
basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi ve ilerleme hızı gibi biyolojik etkinliği
doğrudan etkileyebilecek faktörler amaca uygun olarak seçilmelidir.

TA

G

İlaçlamalar sabah veya akşam saatlerinde, rüzgarsız bir havada bitkinin tüm yüzeyini
kaplayacak bir şekilde yapılmalıdır.
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İNCİRDE KIRMIZIÖRÜMCEKLER
İkinoktalı kırmızıörümcek Tetranychus urticae Koch
Avrupa kırmızıörümceği Panonychus ulmi Koch

1-TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

(Acarina: Tetranychidae)

Kırmızıörümcekler, genellikle 0.5 mm'den küçük olup çıplak gözle zor görülürler. Yumurtalar
sıcaklığa bağlı olarak 2-9 günde açılır. Yumurtadan çıktıktan sonra sırasıyla bir larva ve iki nimf
dönemi geçirerek ergin olurlar. Yapraklardaki yoğunluğu haziran ayından itibaren artmaya başlar,
temmuz-ağustos aylarında en yüksek seviyeye ulaşır, popülasyonları daha sonra giderek azalır.
Mevsimin sıcak ve kuru olması Kırmızıörümcek popülasyonlarının hızlı bir şekilde artmasına,
yağışlar ise popülasyonlarının azalmasına neden olur. Kırmızıörümcekler yüksek üreme gücüne
sahip olup çok sayıda döl verir.
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.)

G

Dişiler yuvarlak vücutludur. Erkekler dişiden daha küçük ve hareketli olup, karın kısmı, geriye
doğru sivrilir. Renkleri genel olarak yeşilimsi sarı veya kahverengimsi yeşildir. Kışı geçirecek
dişiler portakal veya kiremit rengine dönüşür. Vücudun iki tarafında siyah büyük birer benek
bulunur. Bu benekler çeşitli şekillerde olabilir ve nadiren arka uca doğru yayılır. Vücut kılları
oldukça belirgin olup, deri üzerinden diken gibi tek tek çıkar. Yumurtaları inci tanesi gibi
beyazımsı, şeffaf ve tamamen yuvarlaktır. Açılmaya yakın, koyulaşarak parlak sarı yeşil bir renk
alır. Yumurtadan yeni çıkan larvalar renksiz olup, üzerinde benek bulunmaz. Beslenmeye
başladıktan sonra vücudun her iki yanında benekler belirir (Şekil 1).

TA

İkinoktalı kırmızıörümcek, kışı döllenmiş dişi halinde, ağaçların gövdesinde çatlak ve yarıklarda,
yere dökülmüş yaprak ve yabancı otlarda uyuşuk halde geçirir. Kışlayan erginler mart ayının ilk
haftasından itibaren kışladığı yerleri terk ederek, yapraklarda beslenmeye başlar. Yaprakta çok
yoğun ağ örer, bir yaprak üzerinde zararlının tüm biyolojik dönemlerini bir arada görmek
mümkündür. Dişiler, beslendikleri yaprakların alt yüzüne tek tek olmak üzere 100-200 yumurta
bırakırlar. Yılda 10-21 döl verebilir.

Şekil 1. İkinoktalı kırmızıörümcek’in dişi birey ve yumurtaları (a), erkeği (b).

Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi Koch.)
Dişiler, koyu kırmızı renkli yuvarlakça dolgun vücutludur. Sırt kıllarının çıktığı yer beyaz daire
şeklinde olup bombelidir. Erkekleri pembemsi gri renklidir ve karın kısmı geriye doğru sivrilir.
Yumurtaları kiremit kırmızısı renkte ve soğan biçimindedir. Yumurtanın üzerinde bir sap bulunur,
ayrıca yumurta üzeri yukarıdan aşağı doğru ince çizgilidir. Larvaları parlak kırmızı renklidir. Bu
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kırmızıörümcek ağ örmez (Şekil 2).

EM

Avrupa kırmızıörümceği, kışı yumurta halinde ağaçların dal ve sürgünlerinde geçirir. Kışlık
yumurtaların açılması bir ay devam eder. Ancak ilk 15 gün içinde yumurtaların çoğu açılır. Nisan
başından itibaren yumurtadan çıkan larvalar taze sürgünlere saldırır. Larvalar ilkbaharda ortalama
28 günde, yazın ise 15 günde ergin olur. Erginler, mayıs ayından itibaren yumurtalarını yaprak
altlarına bırakır. Yumurtalar ilkbaharda yaklaşık 9 günde, yaz aylarında ise 3 günde açılır. Kışlık
yumurtalarını temmuz sonlarından itibaren genç dalların koltuk altlarına, odun gözü etrafına
bırakır. Bu yumurtalar açılmadan kışa girer. Yılda 8-9 döl verir.

Şekil 2. Avrupa kırmızıörümceği’nin erkek ve dişisi (a), yumurtaları (b).

2-ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Kırmızıörümcekler ağaçların yapraklarında ve meyvelerinde özsuyunu emerek ve bitkiye zehirli
madde salgılayarak zarar yaparlar. Zarar gören yapraklarda; önce beyaz, sonra sarı kahverengi
lekeler meydana gelir. Daha sonra bu lekeler birleşerek, yaprağın kurumasına ve sonunda
dökülmesine sebep olur. Şiddetli zarar gören yapraklar kurşun veya gümüş rengini alırlar. Ağaçlar
zayıf kalır, iyi gelişemez ve ertesi yıl verim azalır. Sürgünler pişkinleşmez ve kış donlarından zarar
görür. Zararlının beslendiği meyvelerde soluk, sarı ve kahverengi lekeler oluşur, meyveler küçük
kalır ve kalitesi düşer (Şekil 3).

Eşref TUTMUŞ

Şekil 3. Kırmızı örümceklerin İncir meyvesindeki zararı.

3-KONUKÇULARI
Kırmızıörümceklerin pek çok konukçusu bulunmaktadır. Her iki türde; incir, elma, armut, ayva,
kiraz, şeftali, vişne, erik, kayısı ve bademde zarar yaparlar. Ayrıca sebzelerde, diğer kültür bitkileri
ve süs bitkileri konukçuları arasında yer alır.
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4- DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Avcı akar ve böcekler, zararlı akarların tüm dönemlerine saldırarak onları baskı altında
tutabilmektedirler. Ülkemizde saptanan doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.
Euseius finlandicus (Oudemans)

(Acarina: Phytoseiidae)
(Acarina: Phytoseiidae)

Kampimodromus aberrans (Oudemans)

(Acarina: Phytoseiidae)

Phytoseius plumifer (C. and F.)

(Acarina: Phytoseiidae)

Phytoseiulus spp.

(Acarina: Phytoseiidae)

EM

Typhlodromus spp.

Amblyseius potentillae (Garman)

(Acarina: Phytoseiidae)

Amblyseius agrestris (Karg)

(Acarina: Phytoseiidae)

Amblyseius aurescens (Athias-Henriot)

(Acarina: Phytoseiidae)

Amblyseius andersoni (Chant)

(Acarina: Phytoseiidae)

Amblyseius graminis (Chant)
Amblyseius barkeri (Hughes)

(Acarina: Phytoseiidae)

(Acarina: Phytoseiidae)

Amblyseius ornatus (Athias-Henriot)

(Acarina: Phytoseiidae)

Amblyseius obtusus (Koch)

(Acarina: Phytoseiidae)
(Acarina: Phytoseiidae)

Amblyseius tenuis (Westerboer)

(Acarina: Phytoseiidae)

Paraseiulus soleiger (Ribaga)

(Acarina: Phytoseiidae)

Paraseiulus subsoleiger (Wainstein)

(Acarina: Phytoseiidae)

Paraseiulus erevenicusa (Wainstein et Arutunjan)

(Acarina: Phytoseiidae)

Paraseiulus ameliae (Ragusa and Swirsl)

(Acarina: Phytoseiidae)

Anthoseius intercalaris (Livschitz and Kuznetzov)

(Acarina: Phytoseiidae)

Anthoseius recki (Wainstein)

(Acarina: Phytoseiidae)

Anystis baccarum (L.)

(Acarina: Anystidae)

Tydeus sp.

(Acarina: Tydeidae)

Agistemus sp.

(Acarina: Stigmaeidae)

Balaustium sp.

(Acarina: Erythraeidae)

Atractotomus mali (Meyer)

(Hem.: Miridae)

Malacocoris chlorizans (Penz.)

(Hem.: Miridae)

Orius spp.

(Hem.: Anthocoridae)

Stethorus punctillum (Weise)

(Col.: Coccinellidae)

Stethorus gilvifrons (Mulsant)

(Col.: Coccinellidae)

Scymnus rubromaculatus (Goeze)

(Col.: Coccinellidae)

Scymnus levaillantii (Mulsant)

(Col.: Coccinellidae)

Therodiplosis persicae (Kieffer.)

(Thys.: Thripidae)

Scolothrips longicornis (Priesner)

(Thys.: Thripidae)

Chrysoperla carnea (Steph.)

(Neur.: Chrysopidae)

TA

G

Amblyseius bicaudus (Wainstein)
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Aelothrips intermedius (Bagn.)

(Tys.: Aelothripidae)

Therodiplosis persicae (Kieffer.)

(Tys.: Thripidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel önlemler

5.2. Biyolojik mücadele

EM

Yere dökülen yapraklar toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Toprak işlemesi yapılarak
kırmızıörümceklerin kışladıkları bitki artıkları toprağa gömülmelidir. Bahçedeki yabancı otlarla
mücadele edilmelidir.
Kırmızıörümceklerin çok etkili doğal düşmanları bulunmaktadır. Yukarıda adı geçen faydalılardan
Phytoseiidae familyası türlerinin yanı sıra S. longicornis, S. punctillum ve S. gilvifrons zararlının
popülasyonunun azalmasında önemli rol oynamaktadır.
Faydalıların doğada korunması, etkinliklerinin artırılması için gereken önlemler alınmalı ve
faydalılara etkisi az olan ilaçlar seçilmelidir. Mücadele programları, özellikle Phytoseiidae
familyası türlerini koruyacak şekilde planlanmalıdır.
5.3. Kimyasal mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

Kırmızıörümceklere karşı kış mücadelesi önerilmemektedir.

G

Kırmızıörümceklerin kimyasal mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama zamanını doğru bir
şekilde belirleyebilmek için, bahçedeki kırmızıörümcek yoğunluğu ve doğal düşman
popülasyonunun saptanması gerekir. Bunun için incir bahçelerinde, kırmızıörümcek sayımları
yapılmalıdır. Bu amaçla, mayıs ayından itibaren, bahçeyi temsil edecek şekilde seçilen 10 ağaçtan
koparılan 100 yaprakta periyodik olarak sayım yapılmalıdır. Yapılan sayımlarda,
kırmızıörümceklerin sayısının yaprak başına ortalama 10 adet hareketli bireyi geçmesi ve doğal
düşmanların etkinliğinin çok düşük olması durumunda ilaçlama yapmak gerekir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

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

İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya sırt atomizörü kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

İlaçlar ağacın tüm aksamını kaplayacak şekilde uygulanmalıdır.
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İNCİR PSİLLİDİ
Homotoma ficus L.
(Hemiptera: Homotomidae)

TA

G

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Erginlerin başı kahverengi, bileşik gözler koyu kahverengi–siyah, nokta gözler kırmızıdır.
Erginlerde genellikle renk çeşitliliği vardır. Abdomenin üst kısmı kahverengi alt kısmı sarımsı
bazen yeşilimsi kahverengidir, genel rengi ise sarımsı yeşilden esmere kadar değişir. Ekim ayı
başından itibaren koyu renkli erginler görülmeye başlar, kasım ayı başından itibaren
popülasyonun tamamı siyah renkte olur. Baş yoğun tüylü olup torakstan belirgin şekilde
dardır. Alın küçük eşkenar dörtgene benzer. Antenleri uzun ve yoğun tüylüdür. Ön kanatlar
zarımsı olup, damarlar iki sıralı uzun, çevre damarlar ise kısa kıllar bulunur. Erginlerin vücut
uzunlukları 4.3–5.3 mm’dir (Şekil1). Erginler rahatsız edildiklerinde sıçrayarak hareket
ederler.
Yumurta oval olup, ilk bırakıldığında krem renkli, daha sonra kirli sarı renk alarak zamanla
koyulaşır (Şekil 2).
Yumurtadan yeni çıkan nimfler turuncu-sarı renkte olup ilerleyen zamanlarda açık yeşil renk
alırlar. Nimfler yassı vücutlu ve abdomen segmentleri belirgindir. Gözler kırmızı olup toraks
üzerinde açık kahverengi lekeler bulunur (Şekil 3). Nimflerin abdomenini sarmalayan 14 adet
kısa uzantı bulunur ve beslenme esnasında abdomenden kabarcıklar şeklinde beyaz renkli ve
jel kıvamında salgı çıkarırlar. Bu sıvı zamanla kristalleşerek yere dökülür. İncir psillidi 5 nimf
dönemi geçirir ve ergin olur.
Erginler mayıs ayından itibaren görülmeye başlar, haziran sonundan sonbahar soğukları
başlayana kadar aktif olurlar. Dişi yumurtalarını genellikle kümeler halinde ağustos sonu ve
eylül ayı başından itibaren genç tomurcukların dibine bırakır. Kışı yumurta döneminde
geçirir. Yumurta açılımı hava sıcaklığına bağlı olarak havanın erken ısındığı yıllarda şubat–
mart aylarında, soğuk geçen yıllarda ise nisan ayında tomurcukların açılmasıyla başlar.
İncir psillidi gelişimini 1–1,5 ay içinde tamamlar. Bölgelere göre değişmekle birlikte yılda 1–
4 döl verir.

Şekil 1. İncir psillidi ergini.

Şekil 2. İncir psillidi yumurtası.

Şekil 3. İncir psillidi nimfi.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Yabani ve kültür incirlerinde oldukça yaygın olan bir psillid türüdür. Yapraklar oluşmadan
önce çıkan ergin ve nimfler genç tomurcuklar üzerinde beslenir. Tomurcuklarda ve genç
yapraklarda beslenme sonucu şekil bozuklukları, düzensiz açılmalar ve sarı lekeler meydana
gelir. Nimfler yaprak altında damarlara yakın yerlerde beslenir ve bu esnada çok az hareket
ederler. İncir mozaik virüsünün vektörüdür. Beslenmeleri sonucu yapraklar da renk
açılmasına ve salgılamış oldukları tatlımsı maddelerle fumajine sebep olurlar. Yoğun
popülasyonlarda yaprak dökümü görülebilir.
Aydın, Bursa, İzmir ve Samsun illerinde yaygındır.
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3. KONUKÇULARI
Esas konukçusu incirdir. Yabani incirlerde de oldukça bol bulunan bir psillid türüdür. Ayrıca
kestanede de (Castanea sativa Miller) erginleri tespit edilmiştir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Zararlının değişik biyolojik dönemleri ile beslenen predatör ve parazitoit türler
bulunmaktadır.
Predatör türler
Orius minitus L.

(Derm.: Forficulidae)

EM

Forficula auricularia L.

(Hem.: Anthocoridae)

Coccinella septempunctata L.
Parazitoit türler
Dibrachoides dynastes
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

(Col.: Coccinellidae)

(Hym.: Pteromalidae)

G

Zararlı genellikle bakımsız ve kültürel işlemlerinin iyi yapılmadığı bahçelerde daha yoğun
zarar oluşturmaktadır. Bunu önlemek amacıyla ağaçlar daima sağlıklı tutulmalı, bol güneş ve
iyi hava almasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle budama ve bakım işlemlerinin tekniğine
uygun bir şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir. Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalı ve
yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir.
5.2. Biyolojik Mücadele

Biyolojik mücadelesine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.
5.3. Kimyasal Mücadele

TA

Zararlı ile mücadelede zararlı yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde mücadele
edilmelidir. Mücadelenin komşu bahçelerde aynı anda yapılması çevre bulaşmalarını
azaltacağından uygulamanın başarısını artıracaktır.
5.3.1. İlaçlama zamanı

Zararlının kışlayan yumurtalarından çıkan nimfler nisan-mayıs aylarında taze sürgünlerde
beslenerek yoğun koloniler oluşturur. Bu dönemde bahçe kontrolleri yapılarak popülasyon
yoğunluğu arttığında (15 birey/yaprak) ilaçlama yapılır. Zararlı popülasyonu dışarıdan
bulaşmalar ile tekrar yükselmeye başlarsa ikinci bir ilaçlama yapılır.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamada Bakanlıkça ruhsatlandırılmış hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe
pülverizatörü kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği
Yeşil aksamın tamamı ilaçlanmalı ve özellikle yaprakların alt yüzeylerinin ilaçlı su ile teması
sağlanmalıdır.
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İNCİR SİNEĞİ
Silba adipata McAlpine
(Diptera: Lonchaeidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Ergini 2.5-4.5 mm boyunda, parlak, madeni siyaha yakın, koyu mavimsi yeşil renklidir.
Kanatları vücuttan uzun, bacaklar koyu kahverengi, vücut ince ve sert kıllı, gözler kiremit
kırmızısıdır (Şekil 1a). Yumurta 0.9-1.0 mm uzunluğunda, düz, beyaz renkli ve çizgisiz, iki
ucu sivri olup meyvenin ağız kısmındaki pulcukları arasına bırakılır (Şekil 1b, 2a). Larva 7.08.0 mm uzunluğunda, açık krem renklidir (Şekil 1c). Pupa 3.5- 4.0 mm uzunluğunda, açık
kahverengi, fıçı şeklindedir (Şekil 1d).

a

TA

b

c

d

Şekil 1. İncir sineği Ergini (a), Yumurtası (b), Larvası (c), Pupası (d).

Kışı toprakta pupa olarak geçirir. Kıştan çıkan erginler dişi incir meyveleri görülmeden önce
yumurtalarını nisan-mayıs aylarında erkek incirlerin boğa ve ilek meyvelerine koyarlar. Daha
sonra haziran ayında dişi incirlerin iyilop meyvelerinin görülmesiyle yumurtalarını buraya
bırakırlar.
Erginler, olgun incir meyvelerinin akıntıları ve ham incirlerin zarar görmüş, yarılmış
kısımlarından, kopan yaprak veya dallardan sızan incir sütü ile beslenir. İncirde zararlı olan Kanlı
balsıra (Ceroplastes rusci) nın çıkardığı tatlımsı madde ve incir dışında dut meyvelerinde de
beslenmektedir. Bir dişi bir meyveye 50-100 yumurta bırakabilmektedir. Larva gelişimini
yaklaşık 8 günde tamamlamaktadır. Pupadan, yaklaşık 8 günde ergin çıkışı olmaktadır. Yılda 4-6
döl vermektedir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Larvalar genelde meyve etinde galeriler açarak beslenmekle birlikte meyve boşluğunda da
görülmektedir. Olgun larva meyve kabuğunu delerek meyveyi terk eder ve toprakta pupa olur.
Zarar gören meyvelerde sulanma, kabarma ve hafif tatlanma olur. Bu meyveler zamanından önce
dökülür (Şekil 2b, c). Bazı bahçelerde %40’a kadar meyve dökümlerine neden olurlar.

EM

Zararlıdan dolayı meydana gelen dökümler, tozlaşma olmamasından veya yetersizliğinden dolayı
meydana gelen dökümler ile karıştırılabilmektedir. Bunun için dökülen meyveler kontrol edilerek
zararlının çıkış deliği görülmelidir (Şekil 2d).

a

c

G

b

d

TA

Şekil 2. İncir sineğinin yumurta bırakan ergini(a), ağaç üzerinde bulaşık meyve (b), meyve içerisinde larva
(c), zarar nedeniyle dökülen meyveler ve üzerlerindeki larva çıkış delikleri (d).

3. KONUKÇULARI

Konukçusu İncir (Ficus carica)’ dir.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Karıncalar doğal düşmanlarıdır.
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

• Zararlı az ışık alan ve nemli yerleri tercih ettiğinden, ağaçlar yeterli hava ve ışık alacak
şekilde budanmalı, gereksiz sulama yapılmamalıdır.
• İncir meyveleri olgunlaşana kadar, yere dökülmüş olan kurtlu meyveler toplanarak
imha edilmelidir.
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5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
İncirlerde tozlaşmayı sağlayan ilekleme işleminin bitmesinden hemen sonra bahçeyi temsil edecek
şekilde toplam ağaç sayısının %5 i kadar ağaçta gözlem yapılır ve vuruklu meyve görüldüğünde
ilaçlama yapılır. İncir meyvelerinde 10 gün sonra yapılan gözlemlerde yeni vuruklu meyve
görülmeye devam ediyorsa ikinci ilaçlama, gerekirse yeni vuruklu meyveler dikkate alınarak 10
gün sonra üçüncü bir ilaçlama yapılabilir.

EM

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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

İlaçlar ağacın tüm aksamını kaplayacak şekilde uygulanmalıdır.
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KAHVERENGİ KOŞNİL
Parthenolecanium corni Bouche
(Hemiptera: Coccidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ergin dişinin kabuğu yarım küre şeklindedir. Rengi başlangıçta koyu kahverengi olup
üzerinde siyah ve sarı bantlar bulunur. Daha sonra bu renk açık kahverengine dönüşür. Kabuk
buruşur ve üzerinde koyu renkli çukurluklar oluşur. Eski kabuklar ise koyu sarı veya açık
kahverengidir Dişilerin, kabukla birlikte uzunluğu 3.5 mm, yüksekliği ise 1.5-2.0 mm’dir.
Ancak vücut büyüklüğü, bulunduğu konukçu bitkiye ve beslenme durumuna göre değişir
(Şekil 1).

b

TA

a

G

Ergin erkek bireyler bir çift kanatlı ve kahverenginde olup, abdomen sonunda 2 beyaz
uzantıya sahiptir. Dişinin kabuğu altında bulunan yumurtalar oval şekilde yaklaşık 0,3 mm
boyunda, önce beyaz, sonra krem ve pembemsi bir renk alır. Bazen aynı kabuk altında açık ve
koyu renkli yumurtaları bir arada görmek mümkündür.

c

©Cevdet ZEKİ

d

Şekil 1. Fındık koşnilinin dişisi (a, b, c) ve dişi kabuğu üzerinde
dolaşan yumurtadan yeni çıkmış larvalar (d).

Yumurtadan yeni çıkan hareketli larvalar açık sarı, sonraki dönemler ise kahverenginde olup,
vücutları yassıdır (Şekil 1d).
Kışı ağaçların genç dal ve sürgünlerinde 2. dönem larva halinde geçirir. İlkbaharda
tomurcuklar açıldığı zaman beslenmeye ve gelişmeye başlar. Martın ilk haftasından itibaren
erkek ve dişi koşnilleri birbirinden ayırmak mümkündür. Dişiler, kısa süre içinde gelişerek
kabarık bir şekil alırlar ve renkleri de çok fazla değişim gösterir. Erkekler ise prepupa ve pupa
dönemlerini geçirdikten sonra, kanatlı ergin halinde kabuğu terk eder ve uçarlar. Erkeklerin
kabukları uzunca oval olup, dişilerinki gibi kabarık değildir. Kabuk rengi de beyazımsı-gridir.
Olgun hale gelen erkek ve dişiler çiftleşir; çiftleşen dişiler, nisan sonu mayıs başından itibaren
yumurta bırakmaya başlar. Hazirana kadar dişilerin kabuklarının içi yumurta ile dolar. Bir dişi
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ortalama 2070 (502-4025) adet yumurta bırakır. Yumurta bırakma 35-37 gün kadar sürer ve
yumurtalar doğada 1-1.5 ay sonra açılır. Haziranın birinci veya ikinci haftasından itibaren
yumurtalardan hareketli larvalar çıkmaya başlar. Bunlar, ağaçların taze yapraklarına geçer ve
özellikle yaprakların altına damarlar boyunca yerleşir yaprakların özsuyunu emerler. Burada
75-80 gün kadar beslenen larvalar, ikinci döneme geçer ve ağustosun sonundan itibaren
dallara geçerek burada yerleşirler. Yapraklardan dallara geçiş, kasımın ortalarında
tamamlanır. Dallarda, kışa kadar beslenerek zararını sürdüren 2. dönem larvalar, diyapoza
girer ve bu şekilde kışı geçirirler. Yılda 1 döl verir.

EM

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Kahverengi koşnilin larvaları yaprak, dal ve sürgünlerde; dişileri de dal ve sürgünlerde, bitki
özsuyu emmek suretiyle zarar yaparlar. Yoğunluğun fazla olduğu meyve bahçelerinde ayrıca,
salgıladıkları tatlımsı maddeler üzerinde saprofit mantarların gelişmesi sonucu fumajin
(karaballık) denilen dolaylı bir zarara da neden olurlar. Böyle ağaçlarda dal, sürgün, meyve ve
yapraklar koyu bir renk alır. Bu gibi ağaçları kışın, kolayca fark etmek mümkündür. Gerek
emgi, gerekse fumajin şeklindeki zarar nedeniyle sürgün ve dallar gelişemez, yapraklar
zamanından önce dökülür, sonunda ağaçlar zayıf kalır, hatta kuruyabilir, meyve verimi ve
kalitesi düşer.
Kahverengi koşnile, yurdumuzun hemen her tarafında az veya çok rastlanır. Ancak, Orta
Anadolu, Batı Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yoğun olarak bulunur.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlıdır. Elma, armut, ayva, kayısı, erik, fındık, kiraz, şeftali, badem, asma,
kuşburnu ve diğer bazı meyve, süs bitkileri ve geniş yapraklı orman ağaçları konukçularıdır.
Entomopatojenler

G

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Verticillium lecanii (Zimm.) (Hypocreales: Hypocreaceae)
Cordiceps clavulatus (Schv.) (Hypocreales: Clavicipitaceae)

TA

Kahverengi koşnilin, Brachytarsus fasciatus Forst. var. ventralis Rey (Col.: Anthribidae) adlı
önemli bir predatörü saptanmıştır.
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

Kahverengi koşnil ile yoğun bulaşık olan dal ve sürgünler, budama sırasında kesilerek
bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele

Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla mücadelede
kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer kimyasal mücadele
gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

Mayıs ve haziran aylarında yapılacak kontrollerde, tesadüfen seçilen 6 ağaçtan ikişer adet
olmak üzere alınan 10’ar cm uzunluğunda toplam 12 dal alınır. Bu dallarda, altında yumurta
bulunan en az 3 adet dişi koşnil görülmesi halinde bahçenin ilaçlanması gerekir.
Bu zararlının mücadelesi, hareketli larva ile 1. ve 2. dönem larva dönemlerinde yapılmalıdır.
Yaz ilaçlaması için en uygun ilaçlama zamanı, yumurtaların tamamının veya tamamına yakın
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bir kısmının açıldığı devredir. Bu da Orta Anadolu Bölgesi’nde haziran sonu-temmuz başına
rastlar. Zamanında ve usulüne uygun olarak yapıldığı taktirde bir ilaçlama yeterlidir.
İlaçlamada fazla acele edilmemelidir. Zira bu zararlının larva dönemleri çok uzundur.
Dolayısı ile hazirandan sonbahara kadar, geniş bir mücadele periyodu bulunmaktadır.
Popülasyon yoğunluğunun yüksek olmadığı ve predatör faaliyetinin fazla olduğu yerlerde;
ayrıca herhangi bir nedenle uygun kış ilaçlaması yapılan bahçelerde ve Elma içkurduna karşı
düzenli ilaçlama yapılan bahçelerde, bu zararlıya karşı ilaçlı mücadele yapmaya gerek yoktur.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

EM

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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

Dal sürgün ve yapraklar başta olmak üzere, ağaçların her tarafı iyice ilaçlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

İlaçlamadan 25-30 gün sonra, bahçeyi temsil edebilecek 6 ağaç seçilir. Bunlardan 10’ar cm
uzunluğunda 2’şer dal ve her daldan da 2’şer yaprak alınarak, üzerindeki larvalar canlı ve ölü
olarak sayılır. Ölüm oranı %98 veya daha yüksek ise ilaçlama başarılı kabul edilir.
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KANADI NOKTALI SİRKE SİNEĞİ
Drosophila suzukii (Matsumura)
(Diptera: Drosophilidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Erginleri 2-4 mm uzunluğunda, vücudu açık sarı veya kahverenkli, gözleri parlak kırmızı
renklidir. Kanat genişliği 6-8 mm’dir. Erkeklerin kanatlarında belirgin birer siyah nokta vardır
(Şekil 1a) ve ön bacaklarında iki sıra tarak şeklinde siyah çıkıntılar bulunur (Şekil 1b ). Genel
olarak erkekler dişilerden daha küçüktür. Dişilerin kanatlarında nokta yoktur (Şekil 2a),
ovipozitörü testere benzeri dişli bir yapıdadır. Ovipozitördeki dişler, ovipozitorün diğer
kısmına göre daha koyu renklidir (Şekil 2b). Dişilerde abdominal tergitte ortadaki bantlarda
kesinti yoktur.

a

b

TA

Şekil 1. Kanadı noktalı sirke sineği erkeği (a) ve erkekte ön bacaktaki
taraklar (b)

a

b

Şekil 2. Kanadı noktalı sirke sineği dişisi (a) ve ovipozitorü (b).

Yumurtaları kremsi beyaz renkli ve ortalama 0,62 x 0,18 mm boyutlarındadır. Larva beyaz
renkli silindirik vücutlu ve 3,5 mm kadar uzunlukta olup, pupa oluncaya kadar 3 larva dönemi
geçirir. Pupa 2-3 mm uzunluğunda kırmızımsı kahverengindedir (Şekil 3).
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Şekil 3. Kanadı noktalı sirke sineği yumurtaları (a), larvaları (b), pupaları (c).

Kışı ergin olarak korunaklı yerlerde geçirir ancak, uygun koşullarda bütün yıl boyunca aktif
olabilmektedir. Yüksek nem ve ılıman iklim koşulları zararlının gelişmesi için uygun
ortamlardır. Dişiler olgunlaşmış meyveleri arayarak yumurtalarını olgunlaşmış meyveye
bırakmaktadırlar. İlkbahardan itibaren hava sıcaklığı 10°C’yi bulduğunda aktif olmaya başlar.
Dişiler, meyvelerde renk dönüşümünün başlangıcından itibaren özellikle meyve olgunlaşma
döneminde meyve kabuğunda dişli ovipozitörleri ile açtıkları deliğe yumurtalarını bırakırlar.
Yumurtalardan çıkan larvalar meyvenin etli kısmı ile beslenirler. Olgunlaşan larvalar meyve
içinde veya toprakta pupa olmaktadır. Bir dişi aynı meyveye birden fazla yumurta bıraktığı
gibi, aynı meyveye diğer dişiler de yumurta bırakmaktadır. Dişinin ömrü boyunca bıraktığı
yumurta sayısı 300-600 kadardır. Hayat çemberini 10 günde tamamlamaktadır. Uygun
koşullarda yılda 7-15 döl vermektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Drosophila suzukii, yere düşmüş, çürümekte olan meyve türlerinde beslenmekte olan diğer
Drosophila türlerinden farklı olarak, ağaç üzerinde bulunan olgunlaşmış sağlıklı meyvelere
yumurtalarını bırakmaktadır. Zarar, larva tarafından meyve içinde beslenmek suretiyle
meydana getirilir ve larva beslenme sonucunda meyvenin yumuşamasına neden olur.
Genelde, bir meyvede birden fazla larvanın bulunması meyvede yumuşama ve çürümeyi
hızlandırmaktadır. Daha sonra fungal ve bakteriyel enfeksiyonlar meydana gelmekte bu
durum meyvelerin pazar değerinin düşmesine neden olmaktadır. (Şekil 4).

TA

Hasattan sonra bağ veya bahçede konukçu bitki üzerinde kalan meyveler zararlının yumurta
bırakmasına ve larvanın beslenmesine imkan sağlayarak besin kaynağı oluşturmaktadır. Bu
nedenle, aşırı olgun, yere dökülmüş, bozulmuş meyveler zararlının popülasyon artışına
kaynak oluşturması bakımından önemli bir risk teşkil etmektedir.
Drosophila suzukii bulunduğu yerden birkaç km uzağa uçabilme yeteneğine sahiptir.
Zararlının uzak mesafelere yayılması bulaşık meyveler yolu ile olmaktadır.
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f

Şekil 4. Kanadı noktalı sirke sineğinin kiraz (a), (b), (c), yabanmersini (d), böğürtlen (e)deki zararı ve
ergini (f).

3. KONUKÇULARI

G

Özellikle ihraç edilecek meyve türlerinde oluşabilecek zarar ülke ekonomisi açısından çok
önemlidir. Bulaşık meyveler, ihracatı engellemekte ve ürünün yurtdışına çıkarılmasına izin
verilmemektedir. Kanadı noktalı sirke sineği zararından dolayı yıllık ürün kaybı %80
civarında olabilmektedir.
Asya orijinli olan bu zararlı dünyada pek çok ülkede mevcuttur.
Polifag bir zararlıdır. D. suzukii’nin konukçusu olan meyve türleri arasında kiraz, çilek,
böğürtlen, yaban mersini, üzüm, Trabzon hurması, kivi, incir, erik, şeftali, nektarin, kayısı,
elma ve armut yer almaktadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

TA

Yurtdışında Anthocoris nemoralis (Hemiptera: Anthocoridae) ve Orius spp. (Hemiptera:
Anthocoridae) gibi predatör türler zararlının ergin popülasyonunun azaltılmasında etkili
olmaktadır.
5. MÜCADELESİ

Dünyada zararlının mücadelesine yönelik yapılan çalışmalarda aşağıdaki metotlar
uygulanmaktadır.
5.1. Kültürel Önlemler

Kanadı noktalı sirke sineği mücadelesinde kültürel önlemler çok önemlidir. Kendi haline
bırakılmış meyve bahçelerinin bulunduğu yerler, otlu ve bakımsız ağaçların bulunduğu alanlar
bulaşma kaynağı oluşturacağından kültürel önlemlere özen gösterilmelidir. Kültürel önlemler
olarak;
– Meyveler olgunlaştığında hasata hemen başlanmalı ve hasat süresi mümkün olduğu
kadar kısa tutulmalıdır. Hasattan sonra ağaç üzerinde meyve bırakılmamalıdır.
– Bulaşık olduğu bilinen bahçe ve çevresindeki bahçelerde ağaç üzerindeki meyvelerin
hasadı mutlaka yapılmalı ve geciktirilmemelidir.
– Drosophila suzukii’nin yeni döller oluşturarak çoğalmasını engelleyebilmek için
bahçeler kontrol edilerek yere dökülmüş meyveler toplanmalıdır. Bahçelerde yere
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–
–
–

–

5.2. Biyoteknik Mücadele

EM

–
–

dökülen meyveler zararlı için besin kaynağı oluşturacağından, yere dökülmüş
meyveler, tüketilmeyen ve ıskartaya ayrılmış meyveler açıkta bırakılmamalı
toplanarak en az 30 cm. derinlikte uygun bir alana gömülmek suretiyle imha
edilmelidir.
Bahçedeki yere dökülen meyvelerden kesinlikle kompost yapılmamalıdır.
Zararlının bulunduğu alandan başka yerlere yayılmasına neden olabilecek
mekanizmalar örneğin, traktör vb. ekipmanlar temiz tutulmalıdır.
Bahçelerde damlama sulama sistemi ile sulama yapılmalıdır. Meyve ağaçlarının
özellikle hasata yakın dönemde aşırı sulanmasından kaçınılmalıdır.
Çayır ve meralar, terk edilmiş bahçeler zararlı için uygun yaşam alanı
oluşturacağından dolayı kontrol altında tutulmalıdır.
Drosophila suzukii’nin birkaç km uçabildiği bilindiğinden mücadelenin toplu
mücadele şeklinde yapılması gerekmektedir. Zira, kendi haline bırakılan bahçeler
zararlının çoğalması için uygun ortam oluşturmaktadır.
İçerisinde elma sirkesi bulunan tuzakların kontrolleri sırasında, zararlıyı cezbetmemesi
açısından tuzakta bulunan sirkenin ağaçlara yakın yerlere dökülmemesine özen
gösterilmelidir.

TA

G

Zararlıyı izlemek amacıyla, konukçusu olan meyve türlerinin bulunduğu bahçelere nisan ayı
başından itibaren 5 da için en az 2 adet tuzak asılır. Meyve türüne göre olgunlaşma
başlangıcından en az bir ay önce tuzaklar asılmalıdır. Tuzak olarak 0,5 lt lik şeffaf plastik
kaplar kullanılır ve içerisine bir miktar elma sirkesi konulur. Diğer böcek türlerinin tuzağa
girişini engellemek amacıyla, üzerine 3 mm’den büyük olmayan 8-10 adet delik açılır.
Tuzaklar haftalık kontrol edilerek, içerisinde bulunan böcekler süzgeçten geçirilerek ayrılır.
Tuzak içerisinde bulunan elma sirkesi eksildiğinde ilave edilir (Şekil 5).

Şekil 5. Kanadı noktalı sirke sineği takibinde kullanılan sirke tuzakları

Hasat edilecek meyve türlerinin larva ile bulaşıklığının belirlenmesi önemlidir. Meyvelerde
larva bulaşıklığı bulunmayan ve ergin yoğunluğunun çok düşük olduğu yerlerde çok sayıda
sirke tuzağı asılarak zararlıyı kontrol altına almak mümkün olabilmektedir.
Zararlı ile mücadelede uygulanan kitle halinde tuzakla yakalama metodu, popülasyon çok
düşük olduğunda etkili olabilmektedir. Zararlı ile mücadelenin erginlere karşı yapılması
gerekmektedir. Bunun için; sirke tuzakları, erginler yumurta koymadan önce bulaşık olduğu
bilinen bahçe ve komşu bahçelerin etrafını çevreleyecek şekilde nisan ayı başından itibaren
asılmalıdır. Bahçenin tüm kenarları boyunca, 1 sıra ve en fazla 5 metre aralıkla sirke tuzakları
asılır. Aynı bahçe içindeki diğer ağaçlara ise, ağaç başına 4-5 adet sirke tuzakları asılarak
zararlının mücadelesinde kitle halinde tuzakla yakalama yöntemi uygulanır.
Genelde D. suzukii popülasyonunda artış temmuz ayından itibaren başlayarak sonbahar
boyunca devam etmektedir. Bu nedenle tuzakla kitle halinde yakalama işlemine yıl boyu
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devam edilir. Kitle halinde tuzakla yakalama çalışması sırasında tuzaklarda yakalanan ergin
popülasyonunda artış görülüyorsa kimyasal mücadele ile kombine edilir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

EM

Nisan ayı başından itibaren asılan sirke tuzaklarında en az bir tane ergin yakalandığında o
bahçe bulaşık kabul edilir ve kimyasal mücadeleye başlanır. Kimyasal mücadele sonrasında
tuzaklarda ergin yakalanması devam ettiği sürece meyvelerde de larva kontrolü yapılır.
Meyveler larva ile bulaşık bulunur ise imha edilir.
Zararlı ile mücadele, yumurta bırakmasına engel olmak için erginlere karşı yapılır. Larva
meyve içine girmeden önce mücadelenin yapılması gerekir. Ancak, ilaçlama zamanı
meyvelerin olgunlaşma dönemine denk geldiği için, son ilaçlama ile hasat aralığı konusunda
oldukça dikkatli olunması gerekmektedir.
Bu zararlının mücadelesi, tuzaklarda erginler tespit edildiği dönemde yapılmakla birlikte diğer
böceklere karşı yapılan kimyasal mücadele ile aynı tarihlere rastlıyorsa ayrıca ilaçlamaya
gerek yoktur.
Meyve türlerinin larva ile bulaşıklığının belirlenmesi, yapılacak işleme karar verme açısından
önemlidir. D. suzukii larvasının kiraz gibi ufak boyutlu meyvelerdeki varlığının tespitinde
tuzlu su solüsyonu kullanılır. Bunun için; tesadüfi olarak toplanan 30 adet sağlam meyve
plastik poşet içerisine konulur. İçerisine 4 bardak su ve 1/4 ölçü tuz konur. 10-15 dk beklenir
ve larvaların su içinde yüzmeye başlaması takip edilir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

G

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

Kaplama ilaçlama şeklinde yapılan uygulamada konukçu bitki türüne bağlı olarak motorlu
yüksek basınçlı pülverizatörü, yardımcı hava akımlı bahçe pülverizatörü ve sırt atomizörü
kullanılır.

TA

5.3.4. İlaçlama tekniği

Konukçu bitkinin tüm yeşil aksamı ve meyvelerin tamamının iyice kaplanacak şekilde
ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Uygulamada başarılı olabilmek için zararlı ile bulaşık
bulunan tüm bahçelerin ilaçlanması gerekmektedir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tuzaklar nisan ayı başından itibaren hasada kadar haftada bir kontrol edilir. Tuzaklarda bir
tane bile Kanadı noktalı sirke sineği görüldüğünde ilaçlama yapılır. Meyvelerin olgunlaşma
periyodu boyunca hasada kadar meyvede larva kontrollerine devam edilir. Meyvelerde larva
bulaşıklığı saptanmadığı takdirde mücadele başarılı kabul edilir.
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KESME ÇİÇEKLERDE
BATI ÇİÇEK THRİPSİ Frankliniella occidentalis (Pergande)
(Thysanoptera: Thripidae)’NE KARŞI FÜMİGASYON UYGULAMASI

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

EM

Erginleri, dar ve silindirik vücutlu olup, dişi bireylerin kanatlarının etrafında kirpik şeklinde
kıllar bulunması karakteristiktir. Erginlerin boyu 1.5 mm civarında (çoğunlukla 1,2-1,3 mm)
olup renkleri değişkendir. Dişilerin rengi, açık sarıdan koyu kahveye kadar değişir. Açık
renkli bireylerin abdomenlerinde kahverengi lekeler bulunabilir. Erkekler daha küçük ve açık
sarı renkli olup, nadiren görülürler. Ön kanadın ana damarında, kaideden uca doğru düzenli
aralıklarla dizilen 14-19 adet kıl bulunur. Antenleri 8 segmentlidir. Gözleri açık renkle
çevrelenmiştir. Bacaklar sarı, orta ve arka tibialar donuk gri renktedir. Dişilerde yumurta
koyma borusu aşağı doğru kıvrıktır.
Yumurtaları 0,2 mm büyüklüğünde, böbrek şeklinde ve beyaz renklidir. Yumurtalarını tek tek
ovipozitörleriyle yaprak, çiçek ve meyve dokularının içine bıraktıklarından, yumurtalar gözle
görülmez. Bir dişi 18–49 gün olan yaşam süresince 30–150 adet yumurta bırakabilir.
Yumurtalar genellikle bir hafta içinde açılır.
Yumurtadan çıkan larvalar ergine benzer, ancak kanatları gelişmemiştir. İki larva dönemi
geçirdikten sonra pupa olmak için toprağa girer. Larvalar silindirik şekilli ve krem rengidir.
İkinci dönem larvalar ise altın sarısı renktedir. Larvadan kanat çıkıntıları taşımalarıyla ayırt
edilebilen, bir pseudoprepupa ve bir pseudopupa dönemlerinden sonra ergin olurlar. Pupa
dönemlerinde daha açık renkli ve çok az aktiftirler. Larva ve pupa dönemleri 3-6’şar günde
tamamlanır.
Ergin olduktan sonra bitkiye tekrar dönerek beslenmeye başlarlar. Bitkilerin, çiçek
tomurcuğu, çiçek ve yeni çıkmakta olan yaprakları gibi kendini gizleyebildiği kısımlarda
yaşamayı ve beslenmeyi tercih ederler. Laboratuar şartlarında yumurtadan ergine gelişme
süresi; 150C’de 44.2, 200C’de 21.8 ve 27.60C’de 13.9 gündür. Çiçek thripsleri çok hareketli
böcekler olup, tarla koşullarında yılda 4-6, sera koşullarında ise 12-15 döl verebilirler.
Laboratuar koşullarında yılda 22 döl verdikleri tespit edilmiştir. Kışı ergin halde, çeşitli
bitkiler üzerinde geçirirler. Seralarda bütün yıl boyunca görülürler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Larva ve erginleri hem yaprakta hem çiçekte epidermis tabakasını ağız parçaları ile yırtar
veya zedeler, çıkan bitki özsuyunu emerek beslenirler. Beslendikleri bölgedeki hücreler ölür
ve boşalmış hücre boşluklarının hava ile dolmasıyla, dokularda karakteristik beyaz gümüşi
lekeler oluşur.
Beslendiği yapraklar; zamanla solar, bükülür ve beyazımsı bir hal alır. Yoğunluk fazla ise
yaprakların üst kısmında yanıklar meydana gelir. Bu emgiler sonucu bitki tamamen
kuruyabilir. Çiçeklerin taç yapraklarında beslenmeleri halinde lekeler oluşur ve pazar değeri
düşer. Ovipozitörleriyle yumurta koyarken, bitki dokusunda açtıkları yarıklar dolayısıyla da
zararlı olurlar. Aynı zamanda bazı önemli virüs hastalıklarının da vektörüdür.
Zararlı, sahillerde ve denizden yüksekliği 2700 m’ye kadar olan iç kesimlerde
yaşayabilmektedir. Bu bakımdan değişik iklim bölgelerinde ve çok geniş alanlarda yayılma
potansiyeline sahiptir.
Kaliforniya thripsi de denilen bu zararlının anavatanı, Kuzey Amerika’nın Alaska’dan Kosta
Rika’ya kadar uzanan batı kesimleridir. Buradan Havai, Yeni Zelanda, Japonya ve Kore’ye
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kadar yayılmıştır. Avrupa’da ilk olarak 1985 yılında Almanya ve İskandinavya’da seralarda
süs bitkilerinde kaydedilmiştir. Buradan Avrupa’nın doğusuna doğru yayılmıştır.
F. occidentalis, Türkiye’de ilk olarak 1993 yılında Antalya’da seralarda tespit edilmiştir. Bu
güne kadar Akdeniz ve Ege bölgelerinde; başta seralar olmak üzere turunçgil alanları dışında
çoğu tarımsal üretim alanlarında egemen thrips türü haline gelmiştir.
3. KONUKÇULARI

4. MÜCADELESİ

EM

Polifag bir zararlıdır. Kaliforniya’da 45 familyaya ait 139 bitki türünde bulunduğu ve bu
sayının örneklemelerle artabileceği kaydedilmiştir. Karanfil, gül, kasımpatı, gerbera, aster,
solidago ve gysophila gibi süs bitkilerinin yanısıra pamuk, domates, patlıcan, biber, fasulye,
hıyar, kavun, karpuz, kabak, ıspanak, soya, susam, kuşkonmaz, bamya ve birçok meyve
türünde ekonomik zararlara neden olabilmektedir.
Sera koşullarında, thripslerden ari kesme çiçek üretimi için, ilgili teknik talimatında
belirtildiği şekilde gerekli kültürel önlemler alınmalı, biyolojik veya kimyasal mücadele
yapılmalıdır. Kesme çiçek ihracatı yaptığımız ülkeler, aldıkları ürün üzerinde zararlı
bulunmasını istemedikleri için, elde edilen ve ihracata konu olan kesme çiçek demetlerinde
gerekli kontroller titizlikle yapılmalıdır. Kontrolleri yapan inspektörlerin de gerekli görmesi
halinde fümigasyon uygulaması yapılmalıdır.

G

4.1. FÜMİGASYON
Dış karantina listelerinde F. occidentalis yer alan ve fümigasyon uygulamasını kabul eden
ithalatçı ülkelere gönderilecek kesme çiçek demetleri fümigasyona tabi tutulur. Bu işlemler;
Ürün ve zararlı dikkate alınarak en uygun fümigant seçilerek, Zirai Karantina Fümigasyon
Yönetmeliği esasları çerçevesinde yapılır. Bazı kesme çiçek tür ve çeşitlerinin uygulanacak
fümigasyondan etkilenme dereceleri tam olarak bilinmediğinden fitotoksisite oluşmamasına
dikkat dilmelidir.
4.1.1. Uygulanacak Fumigasyon Yöntemi
Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinde yer alan normal hava basıncı altında atmosferik
fumigasyon yöntemi uygulanmalıdır.

TA

4.1.2. Fumigasyon Uygulanacak Ortam
Uygulamalar, gaz sızdırmayan, sıcaklık kontrolü yapılabilen gazlama odaları ya da
konteynırlarda yapılmalıdır. Gazlama odaları veya konteynırlar, Bakanlıkça belirlenen teknik
şartlara uygun olmalıdır. Gaz odasının sıcaklığı, belirlenen doz ve süre için gerekli olan
sınırlar içerisinde tutulmalıdır. Fümige edilecek kesme çiçek demetleri, sirkülasyonu
sağlamak amacıyla aralıklı olarak istif edilmelidir.
4.1.3. Fumigasyon işleminde Uyulacak Güvenlik Tedbirleri
Uygulama, Fümigasyon Operatörü belgesine sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.
Fümigasyonun insanlara, ürüne ve çevreye zarar vermeden uygulanabilmesi için, Zirai
Karantina Fümigasyon Yönetmeliğine ve özellikle “sağlıklı fümigasyon için aranan şartlar”
başlığında yer alan hususlara titizlikle uyulmalıdır. Fümigasyon uygulamasından sonra,
boşaltılan gazların insanlara ve çevreye zarar vermemesi için, gazlama odaları yerleşim
yerlerinden uzakta olmalıdır.
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4.1.4. Fumigasyonda Kullanılacak kimyasallar ve Uygulama Süresi
Uygulama
Süresi
1,5 saat

Uygulama
sıcaklığı
29-31 0C

1,5 saat

18-22°C

4,0 saat

15°C

EM

Uygulama
Etkili Madde Adı
Formülasyonu Dozu
Methyl Bromit, %98 GA
16 gr/m3
Methyl Bromit,%98
GA
30 g/m3
+Dichlorvos, 550
EC
0.3 ml/m3
g/l*
Methyl
GA
13,5 g/m3
Bromit,%98**

*: Gerekli olan dichlorvos dozu fumigasyon odasındaki elektrikli buharlayıcıya konulur.
Methyl bromide uygulaması ile aynı anda buharlayıcı açılarak uygulama başlatılır.
**: Krizantem için önerilir. Uygulama sonrası 1.7°C sıcaklığı aşmayan ortamda 2-4 gün süre
ile soğuk uygulamasına tabi tutulmalıdır.
Uygulama öncesi, tür ve çeşit uygulanan fümigantlara karşı hassasiyetlerinin farklı olabileceği
göz önüne alınarak fitotoksite ön denemeleri yapılmalıdır.
5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Karantina amaçlı olarak bu uygulamanın yapılmasını kabul etmiş olan ülkelere ihraç edilecek
olan kesme çiçeklere fümigasyon işlemi uygulanır. Uygulama sonucunda yeterince örnek
alınarak çiçek, çiçek sapı ve yapraklarda, thripslerin ergin, larva ve yumurta dönemlerinin
bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Thripslerin hiçbir dönemi canlı olarak bulunmuyorsa
uygulama başarılıdır. İhraç edilen üründe herhangibir fitotoksik etkinin oluşmamasına dikkat
edilmelidir. İthalatçı ülke tarafından talep edilirse uygulama yapılan ürün üzerinde kalıntı
analizi yapılmalıdır.
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KÖK-UR NEMATODLARI
Meloidogyne spp. Goeldi
(Tylenchida: Meloidogynidae)

G

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Konukçu bitki kökünde irili ufaklı urlar meydana getirmeleriyle tanınan Kök-ur nematodları
(Meloidogyne spp.), ikinci dönem larvaları ve erkekleri iplik şeklinde, dişileri armut veya
limon şeklinde mikroskobik canlılardır. Dişileri 0,7–0,8 mm boyunda; 0,4–0,5 mm eninde;
erkekleri 1,2-2,0 mm, larvaları ise 0,3-0,5 mm boyundadır (Şekil 1).
Dişi, vücudunun hemen arkasındaki, bir kısmı köke gömülü, bir kısmı kök yüzeyinde olan
jelatinimsi bir maddeden oluşan paket içine yumurtalarını bırakır (Şekil 2).Patateste ise dişiler
birinci dölünü patates köklerinde verirler ve daha sonra yumruların kabuk altındaki etli
kısmında gelişerek yumurtalarını burada paket içine bırakırlar. Konukçu cinsine ve nematod
türüne göre değişmekle birlikte, bir paket içinde ortalama 400-500 yumurta bulunur, hatta bu
sayı 2000’e kadar çıkabilir. Birinci larva dönemini yumurta içinde geçiren etmen ikinci larva
döneminde yumurtadan çıkarak bitkiyi enfekte eder. Daha sonra üçüncü ve dördüncü larva
dönemini geçirdikten sonra ergin hale geçer. Kışı urlu bitki kökü artıklarında ve toprakta
yumurta veya larva halinde geçirir. Hafif ve orta karakterli topraklarda yaşar, ağır toprakları
sevmez. Genellikle toprak sıcaklığı 10°C’den aşağı ise gelişemez, zararı 15°C’de başlar.
Diğer türlerden farklı olarak Meloidogyne chitwoodi’nin gelişimi 5°C de başlar. Çoğu Kök-ur
nematodu türünün laboratuvar şartlarında 27°C’de 3-4 haftada bir döl verdiği saptanmıştır.
b
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Şekil 1. Kök-ur nematodu (a) dişisi ve (b) ikinci dönem larvasının mikroskop
altındaki görünüşü.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Kök-ur nematodları iç parazit (endoparazit) nematodlardır. Konukçusu olduğu bitkinin kök
sisteminde urlara neden olur, bitkinin iletim dokularını bozarak topraktan su ve besin
alışverişini kısıtlar. Bitkide gelişme yavaşlar ve durur, bodurlaşma görülür. Yapraklarda
sararma, çiçek ve meyve dökülmelerine neden olur. Enfeksiyon ağır ise bitki tamamen
kuruyabilir. Kökte oluşan urun büyüklüğü ve şekli, bitki türü ve yaşına göre değişiklik
gösterir. Domates ve hıyar bitkisi köklerinde büyük urlar oluşurken, biber bitkisinde oluşan
urlar nispeten küçüktür (Şekil 3). Patates yumrularında kabuk altında gelişerek zarar
yapmaktadır. Patates bitkisi köklerinde ur oluşumu olmamakta veya çok az olmaktadır.
Nematod beslenmesi ve gelişmesi sonucu yumru kabuğu soyulduğunda altında görülebilen
dişilerin neden olduğu nokta şeklinde kahverengi lekeler ve popülasyon yoğunluğuna bağlı
olarak yumru yüzeyinde siğil şeklinde irili ufaklıurlara neden olmaktadır (Şekil 4). Kök-ur
nematodlarının ikincil zararı ise, kılcal köklerde açmış olduğu yaralardan giren toprak kökenli
patojenlerin bitkide oluşturduğu hastalıklardır. Kök-ur nematodlarının neden olduğu verim
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EM

kayıpları, popülasyon yoğunluğuna ve bitki çeşidine göre değişmekte olup, bu oran sebzelerde
%15-85’dir.

©E. EVLİCE
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Şekil 2. Konukçu köklerindeki Kök-ur
nematodu yumurta paketleri.

Şekil 3.Kök-ur nematodu’nun köklerde neden
olduğu urlar.
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Ülkemizde özellikle sebze yetiştirilen alanlarda bu nematoda rastlanabilir. Dünyada Kök-ur
nematodlarının tespit edilmiş 90’ın üzerinde türü bulunmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar
yapılan çalışmalarda farklı bölgelerde ve farklı kültür bitkilerinde toplam 9 türü tespit
edilmiştir. Bunlar;
M. arenaria (Neal)
M. artiellia Franklin
M. chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo &Finley
M. luci n. sp.
M. exigua Goeldi
M. hapla Chitwood
M. incognita (Kofoidand White)
M. javanica (Treub)
M. thamesi Chitwood’ dir.
3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlıdır. Kök-ur nematodlarının aralarında sebze, süs bitkileri ve meyveleri
kapsayan 2000’den fazla konukçusu vardır. Yabancı otlardan birçoğu da Kök-ur nematodları
için uygun konukçudur. Kök-ur nematodlarının konukçularının yetiştirilmediği dönemde
yabancı otlar popülasyonun devamını sağlarlar.

©E. EVLİCE

Şekil 4. Kök-ur nematodu’nun patateste
yumru üzerinde ve kabuk altındaki zararı.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Kök-ur nematodlarına karşı funguslardan Arthrobotrys conoides Drechsler, A.oligospora
Fresenius, Purpureocillium lilacinus (Thom), P. fumosoroseus Apopka, Trichoderma
harzianum Rifaive Verticillium chlamydosporium Goddard; bakterilerden Pasteuria
penetrans (Thorne) Sayre and Starr kullanılmaktadır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Karantina Önlemleri

EM

-Kök-ur nematodları karantinaya dahildir. Bu nedenle bulaşık üretim materyallerinin temiz
bölgelere taşınması ve kullanılmasına engel olunmalıdır.
-Bulaşık olduğu şüphe edilen alanlardan, toprak örneği alma talimatına uygun olarak toprak
ve kök örnekleri alınarak analiz yapılmalıdır.
-Toprak örneği alınacak alanlarda tek yıllık bitkiler bulunuyorsa; ocaklar halinde kurumaların
olduğu yerlerden ve bu yerlere yakın sağlam bitkilerin kökleri civarından toprak örneği alınır.
-Çok yıllık bitkilerin bulunduğu alanlardan toprak örneği alınırken, sağlıksız gelişme gösteren
bitkilerin taç izdüşümleri çevresinden ve ağacın kılcal kökleri civarından örnek alınmasına
dikkat edilmelidir.
5.2. Kültürel Önlemler

Kök-ur nematodlarının konukçusunun çok olması, sulanabilir alanlarda özellikle sebzelerin
yetiştirilmesi, bazen bir yıl içinde birden fazla bitkinin üretiminin yapılması nedeniyle
kültürel önlemlerin uygulanması pratik ve ekonomik olmamakla birlikte:

G

- Bitkisel üretimde nematodla bulaşık olmayan üretim materyali kullanılması gerekir. Şüpheli
üretim materyali ekim veya dikimden önce nematolojik yönden analiz edilmelidir.
- Üretim yapılacak alan nematolojik yönden analiz edilmelidir.
- Dayanıklı çeşitlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

TA

- Açık alanda nematisit kullanımının ekonomik olmaması nedeniyle konukçusu olmayan
bitkilerle münavebe uygulanmalıdır. Münavebe sırasında yabancı ot temizliğine de dikkat
edilmelidir.
- Sulama suyunun nematodla bulaşık olmamasına dikkat edilmelidir.
- Ekim ve dikim öncesinde, yazın sıcak ve kurak aylarında toprağın 15 gün ara ile 30-40 cm
derinlikte en az 2 kere alt üst edilerek işlenmesi, nematod popülasyonunu azaltmaktadır.
- Hasat zamanı, nematodla bulaşık bitki kök, yumru ve artıklarının toprakta bırakılmayıp
sökülerek imha edilmesi gerekmektedir.
- Bulaşık alanlarda kullanılan toprak işleme alet ve makineleri temizlenmeden
kullanılmamalıdır. Sera girişlerinde sönmemiş kireç kullanılarak hijyene dikkat edilmelidir.
5.3. Fiziksel Mücadele

Yazın sıcak aylarında yapılacak solarizasyon uygulaması topraktaki nematod yoğunluğunu
önemli ölçüde düşürmektedir.
- Bu amaçla 40-50 cm derinliğe kadar sulanan toprak, tava geldikten sonra 30-40 cm derinliğe
kadar sürülerek, kesekler kırılmalı ve yüzeyi düzeltilmelidir.
- Damlama sulama sistemi döşendikten sonra toprak 0,025-0,1 mm kalınlığında UV katkılı
şeffaf plastik örtü ile düzgünce kapatılmalıdır. Toprak nemini kaybederse örtünün altında
bırakılan damla sulama sistemi çalıştırılmalıdır.
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- Solarizasyon uygulamasından sonra toprağın yüzeysel işlenmesi gerektiği için, sırta dikim
yapılan bitkilerde solarizasyon uygulamasından önce sırtlar hazırlanmalıdır.
- Uygulama yazın sıcak aylarında (temmuz–ağustos) 4-8 hafta süreyle yapılmalıdır.
- Solarizasyonun başarısını artırmak için örtüyü sermeden önce toprağa organik madde ilave
edilmelidir. “Solarizasyon+1kg yaş tavuk gübresi/m2” veya “solarizasyon+3kg yaş sığır
gübresi/m2” uygulamaları solarizasyonun başarısını artıracaktır.
- Toprak fumigantları kullanılarak, solarizasyon süresi 4 haftaya kadar indirilebilir.

EM

5.4. Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadelede başarılı olmak için, kültürel önlemlerin iyi alınmış olması gerekir.
Boş saha ilaçlaması: Kök-ur nematodları bitkilerde erken dönemde önemli zararlara neden
olurlar. Mücadelelerinde en önemli nokta, ekim veya dikimden önce popülasyonun
minimuma indirilmesidir. Bu amaçla, değişik mücadele yöntemleri kombine edilerek
uygulanmalıdır. Ekim dikim öncesi ruhsatlı bir nematisitle boş saha ilaçlaması yapılabilir
(Bkz: Nematodlara Karşı Boş Saha İlaçlamaları. Cilt VI, Sayfa 61).
Dikim öncesi, dikimde veya dikim sonrası ilaçlamalar: Sebzelerde dikimden önce, dikimle
beraber veya dikimden sonra yapılannematisit uygulamalarında çevre ve insan sağlığına
olumsuz etkileri nedeniyle nematisitlerin etiketlerinde belirtilen doz ve dönemlerine uygun
olarak kullanılması gerekmektedir.
Meyve ağaçlarında ise sadece muzda bitki varken nematisit uygulaması yapılmaktadır.
5.4.1. İlaçlama zamanı

G

Kök-ur nematodlarının ilaçlama zamanının belirlenmesinde, nematodun biyolojik dönemi,
toprak karakteri, toprağın sıcaklığı ve nem durumu, uygulamada kullanılacak
nematisitlerinfitotoksite durumları ve sistemik olup olmadıkları gibi etkenler dikkate
alınmalıdır.
Nematodlara karşı ilaçlama, toprak tavında iken, toprak sıcaklığı 15ºC ve üzerinde olduğu
zamanda yapılır.
5.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler

İlaçlamalar uygulama alanına homojen bir şekilde dağılım sağlayacak ve/veya doğru bölgesel
ilaçlama yapabilecek ilaç etiketine uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır. Biyolojik
etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler amaca uygun olarak seçilmelidir.
5.4.4. İlaçlama tekniği

İlaçlamadan önce toprak nemi ilacın başarısı için çok önemlidir. Uygulama sırasında toprak
tavında olmalıdır. Dikim öncesi yapılacak ilaçlamalarda ilaçlamaya başlamadan toprak
işlemleri tamamlanmalıdır. İlaçlamadan sonra toprak kesinlikle işlenmemelidir. İlaçlamada
kullanılacak ilaçlama tekniğinin seçiminde ilaç etiketi göz önünde bulundurulmalıdır.
Bilindiği üzere, tarımsal mücadelede ilaçlı mücadele yöntemi en son düşünülmesi gereken bir
husustur. Nematisitlerin toprakta ve bitkide bıraktıkları kalıntı (rezidü), insan ve çevre
sağlığına olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu ilaçlar usulüne uygun biçimde kullanılmadıkları
zaman bitkiler için de fitotoksiktir. Tarlada ilacı hazırlarken, ilacın içme ve kullanma suyuna
karışmamasına ayrıca özen gösterilmesi gerekir.
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MEYVE AĞACI DİPKURTLARI
Erik dipkurdu Capnodis carbonaria Klug., Antepfıstığı dipkurdu C. cariosa Pall.,
Kavak dipkurdu C. miliaris Klug., Fidan dipkurdu C. porosa Klug.,
Küçük dipkurdu C. tenebricosa Oliv., Kiraz dipkurdu C. tenebrionis L.,

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

(Coleoptera:Buprestidae)

Erginleri siyah veya bronz renkte, hafif parıltılı pronotum, tür özelliklerine göre 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 1).

a

d

c

e

G

b

Şekil 1. Erik dipkurdu (a), Antepfıstığı dipkurdu (b), Kavak dipkurdu (c), Küçük dipkurdu (d), Kiraz
dipkurdu (e)
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Sıcak ve güneşli havalarda gürültü ile düz bir hat üzerinde uçar. Erginlerine çoğunlukla gövde
ve kökboğazında rastlanır. Yaklaşıldığında ağacın veya dalın ekseni etrafında dönerek
saklanmaya çalışır, yakalanacağı anda bacaklarını vücut altına çekerek kendini toprağa atarak
ölü taklidi yapar, kuru yapraklar ve otlar arasında hareketsiz olarak gizlenir. Erginleri türlere
göre 12-36 mm boyunda olabilir.
Yumurtaları ortalama 1 mm boyunda ve oval şekillidir. Larva boyu türe, gelişme dönemine ve
beslenme durumuna göre 80 mm’ye kadar ulaşabilir. Larva genellikle sarımsı renkte olup 13
segmentli ve yassıdır (Şekil 2a). Baş, protoraksa derince sokulmuş, protoraks yassı ve diğer
segmentlerden çok daha geniştir. Genç larva çok tüylü olup birinci gömlekten sonra tüyler
kaybolur (Şekil 2b). Pupaları oval şekilde olup serbest pupa tipindedir (Şekil 4a).

a

b

Şekil 2. Meyve ağacı dip kurdu olgun larva (a), bir günlük larva (b).
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Ergin dişi, yumurtalarını tek tek veya 5-10 ve daha büyük gruplar halinde kök boğazına yakın
ağaç gövdesindeki çatlaklara, kabuk aralarına, aşı gözlerine veya kök boğazı civarındaki
toprağa bırakır (Şekil 3). Yumurtalar ilk bırakıldıklarında yumuşak ve sarı renkte, hava teması
sonrasında sertleşerek süt beyazı rengini alır.

© H.USANMAZ

Şekil 3. Ergin dişi tarafından bırakılan yumurtalar.
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Köklerde beslenerek olgunlaşan larvalar, kök içerisinde veya kök boğazında pupa olur ve bu
pupalardan bir yıl içinde iki ayrı dönemde ergin çıkışı görülür (Şekil 4a). Birinci dönem ergin
çıkışı temmuz-ağustos aylarında, ikinci dönem ergin çıkışları ise ekim-kasım aylarında olur.
Kışı kök kabuğu altında larva olarak veya ağaç kovuklarında, yaprak altında ve toprakta
hareketsiz olarak ergin halinde geçirirler (Şekil 4b). Kışı ergin olarak geçiren bireyler
ilkbaharda aşı gözü ve taze sürgünlerde oburca beslenip sıcaklık 25-26ºC’nin üstüne
çıktığında çiftleşir ve yumurta bırakmaya başlarlar.

a

b

Şekil 4. Meyve ağacı dipkurdu pupası (a), kışı geçirmekte olan larva (b).
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Birinci dönemde çıkan erginler yumurtalarını temmuz-ağustos-eylül-ekim aylarında, ikinci
dönemde çıkanlar ise yumurtalarını bir sonraki yılın mayıs-haziran-temmuz aylarında
bırakırlar. En çok yumurta temmuz- ağustos aylarında bırakılır. Yumurtlama süresi 3 ay olup,
bir dişi 2000’den fazla yumurta bırakabilmektedir. Yumurtalar 28°C’de 7-12 gün sonra açılır.
Çıkan larvalar 2 mm boyunda ve çok tüylüdür. 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 veya yaz dönemine göre 4,5 ile 11 ay arasında değişmektedir. Olgun larva
kök boğazında pupa olur ve pupa dönemi bir ay kadardır. Zararlı iki yılda 1 döl verir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Özellikle sert çekirdekli meyve ağaçları, antepfıstığı ve kavaklarda kök kabuklarının altında
larva ve larva zararının olması, ağaçların kök boğazı veya kök boğazı 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.
Meyve ağacı dipkurtlarının hem erginleri hem de larvaları zarar yapar.
Erginler konukçusu oldukları bitkilerin yapraklarını çok ender olarak ve az miktarda yer fakat
genç sürgünleri, aşı gözlerini, yaprak saplarını (özellikle strese girmiş ağaçlarda) oburca
yiyerek tahrip eder ve büyük zarar verir (Şekil 5a).
Esas zararı larvalar meydana getirir. Genç larva toprak yüzeyinden aşağıda, kök kabuğunun
altında bulunur ve kambiyum tabakasını kemirir. Larva kök kabuğu altında galeriler açar,
bitkinin beslenmesine engel olur, galerilerin içi pislik ve talaş ile doludur (Şekil 5b). Olgun
larva kök boğazında kabuk altında beslenerek zarar oluşturur, beslenme sonucu ağaçlar kurur.
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Fidan dip kurtları herhangi bir nedenle strese girmiş, bakımsız ve susuzluk çeken meyve
ağaçlarına ve kavaklara büyük ölçüde zarar verir. Ağaçlarda önce büyüme durur, sonra larva
sayısının çoğalması ile gittikçe artan bir zayıflık ve sonunda ölüm görülür. Fidanlar aynı yıl,
diğer ağaçlar ise 3-5 yıl içinde kururlar (Şekil 5c).

a

b
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Şekil 5. Meyve ağacı dipkurdu ergininin sürgündeki zararı (a), larvasının kök kabuğundaki açtığı
galeriler (b) ve larva zararının sonucu olarak kuruyan ağaç (c).

3. KONUKÇULARI

G

Meyve ağacı dipkurtları ülkemizin her bölgesinde bulunur.

Kavak, söğüt, çitlembik, antepfıstığı, şeftali, nektarin, erik, kayısı, kiraz, vişne, badem, incir,
idris ve kuzukulağı köklerinde zararlıdır. Türlerin saptanan konukçuları aşağıda verilmiştir.
Erik, kayısı, kiraz, vişne, şeftali, badem
Çitlenbik, antepfıstığı
Kavak, söğüt
Badem
Kayısı, kuzukulağı, kiraz, şeftali, erik, badem,
antepfıstığı
Kiraz, şeftali, erik, kayısı, badem ve diğer sert
çekirdekli meyveler

TA

Erik dipkurdu (C. carbonaria )
Antepfıstığı dipkurdu (C. cariosa)
Kavak dipkurdu (C. miliaris)
Fidan dipkurdu (C. porosa)
Küçük dipkurdu (C. tenebricosa )
Kiraz dipkurdu (C. tenebrionis)

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Hindi
Tavuk
Melanotus sp.
Bataklık serçesi (Passer hispaniolensis Temm.)
Şehir kargası (Corvus monedula L.)
Şehir serçesi (P. domesticus L.)
Steinernema carpocapsea
Beauveria bassiana
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

5.2. Mekanik Mücadele

EM

-Ağaç altlarında erginlerin kolayca saklanabileceği yüksek boylu ot çalı vs.
bulundurulmamalıdır.
-Su ve gübrelemeye dikkat edilerek ağaçlar kuvvetli bulundurulmalıdır.
- Bahçe sürümü yapılırken köklere zarar verilmemelidir.
-Kabuklu bit problemi yoksa, ağaçların gövdesine kireç badanası yapmak, yumurta konmasını
güçleştireceğinden faydalıdır. Kabuklu bit problemi varsa kireç badanası yapılmamalıdır.
-Sabahın erken saatlerinde ve akşamüzeri gövde ve kök boğazında kolayca toplanabilecek
erginler yok edilmelidir.
-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

Ergin Mücadelesi

G

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 ergin mücadelesine veya bu ağaçların kök boğazları açılarak incelendiğinde
larvalara rastlanırsa larva mücadelesine karar verilir.
Kışlayan erginlere karşı mücadele, ilkbaharda erginler yumurta bırakmadan önce bölgelere
göre değişmekle birlikte mayıs-haziran aylarında (hava sıcaklıkları 25-26ºC olmadan)
yapılmalıdır. Yaz dönemi çıkan erginlere karşı temmuz-ağustos aylarında bir ilaçlama
yapılmalıdır. Erginlere karşı yapılan ilaçlamalar popülasyonu büyük oranda düşürmektedir.
Larva Mücadelesi

TA

Kimyasal mücadele haziran, temmuz, ağustos aylarında, zararlının yumurtalarını koyduğu
dönemde, her 15 günde bir yapılmalıdır. Bir bölgede zararlı yoğun bir şekilde görülüyorsa
zararlının görüldüğü tüm bahçelerde toplu mücadele, uygulamanın başarısını artırmaktadır.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makinalar

Larva mücadelesinde sırt pülverizatörü veya hidrolik bahçe pülverizatörü ile ilaçlama yapılır.
Ergin mücadelesinde ise hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği

Ergin mücadelesinde; ağacın tüm yeşil aksamının özellikle yeni sürgünlerin iyice
ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
Larva mücadelesinde; zararlı için önerilen ilaçlardan biri ile ağaçların 1 m yüksekliğine 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
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ve özellikle günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Aşılı ağaçlarda aşı ve civarı mutlaka
ilaçlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA
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EM

Larva mücadelesinde; 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.
Ergin mücadelesinde; ilaçlamadan 5-10 gün sonra yapılan kontrollerde zararlı yoğunluğu
kontrol edilmelidir. Zararlı ve zarar belirtisi görülmüyorsa kimyasal mücadele başarılı kabul
edilir.
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MEYVE AĞAÇLARINDA AĞUSTOSBÖCEKLERİ
Büyük kara ağustosböceği Lyristes plebejus Scopoli
Cicadatra adanai Kartal
Cicada mordoganensis Boulard
Cicadivetta tibialis (Panzer)

EM

(Hemiptera: Cicadidae)
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1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Erginler farklı renklerdedir. Ağustos böceklerinde dişi ve erkek bireyler benzer şekilde olan
bir çift zarımsı kanada sahiptir. Başta gözler arasında üçgen şeklinde yerleşmiş üç adet nokta
göz (ocelli) bulunur. Bu türler sokucu emici ağız yapısına sahiptir. Hortum uzun ve baş
kısmından çıkar. Antenler, kısa olan kaide segmentinden çıkar ve kıl şeklinde 5-6 segmentten
oluşur.
Dişilerin abdomenlerinin sonunda büyük, iğne şeklinde ve istenildiğinde uzayabilen bir
yumurta koyma borusu (ovipozitör) bulunur. Erkeklerin abdomenlerinin altında iki adet plaka
bulunur ve ses çıkarma organıdırlar. Yalnızca erkek bireyler ses çıkarırlar.
Büyük kara ağustosböceği (Lyristes plebejus)
Erginlerin genel olarak rengi siyah olup, toraks ve abdomende beyaz renkli unumsu bir yapı
vardır (Şekil 1a). Kanat damarları ile kanatların bağlantı yerleri kahverengi; costa ve clavus
portakal sarısı renktedir. Erkek ve dişilerde kanat açıklığı yaklaşık 1 cm ve vücut uzunluğu
ise, 0,5 cm’dir.
Yumurtaları iğ şeklinde (Şekil 1bc) olup, 2,7x0,4 mm boyutlarındadır. Yumurtalar ilk
bırakıldıklarında parlak ve şeffaf, olgunlaştıkça portakal sarısı rengine döner ve nimf çıkış
zamanında uç kısmının iki yanında iki kırmızı nokta belirginleşir.

a
b
c
Şekil 1. Büyük kara ağustosböceği ergini (a), yeni bırakılan (b) ve açılmaya yakın yumurtaları (c).

Yumurtadan yeni çıkan nimfler, sarımsı renkli, vücut üzeri tüylü ve 2,3x0,5 mm boyutunda
olup, karıncaya benzerler. Son dönem nimflerin boyu yaklaşık 26,7 mm, eni ise 11,9 mm’dir.
Bu dönemdeki nimfler diğerlerinden oldukça farklıdır. Petek gözler iyice yuvarlaklaşmış ve
üzerlerinde iki sıra halinde kıllar bulunur. Abdomen ve toraks segmentlerinin arka
kenarlarında koyu kahverengi bantlar vardır. Büyüme devam ettikçe bantlar arasındaki
uzaklık artar; dokuzuncu abdomen segmentinin ventralindeki genital plakalar erkek ve dişi
bireylerin ayrımında önemlidir. Erginlerin çıkışına yakın nimfin kanatları ile vücut yeşilimsi
renk alır ve toraksa bağlandığı yerler hafif kırmızılaşır (Şekil 2).
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Şekil 2. Büyük kara ağustosböceği’nin beşinci nimf dönemindeki farklılaşma belirtileri

TA

G

Cicadatra adanai
Erginlerin rengi genel olarak siyahtır. Vücut dorsalde kahverengimsi siyah, ventralde ise
sarımsı renktedir. Dişi bireyin abdomen ventralinin ortasında leke şeklinde siyah bant ve
dorsaldeki abdomen segmentleri arasında ise kahverengi çizgi şeklinde bantlar vardır.
Zararlının kanat açıklığı yaklaşık 47,5 mm, vücut uzunluğu ise, 24,5 mm’dir. (Şekil 3a).
Yumurtaları iğ şeklinde olup, ortalama 1,2x0,3 mm boyutundadır. Yumurta ilk bırakıldığında
süt beyazımsı renkte olup geliştikçe kırmızımsı pembe renk alır (Şekil 3c).
Son dönem nimf yeşilimsi kahverengi olup, beşinci nimf döneminin başlangıcında baş ve
petek gözler şeffaf krem renktedir. Abdomen krem renginde, abdomen segmentleri dorsalde
kısa ve siyah çizgilerle ayrılmaktadır. Nimfler geliştikçe baş, pronotum ve mesothorax
yeşilimsi renk alır, mesothoraxta siyah benekler oluşur, abdomen uzayıp büyür ve
abdomendeki kahverengimsi-siyah çizgiler arası mesafe açılır (Şekil 3b). Nimflerin rengi
ergin çıkışına yakın daha da koyulaşır, petek gözler pembemsi kırmızı renktedir. Ancak,
çıkışa yakın petek gözler kırmızı daha sonra mor renk almaktadır. Son dönem nimflerde vücut
uzunluğu yaklaşık 17,2 mm, vücut genişliği ise 5,7 mm’dir.

a
b
Şekil 3. Cicadatra adanai ergini (a), son dönem nimf (b) ve yumurta kümesi (c).

c

Cicadivetta tibialis
Meyve ağaçlarında görülen Ağustosböceklerinin en küçük boyda olanıdır. Genel görünümü
sarımsı siyah renktedir. Erkek bireylerde baş, pronotum ve mesothorax siyah, dişi bireylerde
ise mesothorax ve pronotum sarımsı desenlidir (Şekil 4a). Diğer türlerde olduğu gibi
kanatlarda leke veya benek bulunmaz. Erkek bireylerde kanat açıklığı ortalama 35,8 mm;
vücut uzunluğu 19,2 mm, dişilerde ise kanat açıklığı 38,2 mm; vücut uzunluğu 19,8 mm’dir.
Abdomen dorsalde siyah ve her abdomen segmentinde sarımsı bantlar bulunur. Ventralde ise,
abdomen ve bacaklar portakal sarısı renktedir.
Yumurtalar iğ şeklinde ve 1,1x0,3 mm boyutundadır. Yumurta ilk bırakıldığında süt beyazı
renginde, geliştikçe hafif sarımsı renk alır ve açılma öncesinde uç kısmının iki yanında
kahverenginde iki nokta belirginleşir (Şekil 4c).
Son dönem nimf krem renginde ve abdomen segmentleri dorsalde siyah bantlıdır. Son dönem
nimflerin abdomenleri dönem başlangıcında kısa ve abdomen segmentleri arasındaki siyah
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bantlar arasındaki uzaklık az olup nimfler geliştikçe bantlar arasındaki uzaklık artar.
Mesothorax ve prothorax arasında siyah bant ve kanat uzantılarında siyah çizgi bulunur.
Mesothorax ve prothorax şeffaf; ergin çıkışı öncesi son dönem nimflerde petek gözler önce
portakal sarısı, sonra kırmızı ve ergin çıkışına yakın ise mor veya siyahtır (Şekil 4b). Vücut
kahverengimsi renkte; prothoraxta sağ ve solda iki siyah benek bulunur ve nokta gözler
kırmızıdır. Son dönem nimflerin boyu ortalama 14,6 mm, eni ise 4,9 mm’dir.

a
b
c
Şekil 4. Cicadivetta tibialis’in ergini (a), son dönem nimfi (b) ve yumurta kümesi (c).

TA

G

Cicada mordoganensis
Erginler, genel olarak gri-bej renktedir. Vertex, pronotum ve mesoscutellum gri kahverenkli
desenli ve mesoscutellum bombelidir. Üzerlerinde yan yana iki adet U şeklinde
kahverengimsi desen bulunur. Prothorax gri ve siyah, üst kanat üzerinde 4’ü daha büyük 7
adet nokta şeklinde, siyahımsı benek vardır. Kanat damarları yeşilimsi siyah ve kanatların
thoraxa bağlandığı kısım gri renklidir. Erkek ve dişi bireylerde ortalama kanat açıklığı 76 mm,
vücut uzunluğu ise 40 mm’dir.
Son dönem nimflerin abdomen ve mesothoraxı beyaz, kanat uzantıları prothorax ve abdomen
segmentleri arasındaki bantlar açık kahverengidir. Nimflerin topraktan çıkışına yakın petek
gözleri kırmızılaşır. Son dönem nimflerin vücut uzunluğu 21,8 mm, eni ise 8,1 mm’dir (Şekil
5b).

a
Şekil 5. Cicada mordoganensis ergini (a) ve son dönem nimfi (b).

b

Ağustosböceği erginleri türlere göre değişmekle birlikte mayıs-ekim ayları arasındaki
dönemde doğada görülür. Yıllar itibariyle türler doğada farklı yoğunluklarda görülebilir. Daha
çok haziran ve temmuz aylarında yoğun ergin çıkışı olmaktadır. Ergin ömrü, 1-4 hafta
arasında değişmektedir. Erginler, daha çok günün sıcak saatlerinde çiftleşirler. Dişiler
çiftleştikten sonra yumurtalarını ovipozitörleri yardımıyla ağaçların bir ve iki yıllık canlı
sürgünlerine, kuru dal ve sürgünlere, değişik yabancı otlara kümeler halinde doku içine
bırakırlar. Yumurtadan çıkan nimfler kendilerini yere bırakır ve oradan da toprak içine
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geçerek bu dönemi toprakta geçirirler. Nimfler, toprak içinde muhtelif bitkilerin köklerinde
bitki özsuyunu emerek beslenirler. Nimf dönemlerinin süresi türlere göre değişir.

EM

Meyve ağaçlarında yaygın olarak görülen L. plebejus türünün ilk erginleri doğada haziran
ayının ilk haftasından başlayarak ağustos ayının son haftasına kadar görülmektedir. En yoğun
ergin çıkışı, haziran ayının son haftası ile temmuz ayının başlarında görülür. Yumurta açılımı,
sonbaharda ilk yağmurlardan sonra başlayıp aralık ayının üçüncü haftasına kadar devam eder.
Erkekleri ortalama 10,5 gün, dişileri ise 9,7 gün yaşar. Ağustosböcekleri 5 nimf dönemi
geçirmektedir. Zararlı nimfleri genellikle toprağın 5–50 cm derinliğinde bulunmakta olup 20–
40 cm derinlikte daha çok yoğunlaşmaktadır.
C. adanai erginleri, haziran ayının ikinci haftasından eylül ayının üçüncü haftasına kadar
doğada bulunmaktadır. Zararlı en fazla yumurtayı haziran ayının son haftası ile temmuz
ayının ilk iki haftasında bırakmaktadır. Yumurtalar, temmuz ayının son haftasından itibaren
açılmaya başlayıp eylül ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir. En yoğun yumurta
açılımı ise, temmuz sonu- ağustos ayı ilk yarısında olmaktadır.
C. tibialis erginleri, ilk olarak mayıs ayının ikinci haftası içinde görülür ve ağustos ayının
birinci haftasına kadar 71-80 gün boyunca doğada bulunur.
C. mordoganensis erginleri, haziran ayının ikinci haftasından ekim ayının ortasına kadar
doğada görülmektedir. Bu tür daha çok zeytin alanlarında görülür.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Ağustosböceği dişileri yumurtalarını koymak için ovipozitörleri ile bitkilerin özellikle bir ve
iki yıllık sürgünlerinde yaralar açmaktadır (Şekil 6). Bu zarar nedeniyle sürgün ve dallarda
kurumalar olmaktadır. Ayrıca, zararlı nimflerinin, özellikle kurak geçen yaz mevsiminde
bitkilerin toprakaltı kısımlarında (kılcal kökler) emgi yaparak beslenip, bunun sonucunda
özellikle yaşlı ağaç ve bakımsız bahçelerde büyük oranda kurumalara neden olabilmektedir.
Bu zararlanmalar sonucu, bitkiler zayıf düşmektedir.

TA

Ağustosböcekleri Ülkemizin tüm bölgelerinde bulunmaktadır.

a
b
c
Şekil 6. Ağustos böceğinin kiraz sürgünlerindeki yumurta bırakma zararının görünümü; L. plebejus
zararı (a), C. adanai zararı (b) ve C.tibialis zararı (c).

3. KONUKÇULARI

Ağustosböcekleri polifag zararlı türler olup, önemli konukçuları; kiraz, kayısı, erik, şeftali,
zeytin, idris, elma, incir, dut, kavak, çam vb. ile meyve bahçelerinin içinde ve çevresinde
bulunan başta kanyaş ve sirken gibi yabancı ot türleridir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Kuşlardan Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae) ve Sturnus vulgaris
(Passeriformes: Sturnidae) ağustosböceği erginleriyle, Cataglyhis cinsine bağlı karıncalar
henüz erginleşen ağustosböcekleri ile beslenmektedir.
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Archirileya inopinata (Hymenoptera: Eurytomidae) larvalarının L. plebejus yumurtalarının
iç kısmını tümüyle tüketip, yumurtaların zarını bırakmakta ve bir larva 8-10 adet yumurta ile
beslenmektedir.
5. MÜCADELESİ

G

EM

5.1. Kültürel Önlemler
Kültürel önlemler, ağustosböceklerinin yumurta bırakarak oluşturduğu zararı önemli oranda
azaltmaktadır. Bunun için öncelikle;
• Ağustosböceklerinin yumurta bırakma döneminde bahçe içinde veya kenarındaki
yabancı otlar biçilmemeli veya şeritler halinde bırakılmalıdır. Yumurta bırakma dönemi
tamamlandıktan sonra ise, yumurta bırakılmış otlar biçilerek imha edilmelidir. Bu yöntem
Ağustos böceklerinin hem zararını azaltma hem de sonraki yılların yoğunluğunu düşürme
açısından önemlidir.
• L. plebejus’un yumurta koymak için kabukları soyulmuş kuru kavak dallarını daha çok
tercih ettiği belirlenmiştir. Bu nedenle zararlının yumurta bırakma döneminde, kabukları
soyulmuş kavak dallarının toprağa sokulmasının ve yumurta açılımından önce bahçeden
uzaklaştırılması popülasyonun düşürülmesi açısından yararlı olacaktır. Ayrıca, L.
plebejus’un yumurta bıraktığı yaş ve kuru sürgün ve dalların ilk yağmurlardan önce, C.
adanai ve C. tibialis’in ise yumurta bıraktığı sürgünlerin temmuz ayının sonuna doğru
kesilip bahçeden uzaklaştırılması sonraki yılların yoğunluğunu düşürecektir.
• Ergin çıkışının yoğun olabileceği yıllarda, ergin çıkışına yakın veya ergin çıkışı
periyodunda toprağın sürülmesi, toprak içerisinde bulunan ve çıkışa yakın olan nimf
yoğunluğunun düşürülmesinde etkili olmaktadır. Bunun için haziran ayının başında
toprağın 5–10 cm derinlikte sürülmesi önerilebilir Ancak sürüm sırasında bahçe
içerisinde veya kenarında Ağustos böceklerinin yumurta bırakması için tuzak bitki olarak
otsu konukçuların bulundurulması gerekir.
5.2. Biyolojik Mücadele

TA

L. plebejus’un yumurta parazitoitlerinin ergin çıkışı ağustos ayının başında olmaktadır.
Yumurta parazitoitlerinin korunması amacıyla, yumurta bırakılan otsu bitkiler ile sürgün ve
kuru dallar parazitoitlerin çıkışından sonra eylül başından itibaren bahçeden
uzaklaştırılmalıdır.
5.3. Kimyasal Mücadele

Ağustosböceklerine karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.
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MEYVE GÖZKURTLARI
Elma gözkurdu Anthonomus pomorum L.
Badem gözkurdu A. amygdali Hustache

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

(Coleoptera: Curculionidae)

TA

G

Elma gözkurdu (Anthonomus pomorum):
Elma gözkurdu erginleri, 3.5–6.0 mm boy, 1.5–2.0 mm eninde olup vücutları ince, sık ve
sarımsı gri renkte tüylerle örtülüdür. Üst kanatların rengi siyahımsı kahverenginden açık
kahverengiye kadar değişir. Üst kanatlarda iki kahverengi bant ile çevrilmiş "V" harfi
şeklinde bir leke vardır (Şekil 1a). Yumurtaları beyaz renkte, oval şekilli 0,5x0,7mm
ebadındadır. Yumurtalar 7–10 günde açılır. Larvaları bacaksız, kıvrık vücutlu, 0,8 mm kadar
ve beyaz renkli olup, baş kapsülleri kahverengidir. Birinci dönem larva beyaz renkte, olgun
larva ise sarı renktedir. Üç larva dönemi geçirdikten sonra oluşan pupaları serbest pupa
tipinde ve 4.5 mm boyundadır. Erginler pupadan 2–3 hafta sonra çıkış yaparlar (Şekil 1b).
Erginler kışı ağaç kabukları, taş, yaprak döküntüleri altında veya toprağın yarık ve
çatlaklarında geçirir. Günlük ortalama sıcaklık 7–8°C, maksimum sıcaklık 1–1l°C'yi
bulduğunda erginler kışlakları terk etmeye başlar.
Şubat ortasından mart sonuna kadar olan bu zamanda aktif hale geçerek kabarmakta olan
tomurcuk, filiz ve sürgünleri ile beslenirler. Daha sonra bireyler çiftleşerek yumurtalarını
kabarmış gözlere, henüz tozlaşmakta olan çiçeğe veya her tomurcuğa bir adet bırakır. Bir dişi
ömrü boyunca ortalama 25 yumurta bırakır. Larvalar 2–4 hafta içinde gelişerek aynı çiçek
evinde pupa olur (Şekil 2a, b). Genellikle mayıs içinde pupa dönemi sona erer ve daha sonra
pupadan çıkan erginler taze yaprak ve sürgünlerle kısa bir süre beslenerek, yaz ortasına doğru
kışlaklarına çekilirler. Zararlı yılda 1 döl verir.

Şekil 1. Elma gözkurdu ergin ve üst kanatlarda bulunan “V” şeklindeki leke (a), çiçek evinde
pupadan yeni çıkmış ergin (b).
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Badem gözkurdu (A. amygdali):
Badem gözkurdu erginleri 3.0–4.5 mm uzunluğunda, erkek bireyler siyah renge yakın koyu
kahve, dişiler ise kahve renklidir. Hem erkek hem de dişi bireylerin üst kanatlarının ortasında,
kanada dik konumda kalın beyaz, gri bir bant şeklinde desen bulunur. Bu desenin ortasında
ise sarı renkli tüylerden oluşan bir leke vardır. Toraksı ortadan ikiye bölen beyaz tüylerle
kaplı desen bulunur (Şekil 3a,b).
Yumurtaları oval, olgun yumurta süt beyaz renkte, 0.5x0.8 mm boyundadır (Şekil 4a, b).
Yumurtalar 7–10 günde açılır. İlk dönem larvalar açık sarı, beyaz, olgun larvalar sarı renkli
olup baş kapsülleri kırmızımsı parlak kahve renklidir (Şekil 5a, b). Larvalar, çiçek veya erkek
organ, sapçık ile beslendikçe rengi koyulaşır. Olgun larvalar silindirik şekilli, 4,8–5,5 mm
boyundadır. Larvalar beslendiği ortamda kıvrık şekilde bulunurlar.
Erginler kışı ağaç kabukları, taş, yaprak döküntüleri altında veya toprağın yarık ve
çatlaklarında geçirir. Badem gözkurtları’nın erginleri ocak ayının ikinci haftasından itibaren
kışlaklarından çıkarak 1–2 hafta tomurcuklarda beslenir. Dişiler yumurtalarını açacak olan
çiçek tomurcukları veya çiçek içine birer adet bırakırlar. Her tomurcuk veya çiçekte bir larva
bulunur. Tam çiçeklenme döneminde ergin popülasyonu düşer, larva popülasyonu en üst
seviyeye ulaşır. Larvalar 2–4 haftada gelişerek bulunduğu yerde pupa olur (Şekil 6a). Erginler
gün içinde az hareket eder, yaprak üstünde yarı gölge alanlarda dinlenir. Haziran veya
temmuz ayı ilk haftası itibariyle kışlama alanlarına çekilir (Şekil 6b). Bu aylardan sonra
görülen ergin popülasyonu çok düşüktür. Elma gözkurdu’nda olduğu gibi badem gözkurdu da
uçmaktan çok yürümeyi tercih eder. Zararlı yılda 1 döl verir.

Şekil 3. Badem gözkurdu ergin dişi (a) ve erkek (b).
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Şekil 4. Badem gözkurdu yeni bırakılmış yumurta (a), açılmak üzere olan olgun yumurta (b).

TA

Şekil 5. İlk dönem larva (a), son dönem olgun larva (b).

Şekil 6. Badem gözkurdu pupası (a), kışlamaya çekilen yaprak üzerinde ergin.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Meyve gözkurtları’nın larvaları hayatı boyunca çiçeğin taç yapraklarını, özellikle ovaryumu
(yumurtalık) ve erkek organda başçık kısmını yiyerek beslenir. Zarar gören tomurcuklarda
çiçekler açılmaz, açılan çiçekler meyve bağlamaz, yere dökülür veya kuruyarak ağaç üzerinde
kalırlar (Şekil 7a, b, c, d).
A. amygdali ağaçların çiçeklenmesinin sonunda yeni oluşmuş meyveler ile beslenerek de
zarar oluşturur (Şekil 8).
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A. pomorum'un Ege Bölgesi armutlarında ortalama %25 oranında çiçeklerde zararlı olduğu,
özellikle bakımsız bahçelerde yoğunluk kazandığı bilinmektedir. Erginler çiçekler dışında
taze yaprak, filiz ve sürgünlerle de beslenir.

TA

Şekil 7. Elma gözkurdu zararı (a), badem gözkurdu zararı (b), badem gözkurdu çiçekte zararı (c),
badem gözkurdu’nun yumurta koymak için açtığı delik ve açılamamış tomurcuk zararı (d).

Şekil 8. Badem gözkurdu’nun yeni oluşan meyvede zararı.

3. KONUKÇULARI
Türkiye'de bulunan Anthonomus türleri ve konukçuları;
A. pomorum (Linnaeus)
A. amygdali Hustache

Elma, armut, ahlat, badem, kestane, ayva, ceviz,
çitlenbik, gül
Badem, erik, şeftali, kiraz, ceviz, elma, ayva, ateş dikeni
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Armut, vişne
Erik, vişne, badem, gül, iğde, ateş dikeni

A. pyri Kollar
A.pedicularius
(Linnaeus)
A. gentilis Faust
A. rubi Herbst

Badem, ateş dikeni, böğürtlen
Çilek, gül, böğürtlen, söğüt.

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

5. MÜCADELESİ
5.1. Mekanik Mücadele

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

EM

A. pomorum larvalarında parazitoitleri
Scambus pomorum (Ratzeburg)
Bracon discoidens Wems
Syrrhizus delusorius Foraty

Tomurcukların patlamasından itibaren çiçek tomurcukları görülünceye dek ağaçların altına
çarşaf serip dalları sallayarak düşen erginler ve ergin çıkışından önce zarar görmüş çiçekler
toplanıp imha edilmelidir. Kışın veya budama sırasında yapılacak dal kontrollerinde zarar
görmüş tomurcukların bulunduğu dallar kesilerek uzaklaştırılmalıdır. Bulaşık tomurcukları
belirlemek amacıyla, tomurcuklarda veya çiçeklerde erginin yumurta bırakmak için
oluşturduğu delikler aranmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

A. pomorum ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde marttan itibaren 7–10 gün aralar ile yapılan
sürveylerde, bir ağaçta ortalama 10 zarar görmüş çiçek tomurcuğu varsa veya 100 darbede 30
ergin bulunmuşsa, bu zararlı ile ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Erginler faaliyete başlar
başlamaz ve yukarıdaki eşiğe ulaşılınca ilaçlama yapılır. En uygun zaman fenolojik olarak
farekulağı dönemidir. Çiçek görülmeye başlayınca ilaçlama bitirilmiş olmalıdır. Mayısın ilk
haftasında çiçek taç yaprakları tamamen döküldükten sonra, zarar görmüş çiçek tomurcukları
kafes içine alınır. Günlük kontroller ile ergin çıkış başlangıcı saptandıktan 1 hafta sonra geç
ilkbahar ilaçlaması yapılır.

TA

Badem içkurdu’nun ilaçlama zamanı, badem gözkurdu ergin çıkışlarının olduğu zamana denk
gelmektedir. Bu sebeple içkurduna karşı yapılan ilaçlamalar, gözkurdu’nun da popülasyonunu
düşürmektedir. Ancak popülasyonun yoğun olduğu zamanlarda çiçekler açmadan önce pembe
tomurcuk dönemine kadar olan zamanda bir ilaçlama yapılır. Ayrıca çiçek taç yaprakları
tamamen döküldükten sonra, zarar görmüş çiçek veya tomurcuklar kafes içine alınır. Kafesler
her gün kontrol edilir ve ilk ergin çıkışı gözlendikten 1 hafta sonra ilaçlama yapılır.
5.2.2.Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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
İlaçlamalarda tomurcuk ve sürgünlerin iyice ıslanmasına özen gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çiçek taç yaprakları döküldükten sonra meyve bahçelerinde açılmamış 100 tomurcuk
incelenerek, canlı birey oranı %30'un altındaysa uygulama başarılı kabul edilir.
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MISIRDA ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU
Spodoptera exigua (Hübner)
(Lepidoptera: Noctuidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ergininin kanat açıklığı 18-30 mm’dir. Ön kanatlar esmerimsi, kahverengiden açık gri renge
kadar değişiklik gösterir. Bu kanatların orta bölümlerinde; dıştaki böbrek, içteki yuvarlak
biçiminde olmak üzere açık renkli iki leke vardır. Arka kanatlar beyazımtırak, damarları ise
koyu renklidir. Kanatların etrafı koyu kahverengi saçaklarla çevrilidir (Şekil 1).

TA

G

Şekil 1. Çizgili yaprakkurdu ergini.

b

a

c

d

Şekil 2. Çizgili yaprakkurdu’nun yumurtaları (a), yumurtadan larva çıkışı (b),
larvaları (c) ve pupaları (d).

Yumurtalar beyaz renkli olup, yaklaşık olarak 0.4 mm çapındadırlar. Kümeler halinde
bırakılan yumurtalar tüylerle örtülüdür (Şekil 2a). Larvalar tam gelişince 3 cm kadar boy
alırlar (Şekil 2b, c). Renkleri; konukçu bitkiye, bireylerin toplu veya dağınık halde

168

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

bulunmalarına ve aynı zamanda gelişme dönemlerine göre büyük değişiklik göstermekle
birlikte, genellikle yeşilimsi ve kahverengimsi bir görünüştedirler. Yanlarında vücut boyunca
uzanan bantlar bulunur.

EM

Kışı genellikle pupa durumunda geçirirler. Kışlayan dölün kelebekleri bulunduğu yılda iklim
koşullarına bağlı olarak mart- nisan aylarında görülmeye başlarlar. Gündüzleri çeşitli yerlerde
saklanarak geceleri uçuşurlar. Yumurtalarını genellikle yaprakların alt yüzüne, bazen de üst
yüzüne kümeler halinde koyarlar. Bir dişi 1700 kadar yumurta bırakabilir. Yumurtaların
kuluçka süresi sıcaklığa bağlı olarak 3–6 gün arasında değişir. Larvalar gelişmelerini 10–35
gün arasında tamamlarlar. Olgunlaşan larvalar toprak içinde veya yüzeyinde pupa olurlar
(Şekil 2d). Bölgelere göre değişmekle birlikte farklı konukçularda yılda 3–5 döl verebilir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Gruplar halinde yaşayan ilk dönem larvalar, bulundukları yaprakların epidermisini yiyerek
yaprağı zar halinde bırakırlar. Larvalar geliştikçe yaprak damar aralarını yiyerek yalnız
yaprak damarlarını bırakırlar (Şekil 3). Daha ileriki dönemlerde ise yaprağın tamamını yiyip
bitirirler.

Şekil 3. Çizgili yaprakkurdu’nun mısır yapraklarında oluşturduğu yenikler.

TA

Larvalar boylanan bitkilerde toprak üzerinde bulunan yan köklerle beslenirler. Bitkideki asıl
zararını, 2-6 yapraklı dönemlerde yapar. Larvaları bazen büyüme konisi ile beslenerek bazen
de bitkinin toprak yüzeyine yakın yan kökleri ve kök boğazından gövde içine girerek beslenir
ve büyüme konisinin kurumasına neden olurlar. Zarar derecesi bitkinin fenolojik dönemine ve
zararlı yoğunluğuna bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Bazı durumlarda %100’e yakın
zarar yapabilmektedir. Bu zararlı ülkemizde hemen her yerde görülmektedir.
3. KONUKÇULARI

Çok sayıda kültür ve yabani bitkilerde zarar yapmaktadır. Zararlı olduğu bitkiler arasında
pamuk, mısır, ayçiçeği, tütün, sebzeler, yabancı otlardan Amaranthus spp.(Horozibiği) ve
bunlara benzer daha birçok bitki sayılabilir. Bundan başka orman ve meyve ağaçlarında da
zararlı olabilmektedir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Mısır Çizgili yaprakkurdunun Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.
Larva parazitoitleri
Microplitis rufiventris Kok.
Microplitis tuberculifer Wesmael
Sinophorus xanthostomus (Grav.)
Chelonus osculator Panzer

(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
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Predatörleri
Adonia variegata (Goeze)
Coccinella septempunctata L.
Chrysoperla carnea (Steph.)
Orius niger (W.)
Geocoris pallidipennis (C.)
Nabis pseudoferus Rem.
N. rugosus L.

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

EM

Meteorus ictericus (Nees)
Meteorus pulchicornis W.
Microbracon spp.
Cotesia (=Apanteles) ruficrus
Hyposoter didymator (Thnb.)
Temelucha decorata (Grav.)
Barylypa pallida (Grav.)
Exorista xanthaspis Wied.

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

Doğal düşmanları arasında örümcekler, karıncalar ve kuşlar da yer almaktadır.
5. MÜCADELESİ
5.1.Kültürel Önlemler

G

İkinci ürün mısırda erken ekim, zararlı ile mücadelede çok önemlidir.
Çapalama popülasyonun düşürülmesinde önerilmektedir.
5.2. Biyolojik Mücadele

TA

Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Mısır tarlalarında zararlılarla mücadele için gereksiz yapılan ilaçlamalar, doğal düşmanları
olumsuz yönde etkilemekte ve doğal dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bu da zararlıların
zarar oranını artırmaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadeleye karar verirken dikkatli olunmalı,
ilaç seçimine önem verilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

Çizgili yaprakkurdu için, 2-4 ve 4-6 yapraklı bitki gelişme dönemlerinde tarlayı temsil edecek
şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol
edilerek larvalar sayılır. İlaçlama, ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır. Erken helezon
dönemi sonuna kadar mücadele yapılabilir. İlaç, günün serin saatlerinde yeşil aksam
ilaçlaması şeklinde uygulanmalıdır.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya
sırt atomizörü kullanılır.
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5.3.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama, günün serin ve sakin saatlerinde bitkiyi kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

EM

İlaçlama öncesi ve ilaçlamadan 3-5 gün sonra tarlayı temsil edecek biçimde birbirinden uzak
ve rasgele seçilen en az 25 bitkide yapılan canlı larva sayım sonuçları karşılaştırılarak
değerlendirme yapılır.
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MISIRDA YAPRAKPİRELERİ
(Hemiptera: Cicadellidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Yaprakpireleri, Cüce ağustosböcekleri olarak bilinirler. Türlere bağlı olarak erginleri değişik
büyüklük, şekil, renk (sarı, yeşil, gri, benekli, alacalı, beyaz benekli) ve desenlerde
böceklerdir. Büyüklükleri birkaç mm ile 10 mm arasında değişir. Vücutları silindirik olup ön
kısmı geniş ve arkaya doğru incelir. Ön kanatlar kalın ve çok defa parlak renktedir. Baş üçgen
şeklinde ve ileriye doğru uzamıştır. Antenleri kıl şeklinde, gözlerin ön kısmında ve arasından
çıkar. Arka bacakların tibia’larında çift sıralı olarak bulunan dikenler, kaideden nihayete
doğru dizilmiştir. Bu durum Cicadellid’lerin başlıca özelliğidir (Şekil 1a).

TA

G

Kışı, yumurta, nimf veya ergin halinde geçirir. Nimf ve erginler kışı çalılık ve ormanlık
alanlar ile tarla içi ve kenarındaki bitki ve yaprak döküntüleri altında, toprak çatlakları ve
benzeri korunaklı yerlerde geçirir. İlkbaharda uygun sıcaklık şartlarında erginler kışlama
yerlerinden çıkarak tarla kenarlarında bulunan yabancı otlar üzerinde beslendikten birkaç gün
sonra çiftleşmeye başlar. Bir defa çiftleşme ile dişiler ömür boyu yumurta koyabilir. Tür ve
çevre koşullarına bağlı olarak preovipozisyon 5-7 gün sürebilir. Ergin dişiler, yumurtalarını
ovipozitörleri (yumurta borusu) ile taze yaprakların alt ve üst yüzüne, parankima (özdoku)
içine genelde düzensiz şekilde tek tek veya bazen gruplar (4-11 adet) halinde çoğunlukla daha
etli ve sulu olan yaprak ana damarı kenarları ile yaprağın gövdeye bağlandığı yaprak kınına
bırakırlar (Şekil 2). Bir dişi 34-164 arasında yumurta koyabilir. Yumurtalar elipsoid şekilde,
0.7-0.8 mm boyunda şeffaf beyaz renktedir (Şekil 1b). Yumurtadan yaklaşık 9 gün sonra
çıkan birinci dönem nimfler tamamıyla şeffaf açık renktedir (Şekil 1b). Daha sonra vücut yarı
şeffaf hale döner ve gözler dumanlı bir renk alır. Nimfler ışıktan kaçma eğilimde olup
genellikle taze yaprakların alt yüzeylerinde beslenir ve 5 gömlek değiştirerek ergin olurlar.
Yan yan hızlı hareket etmeleri en tipik özellikleridir. Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen
süre sıcaklığa bağlı olarak 13-26 gün kadardır. İklim koşullarına göre yılda en az 5 döl
verebilirler.

a

b

c

Şekil 1. Zyginidia sohrab ergin (a), yumurta (b), 5. dönem nimf (c)
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Şekil 1. Mısır yaprağı içinde değişik sayıda bırakılmış Z. sohrab yumurtaları

Birçok türü polifag, bazı türleri monofagdır. Türlere göre, bitkilerin mesofil, floem ve
ksilem’de beslenirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Yaprakpireleri, başın ön kısmında hortum şeklini almış ağız parçaları ile bitkinin sap ve
yapraklarını sokup bitki özsuyunu emmek sureti ile zararlı olurlar. Yapraklara üstten
bakıldığında, emgi yerleri beyaz noktalar halinde görülür (Şekil 3). Bu zarar şekli kuraklık
veya hastalık belirtileri ile karıştırılabilir. Yazın kuru ve sıcak havalar zararı artırır.
Yaprakpirelerinin bitkilerdeki zararı, doğrudan ve dolaylı olarak iki kısımda incelenebilir.

Şekil 3. Zyginidia sohrab erginleri tarafından emgi zararı meydana gelen mısır yaprakları

1- Bitkileri sokup emmek suretiyle normal fizyolojik faaliyetlerini engeller ve bitki
gelişmesi tamamen durur.
2- Emgi sırasında salgıladıkları toksik maddelerle bitkinin floem ve ksilem (odun ve
soymuk boruları) borularını tıkayarak besin maddelerinin normal dolaşımına engel
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EM

olurlar. Bunun sonucunda önce yaprakların dış kenarları kıvrılır, kızarır ve sonra
kahverengileşir. Devamlı beslenme sonucu yaprağın tümü aynı renge döner.
Fizyolojik faaliyet durur ve kuruyarak dökülür.
3- Bazı türlerin bitkileri sokup emmeleri sonucu bitki reaksiyon ürünü olan zamksı
madde oluşur. Bu madde bitki organlarını kaplar ve bitkinin normal fonksiyonlarına
engel olur.
4- Bazı türler bitki dokularına ovipozitörleri ile yumurta koyarken dokuları zedeler ve
yaralar açarlar.
5- Yaprakpirelerinin bu doğrudan zararları yanında, hastalıklı bitkilerden sağlam bitkilere
birçok virus ve virus benzeri (phytoplasma) hastalık etmenlerini taşıyıp bulaştırmak
suretiyle çok daha önemli dolaylı zararlar meydana getirmektedirler.
Türkiye’de mısır tarımı yapılan alanlarda birçok yaprakpiresi türü bulunmaktadır. Akdeniz
Bölgesinde, Zyginidia sohrab (Zachv.), Cicadulina bipunctella (Mats.), Empoasca solani
(Curt.), Empoasca decipiens (Paoli), Asymmetrasca decedens (Paoli), Macrosteles
quadripunctulatus (Kbm.), Psammotettix striatus (L.), Psammotettix provincialis (Rib.),
Anaceratagallia laevis (Rib.), Balclutha hebe (Kirk.), Zygina karatasa (Dlab.), Psammotettix
sp.,Euscelis alsius (Rib.) türleri belirlenmiştir.

G

Ege Bölgesinde Austroagallia sinuata (Mulsantand Rey), Balcanocervus larvatus (HerrichSchaffer), Asymmetrasca decedens (Paoli), Empoasca decipiens (Paoli), Eupterix aurata
(Linnaeus), Typhlocyba quercus (Fabricius), Zyginidia pullula (Boheman), Aconurella prolixa
(Lethierry), Cicadulina bipunctella (Matsumura), Circulifer haematoceps (Mulsantand Rey),
Euscelis incisus (Kirschbaum), Euscelis obsoletus (Kirschbaum), Exitianuscapicola (Stal),
Macrosteles quadripunctulatus (Kirschbaum), Neoaliturus fenestratus (Herrich-Schaeffer),
Psammotettix provincialis (Ribaut), Psammotettix striatus (Linnaeus) türleri belirlenmiştir.
Orta Anadolu Bölgesinde, Zyginidia sohrab Zachvatkin’ın en yaygın ve yoğun tür olduğu
belirlenmiştir.

TA

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise Aconurellaprolixa Lethierry, Asymmetrasca decedens
Paoli, Austroagallia sinuata Mulsant&Rey, Cicadella viridis (Linnaeus), Cicadulina
bipunctella (Matsumura), Circulifer haematoceps (Mulsant et Rey), Doratura exilis Horváth,
Doratura homophyla (Flor), Empoasca decipiens (Paoli), Euscelis alsius Ribaut,
Goniagnathus guttulinervis (Kirschbaum), Hecalus glaucescens (Fieber), Macrosteles fieberi
(Edwards), Macrosteles laevis (Ribaut), Neoaliturus fenestratus (Herrich-Schäffer), Orosius
orientalis (Matsumura), Platymetopius rostratus (Herrich-Schãffer), Platymetopius undatus
De Geer, Psammotettix striatus (Linnaeus), ve Zyginidia sohrab Zachvatkin türleri tespit
edilmiş ve bunlardan Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens, Zyginidia sohrab ve
Psammotettix striatus’un en yoğun ve yaygın türler oldukları kaydedilmiştir.
3. KONUKÇULARI

Tarım, orman ve süs bitkilerinde yer alan tüm bitkiler (her türlü kültür bitkileri ve yabani
bitkiler) Yaprakpirelerinin konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Yaprakpirelerinin doğada pek çok doğal düşmanları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi
yumurta parazitoitleridir. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde belirlenen
Anagrusatomus türüdür. Ancak yaprakpirelerinin nimf ve erginleri oldukça hareketli
olduklarından predatörler yeterince etkin değildirler. Miridae (Hemiptera), Nabidae
(Hemiptera), Lygaeidae (Hemiptera), Chrysopidae (Neuroptera), Coccinellidae ve Carabidae
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(Coleoptera) familyalarına bağlı bazı türler ile Örümcekler (Arachnida: Araneidae)
yaprakpirelerine saldıran predatörlerdir. Drynidae (Hymenoptera), Elenchidae, Triozoceridae,
Halictophagidae (Strepsiptera), Pipinculidae (Diptera) familyaları ait endoparazitler olup
yumurtalarını yaprakpirelerinin erginlerinin abdomen kısmına bırakır ve çıkan larvalar ergin
içinde beslenerek onların üreme organlarını sterilize eder veya dış genital organlarını deforme
ederek ölümlerine neden olurlar. Aşağıda bazı yaprakpiresi predatörleri ve parazitoitleri
verilmiştir.
Predatörler

Parazitoitler

5. MÜCADELESİ

(Hym.:Mymaridae)
(Hym.:Mymaridae)
(Hym.:Dryinidae)
(Hym.:Trichogrammatidae)
(Hym.:Trichogrammatidae)
(Diptera :Pipunculidae)

G

Anagrusatomus
Gonatocerus sp.
Gonatopusbartletti (Olmi)
Parasentrobiasp
Oligositapallida
Metadorylasspinosus (Hardy)

(Hem.:Miridae)
(Hem.:Miridae)
(Hem.:Miridae)
(Hem.:Lygaeidae)
(Hem.:Nabidae)
(Neur.:Chyrsopidae)
(Col.:Coccinellidae)
(Col.: Carabidae)
(Arachnida: Araneida)

EM

Deraeocorispallens Reut.
Cytorhinus sp
Tyttus sp.
Geocorismegacephalus (R.)
Nabis punctatus Costa
Chrysoperla carnea (Steph.)
Gelinböcekleri
Toprak böcekleri
Örümcekler

5.1. Kültürel Önlemler

TA

Dayanıklı çeşitler ekmek, tarla içindeki veya kenarındaki bitki artıkları uzaklaştırılmalı, aşırı
sulama ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Aşırı azot verilmesi durumunda
bazı yaprakpirelerini olumlu yönde etkilemekte, gelişme sürelerini önemli derecede
kısaltmakta, ergin öncesi canlılık oranını artırmakta ve fazla yumurta koymasına neden
olmaktadır. Ekimden bir ay sonra yapılacak buğday saman malçı yaprakpirelerinin
yoğunluğunu azaltmaktadır. Erken ekimler yaprakpiresi popülasyonunu düşürürse de
problemi tamamen çözemez.
5.2. Biyolojik Mücadele

Yaprakpirelerinin predatör, parazitoit ve entomopatojen olmak üzere birçok doğal düşmanı
bulunmaktadır. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ana ve ikinci ürün mısırda Z.
sohrab’ın A. atomus tarafından %50-94 oranında parazitlendiği belirlenmiştir. Doğal
düşmanların korunması durumunda, doğal biyolojik mücadele ile zararlı baskı altında
tutulabilmektedir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı
Tohum ilaçlaması: Ekim ile birlikte
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Toprak ilaçlaması: Ekim anında
Yüzey ilaçlaması: Tohumlar ekildikten 15-20 gün sonra ilk helezon döneminden itibaren
başlanmalıdır.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Türkiye’de ruhsatlı ilaçları bulunmamaktadır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

5.3.4. İlaçlama tekniği

EM

Özel Granül ilaç uygulayan alet ve makineler, toprağa sıvı ilaç uygulayan özel makineler,
tohum ilaçlamasında kullanılan özel ilaçlama makineleri ve yüzey ilaçlamasında kullanılan
atomizör ve pülverizatörler.
Tohumlar tavsiye edilen doz ile ilaçlama makinesinde ilaçlandıktan sonra aynı gün
ekilmelidir. Granül ilaçlar, tohum yatağının orta yerinden ortalama 2.5 cm uzakta ve 3-4 cm
tohumun altına gelecek şekilde özel granül ilaç uygulayan alet ile uygulanır. Toprağa
uygulanan sıvı ilaçlar da belli bir miktar su ile karıştırıldıktan sonra toprağın içine enjekte
edilir. Yüzey ilaçlaması, ilaçlamada kullanılacak tarla pülverizatörünün kalibrasyonu
yapıldıktan sonra kullanılacak ilaç miktarı, uygulama dozu üzerinden hesap edilir, yeterli su
ile ilaç karıştırıldıktan sonra mısır yapraklarına uygulanır.
5.4. Biyoteknik Mücadele

G

Tarla kenarına veya içine kurulan sarı yapışkan tuzakları veya ışık tuzakları ile
Cicadellidlerin, kitlesel olarak yakalanması mümkündür. Yansıtıcı özelliğe sahip (reflektif)
plastik malçlar yaprakpirelerinin erginlerine uzaklaştırıcı etki göstermektedir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

İlaçlama yapılan alan ile yapılmayan alanlar mukayese edilerek değerlendirme yapılır.
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NAR BEYAZSİNEGİ
Siphoninus phillyreae (Haliday)
(Hemiptera: Aleyrodidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ergin dişi 1.2 mm, erkek ise 1.0 mm boyundadır. Erginlerde baş, thoraks ve kanatlar açık sarı,
abdomen ise soluk yeşil sarımsı renktedir. Fakat ergin bireyler abdomenlerinin ventral
kısımlarında, dişilerde 4, erkeklerde 8 adet olan mum plakalarından salgıladıkları beyaz
mumsu maddeyi bacakları yardımıyla tüm vücutlarına bulaştırdıkları için beyaz görünürler.
Yaprakların alt yüzeyinde diğer beyazsineklerin aksine tek tek bulunurlar (Şekil 1a).
Yumurtalar, soluk yeşil renkte, silindirik-oval şekilde olup 0.3 mm boyundadır. Küçük bir
sapçık ile yaprağa tutturulurlar, ilk bırakıldıklarında yaprak üzerinde dik dururlar, Embriyo
olgunlaştıkça kahverengine dönüşür ve yaprak üzerine yatarlar. Yumurtalarını nar ağacının
yere yakın olan etek dallarındaki yaprakların alt tarafına çoğunlukla yarım daire şeklinde
bırakırlar (Şekil 1b, c).

G

Yumurtadan yeni çıkan aktif larvalar bir süre yaprak üzerinde gezindikten sonra yaprakların
alt yüzeyinde uygun buldukları bir yere kendilerini tespit ederek stiletlerini yaprağın floemine
batırıp bitki özsuyu ile beslenmeye başlar. Ergin döneme kadar bir daha yer değiştirmezler.
Renk başlangıçta açık şeffaf olup dönemler ilerledikçe koyulaşır. Larva, prepupa ve pupa
dönemlerinde dorsal orta kısımları boyunca pamuğumsu bir madde salgılayan, sayısı 40 ile 50
arasında değişen uzun tüpler bulunur. Toplam 3 larva prepupa ve pupa dönemlerinden sonra
ergin olurlar.
Pupaların boyu 0,7 mm, eni 0.6 mm'dir. Pupa döneminde abdomen sonu koyu kahverengi,
yanları ise açık bej renktedir. Görünüşü larva dönemlerine benzer, ancak vücut renginin daha
açık olması ve vücudunun daha oval, şişkince, iri ve üzerinde bol miktarda pamuğumsu
maddenin bulunması ile larva dönemlerinden rahatlıkla ayırt edilirler (Şekil 1d).

TA

Gerek larvalar ve gerekse erginler mumsu madde salgılayabilirler. Larvalar tarafından
salgılanan mumsu madde jel kıvamında ve berrak görünümdedir (Şekil 1e). Erginler ise 1
mikrometre uzunluğunda ipliksi maddeler salgılarlar.
Nar bahçelerinde nisan sonu görülmeye başlayan Siphoninus phillyreae kasım aralık aylarında
yapraklar dökülünceye kadar yoğunluğunu arttırarak, varlığını devam ettirir. Biyolojik
dönemlerinin tamamını özellikle etek dallardaki yaprakların alt yüzünde görmek mümkündür.
Yılda 5-6 döl verir.

177

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

EM

Şekil 1. Nar beyazsineği erginleri (a), yumurta kümesi (b), nimf ve yumurtaları (c) pupaları (d),
nimfinin tatlımsı madde salgısı (e)

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Nar beyazsineği, daha çok sık dikim yapılmış, düzenli budaması yapılmayan, rutubet oranı
yüksek ve gelişi güzel ilaç kullanımı olan bahçelerde sorun olmaktadır. Zararı larvalar yapar.
Nar ağacının genellikle etek dallarında yaprakların alt tarafında bitki öz suyunu emerek
bitkinin zayıf düşmesine, yapraklarda renk açılmasına, yoğun bulaşık durumlarda ise
yaprakların dökülmesine sebep olurlar. Ayrıca salgıladıkları tatlımsı madde ve bu tatlımsı
madde üzerinde gelişen saprofit mantarlar nedeniyle oluşan fumajin fotosentezi engellediği
gibi sürgün ve meyveler üzerine bulaşarak pazar değerini düşürür. Bu zararlı Ege, Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde saptanmıştır.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlı olup nar, ayva, alıç, yenidünya, kayısı, erik, şeftali, vişne, turunçgil, elma,
armut, zeytin, gül, manolya, leylak, karaçalı, akçakesme, dişbudak vb. birçok bitkide zarar
yapabilmektedir.

G

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

S. phillyreae’nin ülkemizde tespit edilmiş en önemli doğal düşmanları Chrysoperla carnea
Stephens (Neu.: Chrysopidae), Clitostethus arcuatus (Rossi), Serangium parcesetosum
Siccard (Col.:Coccinellidae), Encarsia inaron (Walker), Encarsia siphonini Silvestri ve
Eretmocerus diversiciliatus Silvestri (Hym.:Aphelinidae)’ dir. Doğal dengesi bozulmamış
bakımlı ve havadar nar bahçelerinde bu faydalılar zararlıyı kontrol altında tutabilmektedir.

TA

S. phillyreae’nin doğal düşmanları
Predatörler

Chrysoperla carnea Stephens

(Neu.: Chrysopidae)

Clitostethus arcuatus (Rossi)

(Col.: Coccinellidae)

Serangium parcesetosum Siccard

(Col.: Coccinellidae)

Menochilus sp.

(Col.: Coccinellidae)

Scymnus pallidivestis Mulsant

(Col.: Coccinellidae)

Parazitoitler

Encarsia gautieri (Mercet)

(Hym.:Aphelinidae)

Encarsia inaron (Walker)

(Hym.:Aphelinidae)

Eretmocerus siphonini Viggiani and Battaglia

(Hym.:Aphelinidae)

Eretmocerus corni Haldeman

(Hym.:Aphelinidae)

Coccophagus eleaphilus Silvestri

(Hym.:Aphelinidae)

Encarsia partenopea Masi

(Hym.:Aphelinidae)
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Encarsia siphonini Silvestri

(Hym.:Aphelinidae)

Encarsia pseudopartenopea Viggiani and Mazzone

(Hym.:Aphelinidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
S. phillyreae havadar olmayan ve nem oranı yüksek bahçelerde daha fazla sorun
oluşturmaktadır. Bu sebeple aşağıdaki kültürel önlemler alınmalıdır.
• Bahçe tesis ederken sık dikimden kaçınılmalıdır.

EM

• Dip sürgünleri zamanında temizlenmeli ve yere değen etek dallar, budama ile
yükseltilerek ağacın ve dolayısı ile bahçenin iyi bir şekilde havalanması sağlanmalıdır.
• Salma veya karık usulü sulama yerine damlama sulama yöntemi tercih edilmelidir.
• Yabancı ot mücadelesine özen gösterilmelidir.

• Bahçe içerisinde toz oluşumu engellenerek doğal düşmanların faaliyetleri arttırılmalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele

G

S. phillyreae ile biyolojik mücadelede üzerinde çalışılan en önemli doğal düşmanlar;
predatörlerden C. arcuatus, parazitoitlerden ise E. inaron ve E. partenopea’dır. Özellikle
Chrysopidae, Coccinellidae ve Aphelinidae familyalarına ait farklı türler oldukça etkili olup,
ülkemiz nar bahçelerinde yoğun olarak bulunmaktadır. Diğer zararlılara karşı kullanılan
ilaçları ve ilaçlama zamanlarını doğru tespit ederek, mevcut doğal düşmanları koruma ve
etkinliklerini artırma şeklinde bir uygulama ile biyolojik mücadele desteklenmelidir. Söz
konusu doğal düşmanların bahçelerde bulunmaması durumunda bulunduğu bahçelerden
toplanarak bulaştırma yapılabilir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

TA

İlaçlama zamanını tespit amacıyla ilkbaharda mayıs ayı başı itibari ile etek dallardaki
yaprakların alt yüzeyleri kontrol edilerek sayımlar yapılır. Yumurta, larva ve pupa sayılarının
toplamı yaprak başına 10 ve üzeri ise ilaçlamaya karar verilir. S. phillyreae’ye nar
bahçelerinde ilaçlama için gerekli olan yoğunluğa Akdeniz Bölgesi’nde genel olarak mayıs
ayının ikinci yarısında ulaşmaktadır. Fakat bu dönemde nar bitkisi tam çiçeklenme döneminde
olduğu için ilaçlamalar haziran ayı ilk yarısı gibi yapılmalıdır. Bu dönemde yapılacak tek
ilaçlama zararlı ile mücadelede yeterlidir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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

Yeşil aksamın tamamı ilaçlanmalı ve özellikle etek dallardaki yaprakların alt yüzeylerinin
ilaçlı su ile teması sağlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamayı takip eden 14. ve 21. günlerde yapraklarda zararlı (yumurta, larva, pupa) sayımları
yapılır ve ilaçlama öncesi zararlı yoğunluğu ile karşılaştırılarak uygulamanın başarısı
değerlendirilir.
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NARDA UNLUBİT
Planococcus citri (Risso)
(Hemiptera: Pseudococcidae)

G

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ergin dişiler, uzunca oval biçimde ve beyaz unlu gibi görünür (Şekil 1). Ortalama uzunluğu
3.7 mm, eni ise 1.8 mm'dir. Ergin dişilerin vücudunun etrafında çepeçevre ince ipliğimsi 36
adet uzantı bulunur. Abdomenin sonunda bulunan bir çift uzantı diğerlerinin bir buçuk katı
kadardır. Vücudun her tarafı beyaz ince mumsu yapıdaki iplikçiklerden oluşan bir örtü ile
kaplıdır. Bazen tek başına çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar. Erkekleri kanatlı olup,
sarımsı veya koyu kırmızımsı renktedir. Doğada nadir olarak görülürler. Vücut uzunlukları 1
mm kadardır. Kanatları saydam ve vücuttan daha uzundur. Antenleri 10 segmentli olup,
abdomenin ucunda flament denilen uzun beyaz bir çift kıl vardır (Şekil 2).
Yumurtalar saman sarısı renkte, uzunca oval şekilde, yaklaşık 0.4 mm çapında ve 100-150
adetlik kümeler halinde olup üzerleri mumsu ipliklerle örtülüdür (Şekil 3, 4).

Şekil 2. Unlubit erkek bireyi.

TA

Şekil 1. Unlubit dişi bireyi.

Şekil 3. Unlubit yumurtası.

Şekil 4. Unlubit yumurta kümesi.
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Şekil 5. Unlubit yumurta, larva ve ergin

TA

G

Yumurtadan yeni çıkmış larvalar, uzunca ve kirli gri renkte olup antenleri 6 segmentlidir.
Vücudun şekli erginlere benzer fakat onlardan daha küçüktür. Genellikle koloni halinde
yaşarlar. Yumurta, larva, ergin bireyleri bir arada bulunur (Şekil 5). Kışı çoğunlukla yumurta
ve döllenmiş dişi olarak gövde ve kalın dalların çatlaklarında ve kabuk altlarında geçirir.
Bazen toprak altında ağaç ve yabacı otların kök boğazlarında da geçirdikleri görülmektedir.
Bir dişi, 100-150’şer adetlik kümeler halinde 300-400 adet yumurta bırakır. Dişi bireyler üç
larva dönemi geçirerek ergin olurlar. Erkek bireyler kanatlı olup, iki larva, prepupa ve pupa
dönemlerinden sonra ergin olur. Eşeyli veya eşeysiz olarak üreyebilirler. Orantılı nemi
yüksek, gölgeli ve sıcak yerler gelişmesi için en uygun alanlardır.
Yaz aylarında (haziran ikinci yarısı - temmuz ortaları), önce gövde ve ana dallarda görülür.
Zamanla ağacın üst kısımlarına doğru ilerleyerek meyve sapına, meyvelerin birbirlerine ve
yaprak ile temas eden noktaları ile meyve tacı (kaliks) çevresi ve tacın iç kısmına (korunaklı
yerlere) girerek buralarda beslenir ve çoğalırlar (Şekil 6, 7). Yaz sonuna doğru buralardan
gövde ve dallara geçerek dağılırlar.
Akdeniz Bölgesi nar alanlarında yılda 2-3 döl verebilmektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Nar meyvelerinin sap ile birleştiği, meyve tacı, bitişik meyveler ve meyve ile yaprakların
birleşme noktalarında emgi yaparak meyve kalitesini düşürür. Yoğun bulaşmalarda meyve
kabuğu esnekliği azaldığı ve gelişmesi yavaşladığı için kabuk çatlamalarına sebep olur.
Salgıladığı tatlımsı madde ile de özellikle meyvelerde ve bu meyvelere yakın yaprak ve
sürgünlerde fumajine neden olur (Şekil 8). Ayrıca, zararlının çıkardığı tatlımsı maddeler
Portakal güvesi (Cryptoblabes gnidiella Mill.) ve Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae
Zell.) ’nin ilk dönem larvalarının besin kaynağı olur ve dolaylı olarak da bu zararlıların
yüksek popülasyon oluşturmasına yol açar. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yaygındır.

Şekil 6. Unlubit’in kaliksteki
zararı

Şekil 7. Unlubit’in bitişik nar
meyvelerindeki zararı
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Şekil 8. Unlubit’in oluşturduğu
fumajin zararı

3. KONUKÇULARI
Başta turunçgil olmak üzere nar, ayva, zeytin, harnup, dut, bağ, muz, zakkum, yerfıstığı, bal
kabağı, kavun, karpuz ve pek çok süs bitkisi konukçuları arasındadır. Ülkemizde yetiştiriciliği
yapılan tüm nar çeşitlerinde zarar oluşturabilmektedir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitler
Leptomastix dactylopii How
Achrysophagus sp.
Anagyrus pseudococci Gir.

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

Cryptolaemus montrouzieri Muls.

(Col.:Coccinellidae)

Hyperaspis polita Weise.

(Col.:Coccinellidae)

Scymnus quadrimaculatus Herbst.

(Col.:Coccinellidae)

Scymnus suturalis Thonbrg.

(Col.:Coccinellidae)

Scymnus apetzoides M.

(Col.:Coccinellidae)

TA

Predatörler

(Hym.: Encyrtidae)

G

Leptomastidae abnormis Gir.

(Hym.: Encyrtidae)

Scymnus apetzi Muls.

(Col.:Coccinellidae)

Nephus includens Kirsch.

(Col.:Coccinellidae)

Exochomus quadripustulatus L.

(Col.:Coccinellidae)

Exochomus var. floralis

(Col.:Coccinellidae)

Sympherebius fallax Navas

(Neur.:Hemerobiidae)

Sympherobius sanctus Tjed.

(Neur.:Hemerobiidae)

Chrysoperla carnea Steph.

(Neur.:Chrysopidae)

Chrysoperla prasina Burm

(Neur.:Chrysopidae)

Orius minutus L.

(Hem.:Anthocoridae)

Cardiastethus fasciiventris Garb.

(Hem.:Anthocoridae)

Dicrodiplosis pseudococci (Felt)

(Dip.:Cecidomyiidae)
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Unlubit hava sirkülasyonu iyi olmayan ve nem oranı yüksek bahçelerde daha fazla sorun
oluşturmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki kültürel önlemler alınmalıdır.
• Bahçe tesis ederken sık dikimden kaçınılmalıdır.
• Dip sürgünleri zamanında temizlenmeli ve yere değen etek dallar, budama ile
yükseltilerek ağacın ve dolayısı ile bahçenin iyi bir şekilde havalanması sağlanmalıdır.
• Güneşlenme ve hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde tekniğine uygun bahçe tesis
edilmeli ve her yıl düzenli budama yapılmalıdır.
• Salma veya karık usulü sulama yerine damla sulama yöntemi tercih edilmelidir.
• Yabancı ot mücadelesine özen gösterilmelidir.
• Bitişik meyvelerde seyreltme yapmak zarar oranını düşürmektedir.
5.2. Biyolojik Mücadele
Nar bahçelerinde Unlubit mücadelesinde, turunçgil bahçelerinde olduğu gibi zararlının baskı
altında tutulmasında yerli doğal düşmanların önemli payı olduğu bir gerçektir. Bu nedenle,
nar hastalık ve zararlıları ile yapılacak mücadelede kullanılacak ilaçların yararlı böceklere en
az etkili, seçici özellikte olmasına dikkat edilmelidir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı
İlaçlama zamanını tespit amacıyla mayıs sonu - haziran başında gövde ve ana dallar, kışlamış
ergin ve yumurta açısından kontrol edilir. Bu dönemde gövde ve ana dallarda zararlının
herhangi bir dönemi bulunur ise ağaç bulaşık olarak kabul eldir. İlaçlama için gerekli zararlı
yoğunluğu Mayıs ayında %10 ağaç bulaşıklığıdır. Haziran sonu–ekim sonu dönemde meyve
kontrollerinde %10 meyve bulaşıklığı saptanır ise ikinci bir ilaçlama yapılır.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği
İlk ilaçlamada ana gövde ve dallar ile ağaç tacı içi, ikinci ve daha sonraki ilaçlamalarda ise
yeşil aksamın tamamı ilaçlanmalı ve özellikle etek dallar ile ağaç tacı içinde kalan meyvelerin
ve meyve tacının ilaçlı su ile teması sağlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamayı takip eden 14. ve 21. günlerde bahçeyi temsilen belirlenmiş 10 ağaçtan rastgele
100 meyve kontrol edilir. Bulaşıklık oranı %10’nun altında ise, uygulama başarılı kabul edilir.
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NAR YAPRAKUYUZU
Aceria granati Canest.&Mass.
(Acarina: Eriophyidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA
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Erginleri sarımsı krem renkli, şeffaf, ince, baş tarafı geniş ve abdomene doğru daralan havuç
şeklinde bir yapıya sahip olup, iki çift bacaklıdır. Bunlar genel olarak gözle görülemeyecek
kadar küçük olup, yaklaşık 0,15- 0,25 mm boyundadır (Şekil 1). Erkek ve dişi bireyler
birbirine çok benzer ve yavaş hareket ederler. Bu türün bireyleri çok küçük oldukları için,
ancak bitki yaprakları (Şekil 2) ve nadiren de meyvelerde oluşturdukları zarar ile tanınırlar.
Kışı, sürgün gözlerinin pulları altında, dökülmüş yapraklar arasında, kabuk altı ve çatlaklar
arasında döllenmiş dişi olarak geçirirler. İlkbaharda kışlaklardan çıkan erginler, yeni çıkan
yapraklarda beslenerek yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan genç bireyler, yaprak kenarında
oluşturdukları kıvrımlar içinde yaşamlarını sürdürürler. Esas zararı, en yoğun olduğu yaz
sonuna doğru yaparlar. Sonbaharda ise, dişi formlar oluşur ve kendi kendilerini dölleyerek
kışı geçirirler. Genellikle mekanik olarak rüzgar, kuş ve böcek ile taşınırlar. Ayrıca, fidan
nakliyesi de zararlının bulaşık yerlerden temiz alanlara taşınmasında önemli rol oynamaktadır.
Zararlı, yılda çok sayıda döl vermektedir.

©Naim Öztürk

Şekil 1. Nar yaprakuyuzu’nun bireyleri.

©Naim Öztürk

Şekil 2. Nar yaprakuyuzu’nun zararı.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Nar yaprakuyuzu, genellikle nar yapraklarında özsuyu emerek beslenir. Beslendiği nar yaprak
dokusuna toksik bir madde salgılayarak, yaprak kenarlarında farklı renk ve boyutta kıvrım
(helezon) şeklinde yapılar oluşturur. (Şekil 2). Bu zarar bazen virüs ve virüs benzeri hastalık
belirtileri, ilaç fitotoksitesi ve besin elementi noksanlıkları ile karıştırılabilir (Şekil 3). Zararlı,
özellikle fidanlık ve yeni tesis edilmiş bahçelerde gelişme geriliği ve sürgünlerde rozetleşme
gibi taç şekli oluşumunu etkileyebilecek düzeyde deformasyonlara neden olmaktadır.
Ülkemizde nar yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde zararlıya rastlanır.
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©Naim Öztürk

©Naim Öztürk

Şekil 3. Nar yaprakuyuzu’nun nar yaprak (a) ve sürgünündeki (b) beslenme zararı.

3. KONUKÇULARI

Nar yaprakuyuzu monofag bir zararlı olup, bugüne kadar nar bitkisi dışında herhangi bir
konukçusuna rastlanmamıştır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
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Nar yaprakuyuzu’nun önemli doğal düşmanlarından; Phytoseiidae, Chrysopidae ve
Coccinellidae familyalarına ait farklı türler oldukça etkili olup, doğada yoğun olarak
bulunmaktadır. Scymnus pallipediformis, S. rubromaculatus ve S. quadriguttatus (Col.:
Coccinellidae) ile Chrysoperla carnea (Neur.: Chrysopidae) ülkemizde tespit edilen türlerdir
(Şekil 4 ve 5).

a

©Naim Öztürk

b

®Mehmet Karacaoğlu

Şekil 4. Scymnus pallipediformis’un ergin (a) ve larvası (b).

Günümüzde bu türlerin üretilerek salınmasından çok, bulaştırma yapmak ve en önemlisi de
zararlılara karşı kullanılan ilaçları ve ilaçlama zamanlarını doğru saptayarak, mevcut doğal
düşmanları koruma, destekleme ve etkinliklerini arttırma yoluna gidilmelidir. Bunun için, yıl
içerisinde doğal düşman faaliyetinin yoğun olduğu dönemlerde, diğer zararlılara karşı
gereksiz ilaçlamalardan kaçınılmalıdır.
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©Bilgin Güven

©Emre Görür

5. MÜCADELESİ

G

Şekil 5. Chrysoperla carnea’nin ergin (a), larva (b) ve yumurtası (c).

TA

5.1. Kültürel Önlemler
Nar yaprakuyuzu ile mücadelede, bahçe tesis ederken kullanılacak çelik ve fidanlar zararlıdan
ari olmalıdır. Bahçenin yıllık bakım işleri düzenli yapılarak, ağaçlar sağlıklı
bulundurulmalıdır. İlkbahar sonunda bulaşık sürgünler budanmalı ve budama artıkları ile
birlikte sonbaharda yere dökülen yapraklar toplanarak imha edilmelidir. Nar bahçe içi ve
çevresindeki yabancı ot mücadelesi düzenli olarak yapılmalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele
Eriophidae familyasına ait türlerin doğada birçok doğal düşmanının bulunduğu bilinmekte
olup, ancak ülkemizde bu konuda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Öncelikle faydalı türlerin
korunması ve etkinliklerinin arttırılması için çevre ve doğal düşmanlara etkisi düşük seçici
ilaçlar kullanılmalıdır.
5.3. Kimyasal Mücadele

5.3.1. İlaçlama zamanı
Nar yaprakuyuzu’na karşı genel olarak, popülasyonun düşük olduğu bahçelerde beş yaşın
üzerindeki ağaçların zararı tolere edebilmesi nedeniyle ilaçlanmasına gerek yoktur. Ancak
zarar durumunda artış görüldüğünde, mayıs - haziran aylarında bir ilaçlama önerilebilir.
Fidanlık ve genç bahçelerde (5 yaş altı) ise, zarar görüldüğünde mutlaka en az bir ilaçlama
yapılmalıdır. Yeni çıkan yapraklarda zarar devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve zarar durumu
dikkate alınarak bir ilaçlama daha yapılabilir. Nar yaprakuyuzu’na karşı en uygun ilaçlama
zamanı, ilkbaharda erginlerin kışı geçirdiği yerlerden yapraklara (mayıs-haziran), sonbaharda
da yapraklardan tekrar kışı geçirdiği bitki organlarına göç ettiği (ekim-kasım) dönemidir.
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5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. Küçük
taç yapısına sahip fidan ve ağaçlarda, sırt pülverizatörleri de kullanılabilir.

EM

5.3.4. İlaçlama tekniği
İlaçlamalarda hedef zararlı sabit olduğundan, bulaşık fidan ve ağaçlar kaplama şeklinde
ilaçlanmalıdır. Lokal bulaşmalarda nokta ilaçlaması yapılabilir.
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamayı takip eden 14. ve 21. günlerde yaprak ve sürgünler kontrol edilir. İlaçlama öncesi
yeni çıkan yaprak ve sürgünlerdeki bulaşıklık durumu karşılaştırılarak uygulamanın başarısı
değerlendirilir.
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NAR YASSIAKARI
Tenuipalpus granati Sayed
(Acarina:Tenuipalpidae)

1. TANIM VE YAŞAYIŞI

EM

Ergin dişiler 0.2-0.3 mm boyunda ve soluk turuncu renktedir. Bacakları kısa ve kıvrımlıdır.
İntegüment pürüzsüz hysterosoma üstten bakıldığında dış bükey ve yanlara doğru genişlemiş
olarak görülür. Opistosoma uca doğru kuvvetli bir şekilde daralmıştır. Dorsolateral setalardan
sondan ikinci ve dorsosentral setalardan ise yalnızca bir çifti ipliksi formda diğerleri ise kısa
ve sert yapıdadır. Yumurta bir tarafı basık fıçı şeklinde ve kırmızı renktedir (Şekil 1a). Larva
ve nimfler kırmızımsı turuncu renktedirler.
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Ergin bireyler nar yaprağının alt tarafında genellikle orta damar boyunca bulunurlar (Şekil
1b). Çok yavaş hareket ederler. Genellikle eşeysiz çoğalırlar. Çiftleşme dönemi hariç diğer
dönemlerde dişi/erkek oranı çok yüksektir. Dişi bireylerlerin ömrü ortalama iki aydır. Bir dişi
hayatı boyunca yaklaşık 50 adet yumurta bırakır. Kışı döllenmiş dişi olarak ağaç üzerindeki
yarık ve çatlak gibi korunaklı yerlerde geçirirler. Kışlayan dişiler yumurtalarını mayıs ayı
itibari ile ilk önce ağacın dallarına ve ana gövdeye, mayıs sonu haziran başında ise
yaprakların alt yüzüne orta damar boyunca bırakırlar. Bu yumurta bırakma işlemi temmuz
ortalarına kadar devam eder. Mayıs ayında ilk bırakılan yumurtalar haziran ayı ikinci
yarısında açılır ve gelişmelerini tamamlayan ilk döl erginleri temmuz ayı ikinci yarısından
itibaren görülürler. Ağustos-eylül aylarında çiftleşirler. Çiftleşmeden sonra erkek bireyler
ölür. Dişi bireyler ise kışı geçirmek için korunaklı yerlere çekilirler.

Şekil 1. Nar kırmızı örümceği’nin yumurtası (a), ergini (b), kaliksteki görünümü (c),
meyvedeki zararı(d) ve sürgündeki zararı (e).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Meyvelerin kaliks (meyve tacı) kısmında beyaz renkte pul tabakası şeklinde larvaların gömlek
değiştirme artıkları görülebilir (Şekil 1c). Yoğun bulaşık durumlarda meyve dış yüzeyi
zarardan dolayı normal rengini ve parlaklığını kaybederek pürüzlü ve mat bir görünüm alır
(Şekil 1d).
Temmuz sonu itibari ile nar bahçelerinde zarar belirtileri gözle görülmeye başlar. Larva, nimf
ve ergin dönemleri bitki özsuyunu emmek sureti ile zarar oluştururlar. Zarar gören
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yapraklarda renk açılır ve açık kırmızımsı renk alır. Yapraklar aşağı doğru kenarlardan
itibaren hafifçe kıvrılarak bombeli bir hal alır (Şekil 1e). Zarar gören yapraklar zamanla
dökülür.
Bakımsız, gerekli kültürel işlemleri yapılmayan, tozlu yol kenarlarındaki bahçelerde ve bu
bahçelerin kuzey rüzgârlarına açık olan kısımlarında daha fazla zarar oluşur. Akdeniz bölgesi
nar alanlarında tespit edilmiştir.
3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlı olup, başlıca konukçuları arasında; nar, antepfıstığı, bağ, trabzon hurması,
limon, incir, ayva, malta eriği, ceviz, kiraz ve vişne bulunmaktadır. Ancak, ülkemizde bugüne
kadar nar, bağ ve antepfıstığında saptanmıştır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Zararlının doğal düşmanları konusunda ülkemizde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
• Bahçeler, mümkün olduğu kadar temiz ve bakımlı tutulmalıdır.
• Ağaçlar sürekli sağlıklı ve kuvvetli bulundurulmalıdır.
• Bahçe içinde ve yakın çevresinde toz oluşumuna izin verilmemelidir.
• Budama ve kışlık bakım işleri eksiksiz yapılmalı bahçede kuru ve kurumaya yüz tutmuş
ağaçlar bulundurulmamalıdır.
• Yabancı ot mücadelesi düzenli olarak yapılmalıdır.
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5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Haziran ayı ikinci yarısından itibaren haftalık bahçe kontrolleri yapılarak yaprak üzerinde
hareketli birey (larva, nimf, ergin) sayımları yapılır. Yaprak başına ortalama 3-5 adet hareketli
birey tespit edilince ilaçlamaya karar verilir. Bu dönem çoğu zaman nar bahçelerinde temmuz
sonu ile ağustos ayı ilk yarısına denk gelmektedir. Ancak kuzey rüzgârlarının erken başlaması
veya hava nisbi neminin düşmesi belirtilen tarihlerde değişiklik meydana getirebilmektedir.
Mücadele için tek ilaçlama yeterlidir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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
Lokal bulaşmalarda nokta ilaçlama yapılmalıdır. Yeşil aksamın tamamı ilaçlanmalı ve
özellikle yaprakların alt yüzeylerinin ilaçlı su ile teması sağlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaçlamayı takip eden 14. ve 21. günlerde yapraklarda zararlının hareketli bireyleri (larva,
nimf, ergin) sayımları yapılır ve ilaçlama öncesi zararlı yoğunluğu ile karşılaştırılarak
uygulamanın başarısı değerlendirilir.
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PAMUKTA BİTKİ TAHTAKURULARI
Creontiades pallidus (Rumbur), Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer),
Lygus italicus Wagner ve Lygus pratensis (L.)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

(Hemiptera: Miridae)

Pamuk çiçeksokanı (Lygus gemellatus): Ergininin boyu 5 mm kadardır. Elipsoit bir
görünüşü vardır. Genellikle yeşil renkte görünür. Vücut ve bacaklar üzerinde koyu lekeler
bulunur. Antenler 4 segmentli ve oldukça uzun olup zararlının boyuna yakındır. Gözler
siyahtır. Pronotumda iki siyah leke vardır. Skutellum yeşilimsi sarıdır.
Lygus italicus: Çoğu zaman L. gemellatus ile karıştırılır. L. gemellatus’tan alın (tylus)
üzerindeki siyah bir benek ile ayrılır (Şekil 1a).
Çiçek sapsokanı (Lygus pratensis): Erginin boyu 5-7 mm’dir. Parlak renkte ve çoğunlukla
kırmızımsı lekelere sahiptir. Skutellumun dibindeki siyah leke dörtgen şeklindedir. Bazen bu
lekenin ucunda küçük bir çentik bulunabilir. Erkekler dişilerden biraz daha büyüktür.
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Bitki tahtakurusu (Creontiades pallidus): Erginin boyu 7 mm kadardır. Uzun bir görünüşü
vardır. Genelde kızıl kahve veya yeşil kızıl renkte görünür. Vücut ve bacakların üzerinde kızıl
kahve lekeler vardır. Anten 4 segmentli olup, hemen hemen zararlının boyu kadar uzundur.
Skutellum ve pronotum aynı renktedir. Skutellumun üzerinde önden arkaya doğru açık renkte
bir bant bulunur. Başta gözler arasında önden arkaya doğru bir çizgi vardır (Şekil 1b ve 2).

Şekil 1. Lygus italicus (a) ve Bitki tahtakurusu (b).

Yumurtaları 1.0–1.5 mm boyunda ve 0.4 mm eninde, şişe biçiminde beyaz krem renkte, ucu
düz ve kenarları dudak gibi kıvrıktır. Bitki dokusuna gömüldüğünden yumurtanın tamamı
görülmez. Bütün türlerin yumurtaları birbirine benzer. Nimfleri birbirinden gözle ayırmak
zordur. Yumurtadan yeni çıktıklarında yaklaşık 1 mm boyundadır. Renkleri genelde açık
yeşildir. Bu dönemde bacak ve antenleri vücuda oranla daha uzundur. Üçüncü dönemden
sonra kanatları gelişmeye başlar. Antenler 4 segmentlidir.
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Şekil 2. Bitki tahtakurusu’nun nimf dönemleri ve
erginleri.

G

Kışı genellikle ergin olarak geçirirler. Kışın yabani bitkilerde, ilkbaharda ise hem yabani hem
de kültür bitkilerinde bulunurlar. Pamuğun çıkışından itibaren görülmekle birlikte koza
oluşturma döneminde artış gösterebilirler. Pamuk gelişme mevsiminin sonuna doğru tekrar
daha taze olan kültür ve yabani bitkilere geçerler.
Türlere göre değişmekle birlikte, yumurtalar yazın 8-14 günde açılır. Yumurtadan çıkan
nimfler 5 dönem geçirip ergin olurlar. Nimf dönemi 15-20 gün sürer. Erginler en çok 5 hafta
kadar yaşar ve 70-150 kadar yumurta bırakır. Yumurtalar bitkinin taze olan her yerine
bırakılabilmekte ise de daha çok filizlerin uçlarına ve yaprak saplarına tek tek veya gruplar
halinde doku içine bırakılır. Bırakılan yumurtanın ucu dıştan görülebilir. Yüksek orantılı nemi
ve sıcak koşulları severler. Nimf ve erginleri çok hareketlidir. Bitkinin yaprak ve taze
filizlerinde bulunmakla birlikte generatif organlarda daha çok bulunurlar. Dokunulduğunda
kendilerini yere atar veya uçarlar.
Yaz aylarında bir dölünü 30–35 günde tamamlar. Yılda 3–4 döl verebilirler.

TA

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hem nimfleri hem de erginleri zararlıdır. Zarar şekilleri birbirine benzer. Pamuk bitkisinin
tüm organlarında sokup emerek beslenirlerse de, özellikle generatif organlarında ki zararı
önemlidir. Emilen yer, salgılanan toksik madde nedeniyle ölür ve daha sonra siyahlaşır. Bu
emilme yapraklarda olursa, emilen yerde zamanla yaprak dokusu canlılığını kaybeder.
Yapraklar delikli veya parçalı bir hal alır.
Zararlılar, esas zararını bitkilerin generatif organlarında beslenerek yapar. Bu organlarda
emilen yerlerde siyah lekeler oluşur. Zarar görmüş, tarak, çiçek ve küçük kozaların çoğu
dökülür. Döküm sonucu üründe azalma meydana geldiği gibi, olgunlaşmanın gecikmesine de
sebep olur. Emilen kozalarda çiğidin ağırlığı da düşer. Bu ise kütlü verimini düşürür.
C. pallidus, genç generatif organlarda %31.6 dökülme ve toplam %54.3 oranında ürün
kaybına neden olabilmektedir. Generatif organ dökümü yanında bitki de anormal tarak
oluşumu, bitki boyunun aşırı uzaması ve dallarda boğum sayısının artması gibi şekil
bozukluklarına neden olabilirler.
Bu zararlıların bazı hastalıkların vektörü oldukları da bilinmektedir.
Türleri ve yoğunlukları değişmekle birlikte bütün pamuk alanlarında görülebilir.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

EM

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

•

Hasat artıkları uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.

•

Erken ekim yapılmalı, geç ekimden kaçınılmalıdır.

•

Aşırı azotlu gübre kullanılmamalıdır.

•

Fazla sulama yapılmamalıdır.

•

Bitkiler sık bırakılmamalıdır.

•

Nektarsız, tüysüz ve glandlı çeşitler bitkinin toleransını arttırdığı için tercih
edilmelidir.

•

Zararlılar pamuğa yabani konukçularından geçtiği için yabancı ot kontrolünün
yapılması popülâsyonun gelişmesini önlemek açısından önem taşımaktadır.

Tuzak bitki olarak, yonca bitkisinin şerit şeklinde pamuk arasına ekilmesi
popülasyonu düşürmektedir.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
İlaçlama zamanının belirlenmesinde doğrudan ve atrap ile sayım olmak üzere 2 yöntem
kullanılmaktadır.
Doğrudan sayım yöntemi: Taraklanma başlangıcından sonra 100 generatif organ-da 4 zararlı
bulunduğunda, kozaların %80’den fazlasının olgunlaştığı dönemde ise C. pallidus’un bu
dönemdeki zararının önemli olmaması nedeniyle diğer iki tür için 100 generatif organda 20
zararlı olduğunda ilaçlama yapılmalıdır.
Atrap ile sayım yöntemi: Taraklanma başlangıcında 7 zararlı/50 atrap, kozaların %80’den
fazlasının olgunlaştığı dönemde ise C. pallidus’un bu dönemdeki zararının önemli olmaması
nedeniyle diğer iki tür için 30 zararlı/50 atrap bulunduğunda ilaçlama yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

G

•

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü ve sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu)
kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlamaların çiğ kalktıktan sonra, rüzgarsız ve günün serin saatlerinde yapılmasına özen
gösterilmelidir. Tarla pülverizatörleriyle ilaçlama yaparken sıra üstü memesinin bitkinin üst
seviyesinden 30 cm kadar yükseklikte bulundurulmasına dikkat edilmelidir.
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PAMUKTA DİKENLİKURT
Earias insulana Boisduval
(Lepidoptera: Noctuidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Ergininde ön kanatlar ve baş ilkbaharda parlak yeşil, yaz sonu ve sonbaharda ise sarıdır. Arka
kanatlar ise ipek beyazıdır. Abdomen ve bacaklar beyazdır. Gözler mavi ve yeşildir. Anten
iplik şeklinde ince olup açık kahverengindedir (Şekil 1a). Dinlenme halinde kelebeğin
kanatları vücuda doğru çekilmiş ve çatı şeklindedir. Vücut uzunluğu 8-10 mm, kanat açıklığı
ise 20-28 mm’dir. Yumurta 0.5 mm kadar, nar meyvesi şeklinde olup üzerinde enine ve
boyuna dilimler vardır (Şekil 1b). Yumurta ilk bırakıldığında mavimtırak renkli, açılmaya
yakın ise koyulaşır. Larvanın vücudu gri olup, olgunlaştıkça gri-mavi renge döner. Üzeri sarı
noktalı, sırtta kısa diken şeklinde kıllar vardır. Baş koyu ve parlaktır. Olgun larva 15-18 mm
uzunluğundadır (Şekil 1c). Açık kahverengi olan pupa beyaz veya krem renkli kokon
içindedir. Kokon, pamuk çiğitine benzer ve 12 mm boyundadır.

Şekil 1. Dikenlikurt ergini (a), yumurtası (b), larvası (c).

TA

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

193

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

EM

beslenir. Sonra sürgünü delerek sapın içine girer ve sap içerisinde beslenmeye devam eder
(Şekil 2d). Larva olgunlaşınca pupa olmak üzere kokon yapmak için en son beslendiği yerden
delip dışarı çıkar. Tarakta ise larvalar genel olarak tarağı tepe kısmından delerek içeri girer ve
zarar yapar. Daha ileri dönemde olan larvalar tarağı yandan da delerek zararını yapabilir
(Şekil 2e). Zarar gören taraklar dökülür. Çiçekteki zararı yok denecek kadar az olup, asıl
zararını kozada yapar. Yumurtadan yeni çıkan larvalar genellikle kozanın alt yarısından içeri
girerek pislikleri dışarı atar (Şekil 2f). Larva henüz gelişmemiş lif ve çiğitleri de yer. Bir koza
içerisinde birden fazla larva bulunabilir. Zarara uğrayan kozalar genellikle hiç açılmaz.

Şekil 2. Sürgündeki zararı (d), taraktaki zararı (e), kozadaki zararı (f).

Dikenlikurtun zarar verdiği kozalar köşeli yaprak leke hastalığı (Xanthomonas campestris pv.
malvacearum) ve küf mantarları için uygun ortam oluşturur. Dikenlikurt salgın yıllarında
mücadele yapılmadığı takdirde %90’a kadar zarar yapabilir.

G

Ülkemizde Ege Bölgesi’nin güneyi ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ekim
alanlarında bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Özellikle Malvaceae familyası bitkilerinden pamuk, bamya, ağaç hatmi, gül hatmi, yabani
bamya ve ebegümecidir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

TA

Predatörleri
Orius niger Wallf.
O. horwathi (Reut.)
O. minutus (L.)
Nabis pseudoferus Ratt.
N. rugosus L.
Geocoris megacephalus (R.)
Piocoris erythrocephalus (P-S.)
Chrysoperla carnea (Steph.)

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

Parazitoiti

Bracon hebetor (Say.)

(Hym.: Braconidae)

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
• Pamuk hasadından sonra pamuk sapları tarladan kaldırılmalı ve sap kesiminden sonra tarla
derin sürülmelidir.
• Tarla içinde konukçu bitki bırakılmamalıdır.
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5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

EM

• Ekim mümkün olduğu kadar erken yapılmalı ve tüysüz çeşitler tercih edilmelidir.
• Geç sulamalardan kaçınılmalıdır.
• Pamuk ekiminin yapıldığı tarlaların içerisinde veya çevresinde bamya yetiştiriciliği
yapılmamalıdır.
• Hasattan sonra hayvan sürülerini tarlalarda otlatmak kör ve yeşil kozaların imha edilmesi
açısından fayda sağlamaktadır.
• Yakacak amaçlı toplanan kör kozalı sapların mart ayı sonuna kadar bitirilmesi
gerekmektedir.

Tarla sürveyinde 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 larva veya 4 açılmaya yakın yumurta
bulunduğunda kimyasal mücadelesi yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

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

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

TA

G

İlaçlamanın çiğ kalktıktan sonra ve günün rüzgârsız ve sıcak olmayan saatlerinde yapılmasına
özen gösterilmelidir. İyi bir kaplama yapacak ilaçlama aleti kullanılmalıdır.
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PAMUKTA İKİ NOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK
Tetranychus urticae Koch
(Acarina: Tetranychidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Esas rengi yeşilimsi olup, sarımtırak koyu yeşil veya kahverengimsi yeşil de olabilir. Dişinin
vücut uzunluğu 0.3-0.5 mm, genişliği 0.2-0.3 mm’dir (Şekil 1a). Sırtta diken gibi kıllar
vardır. Erkekler dişilerden küçük olup, abdomen arkaya doğru daha incedir (Şekil 1b). Vücut
ortasına yakın mesafede iki tarafta bir çift siyah leke bulunur.

Şekil 1. İki noktalı kırmızıörümcek’in ergin dişisi (a), ergin erkeği (b), farklı dönemleri
ve yumurtaları (c).

G

Yumurtası küre şeklinde olup, çapı 0.1 mm kadardır. Yumurtanın rengi önceleri şeffaf ve
beyaz, açılmaya yakın hafif kırmızı ve sarı renk almaktadır (Şekil 1c).
Bir larva ve iki nimf dönemi geçirdikten sonra ergin olurlar. Yumurtadan yeni çıkmış larvanın
rengi açık sarı ile uçuk kırmızı rengindedir. Oval biçiminde olan yeni larvalar beslendikten
sonra rengi koyulaşır ve ergine benzerler. Üç çift bacaklı olan larva döneminde vücut kıllıdır.
Nimfler 4 çift bacaklıdırlar.

TA

Protonimf dönemi şekil bakımından ergine benzer, yeşilimsi sarı ve hafif kırmızı rengindedir.
Bu dönemde beslenme ve hareket daha fazla olup, erkek ve dişileri birbirinden ayırmak
zordur. İki siyah benek ile vücut üzerindeki kıllar belirgin olarak görülür.
Deutonimf döneminde erkek ve dişi birbirinden ayırt edilebilir. Erkekler dişilerden daha narin
ve daha küçük olup abdomen uçları sivridir. Sefalotoraks üzerinde benekler dişilere göre daha
belirgin görülür. Bu dönemin sonunda ergin meydana gelir.
Tarla kenarlarında, bahçe ve çalılıklardaki yabancı otlarda üremesine devam ederek kışı
geçiren İki noktalı kırmızıörümcek ergin olur olmaz çiftleşir ve yazın yaklaşık bir gün
beslendikten sonra yumurta koymaya başlar. Yumurtalarını yaprağın alt yüzüne tek tek
bırakır. Yaprak sapına yakın ana damarın çevresinde ve yaprağın kenarlarına doğru daha
yoğun yumurta bırakır. Bir dişi ömrü boyunca 100-150 yumurta bırakır.
Zararlının popülasyonu, gelişme döneminde, eylül başına kadar her zaman artabilmekte ise de
Akdeniz Bölgesi’nde popülâsyonun en çok artış gösterdiği aylar temmuz ve ağustostur.
Ağustostan sonra havaların biraz serinlemesi ve çiğin artmasıyla popülâsyon genellikle düşer.
İklim koşullarına ve bölgelere göre bir dölünü 10–20 günde tamamlar. Yılda 10–20 döl
verebilir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
İki noktalı kırmızıörümcek yaprakta varlığını, yaprağın önce sararıp sonra kızarması ile belli
eder. İlk sararmalar yaprağa üstten bakıldığında, serpiştirilmiş sarı noktalar şeklinde görülür
(Şekil 2a). Daha sonra yaprağın bir bölümü veya tamamı homojen olarak kızarır (Şekil 2b).
Zararlı tarafından emilerek rengi değişen yapraklar kolayca fark edilir.
Bitkide taraklanmadan önce yoğunluk kazanırsa, yaprakların kurumasına veya kızarmasına
neden olarak bitkinin beslenmesini yavaşlatır veya durdurur. Bunun sonucunda bitki boyu
kısa kalır. Bitkide gelişmenin yavaşlaması taraklanmayı geciktirir.

G

EM

Taraklanma döneminden sonra popülâsyonu yükselirse, yukarıda açıklandığı gibi yapraklarda
zarar yapması yanında tarak, çiçek ve küçük kozalarda da beslenerek bunların daha çabuk
dökülmelerine neden olur. Bu dönemde de yapraklardaki zararı bitkinin yeterli beslenmesine
engel olduğundan gelişmeyi yavaşlatıp, kozaların küçük kalmasına ve generatif organların
dökülmesine neden olur.

Şekil 2. İki noktalı kırmızıörümcek’in pamuk yapraklarındaki emgi zararı (a) ve
yapraklarda meydana getirdiği kızarma (b).

Oluşan zararın miktarı zararlının yoğunluğuna, zararlının yoğunluk kazandığı anda bitkinin
fenolojik dönemine bağlıdır. Ağların çokluğu İki noktalı kırmızıörümcek popülasyonunun
yoğun olduğunu gösterir.

TA

Koşullara göre zarar oranı değişmekle birlikte, yoğun popülâsyonlarda %40’a kadar çıkabilir.
Ülkemizin pamuk tarımı yapılan tüm bölgelerinde bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlıdır. Pamuk, soya fasulyesi, kavun, karpuz, hıyar, kabak, bamya, biber,
patlıcan, fasulye, yerfıstığı, menekşe, çilek, lif kabağı, böğürtlen, yerfesleğeni, dönbaba, tarla
sarmaşığı, ısırgan otu, ebegümeci, köpek üzümü ve mine çiçeği konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri
Scolothrips longicornis Priesner
Scymnus spp.
Stethorus gilvifrons (Muls.)
Stethorus punctillum Weise
Chrysoperla carnea (Steph.)
Orius niger (W.)

(Thys.:Thripidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Neur.: Chrysopidae)
(Hem.: Anthocoridae)
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(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Nabidae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Miridae)
(Hem.: Lygaeidae)
(Hem.: Lygaeidae)
(Acari: Phythoseidae)

EM

Orius horvathi (Reut.)
Orius albidipennis (Reut.)
Nabis pseudoferus (Rem.)
Deraeocoris sp.
Campylomma diversicornis Reut.
Geocoris spp.
Piocoris spp.
Phytoseiulus persimilis A. H.

Doğal düşmanlar İki noktalı kırmızıörümcek popülâsyonunu baskı altına alabilecek
etkinliktedirler.
5. Mücadelesi
5.1. Kültürel Önlemler

TA

G

• Zararlı kışı yabancı otlarda geçirdiği ve buradan pamuğa geçtiği için pamuk tarlaları
çevresindeki yabancı otların temizlenmesi ilk bulaşmanın önlenmesi veya
geciktirilmesi açısından etkili olmaktadır.
• Bitkilerin su stresine girmemesine özen gösterilmelidir. Su stresi bitkileri akarlara
karşı duyarlı hale getirmektedir.
• Akarlar tarafından örülen ağlar üzerine yapışan toz zerrelerinin zararlı için korunaklı
bir ortam oluşturması nedeniyle pamuk bitkilerinin üzerinde toz partiküllerinin
bulunmasını azaltacak uygulamalar yapılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
İki noktalı kırmızıörümcekte ilk bulaşmalar hem tarla kenarında hem de tarla içinde lokal olup
homojen bir dağılım göstermemektedir. Mücadele zamanının belirlenmesi için, bitkiler 4-6
yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarlarında veya içinde lokal
olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Tarla kenarından
tarlanın içine yayılmış ve yapılan sürveyde de yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesi’nde
5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet İki noktalı kırmızıörümceğe ulaşmış ise
kaplama ilaçlama yapılır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü ve sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu)
kullanılır.
Hidrolik tarla pülverizatörü kullanılırken sıra arası memelerin mutlaka takılması gerekir.
5.2.4. İlaçlama tekniği
İlaçlama çiğ kalktıktan sonra ve rüzgârsız saatlerde yapılmalıdır. Yaprak altlarının
ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
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PATATES GÜVESİ
Phthorimaea operculella (Zeller)
(Lepidoptera: Gelechiidae)
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1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Erginin kanat açıklığı 13–17 mm’dir. Kanatları çok dar, vücut ince uzun olup 5-6 mm
kadardır. Antenler vücuttan daha uzundur. Ön kanatlar grimsi kahverengi, üzeri koyu
kahverengi irili ufaklı noktalıdır. Alt kanatları da ince uzun olup gri renkli ve kenarları
saçaklıdır (Şekil 128a,b).
Yumurta; 0.5 mm uzunluğunda oval, parlak krem rengindedir.
Olgun larva 8–10 mm uzunluğundadır. Baş, koyu kahverengidir. Larvanın rengi beslendiği
bitkiye göre değişir (Şekil 128c). Patates yumrularıyla beslenenlerde vücut pembemsi beyaz,
yapraklarıyla beslenenlerde yeşil, patlıcan yapraklarını yiyenlerde ise daha koyudur.
Pupa ince dokulu beyaz bir kokon içinde oluşur. Önceleri yeşilimsi sarı, daha sonra
kahverengine dönüşür. Boyu 6-7 mm’dir.

Şekil 128. Patates güvesi, ergini (a,b), larvası (c), patates
yumrusundaki zarar şekli (d,e).

Zararlı kışı ambar veya tarlada kalmış patatesler üzerinde larva ve pupa halinde geçirir.
İlkbaharda ortalama sıcaklığın 15°C’ye ulaşması ile (mart sonu-nisan başı) erginler çıkar ve
2–4 gün sonra çiftleşerek yumurta bırakmaya başlar. Kelebekler gece aktiftir. Yumurtalar
Solanaceae (Patlıcangiller) familyası bitkilerinin yapraklarının alt yüzüne, çiçek ve tomurcuk
yapraklarına, sürgünlere bırakılır. Patatesin hasat döneminde ise yumurtalar toprak sathına
yakın yumruların gözlerinin civarına, yarık ve çatlaklara ve hasadı yapılarak toprak üstüne
yığılmış patateslere bırakılır. Bir dişi 100–200 yumurta bırakır. Ekolojik koşullara bağlı
olarak erginlerin ömrü 4–13 gün, yumurtaların kuluçka süresi ise 3–15 gündür.
Yumurtadan çıkan larvalar, tarlada yaprak ve sürgünlerde, ambarda patates yumrularında
galeriler açarak beslenirler. Larva dönemi 7–26 gündür. Gelişmesini tamamlayan larva,
patlıcanların tepe sürgünlerinde taze yapraklarda ördüğü bir kokon içersinde pupa olur.
Patateste ise yumruyu terk ederek göz çukurlarında, çuvallar üzerinde, bitki artıkları veya

199

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

duvar aralıklarında beyaz bir kokon örerek pupa olur. Pupa süresi 6–30 gündür. Zararlı yılda
iklim koşullarına bağlı olarak doğada 2-3, depo koşullarında ise 8 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

3. KONUKÇULARI

EM

Patlıcan, patates, tütün ve domates yapraklarında bulunduğunda yaprağın iki epidermisi
arasında beslenerek yapraklarda oluşturduğu şeffaf boşluklar daha sonra kahverengine
dönüşerek kurur.
Patates yumrusu üzerindeki gözler etrafına bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar yumru içine
girerek düzgün olmayan galeriler açar. Sert yüzeyli olan bu galerilerin içi beyaz renkte
pisliklerle doludur. Galerilerin ağzında ise yumru üzerinde biriken siyah renkteki pislikler ile
zararlının varlığı kolayca anlaşılır. Zarar görmüş yumrular bakteri ve funguslarla daha çabuk
bulaşarak çürürler ve yemeklik olarak kullanılamayacak duruma gelebilir (Şekil 128d,e).
Hasat öncesi tarlada yumruya bulaşan zararlı, ambarda uygun şartları bulunca, çoğalmaya
devam eder. Patates yumrusunda gözlerin zarar görmesi sonucunda, patateslerin tohumluk
özellikleri de azalır veya kaybolur.
Bu zararlı, ülkemizin her yerinde yaygındır.

TA

G

Solanaceae familyası bitkilerinin hemen hepsinde bulunur. En önemli konukçusu patatestir.
Patatesin tarla ve ambar zararlısıdır. Patlıcan, tütün, domates ve biberde de görülmektedir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI
Patates güvesi’nin ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.
Parazitoitleri
Bracon brevicornis Wesmael
(Hym.: Braconidae)
B.gennuensis (Marshall)
(Hym.: Braconidae)
B.nigricans Szepligeti
(Hym.: Braconidae)
B.(=Habrobracon) variegator (Spinola)
(Hym.: Braconidae)
Temelucha decorata (Grav)
(Hym.: Ichneumonidae)
Temelucha sp.
(Hym.: Ichneumonidae)
Diadegma puchripes Kokrijev
(Hym.: Ichneumonidae)
5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
- Patates güvesi bulaşmalarına engel olmak için, patateste boğaz doldurma ve bakım
işlemlerinin iyi yapılması gerekir.
- Hasat edilen patatesler tarla kenarında yığın yapılmadan depoya taşınmalı, öğleden
sonra ve akşamüzeri kelebeklerin yumurta bırakmalarına meydan verilmemelidir.
- Depolardaki temiz ürünün dışarıdan meydana gelebilecek bulaşmadan korunması için,
pencerelere kelebeklerin geçmeyeceği sıklıkta kafes tellerinin takılmasına, depoya
bulaşık çuval ve malzemenin konulmamasına, boş depo temizliğine ve ilaçlamasına özen
gösterilmesi gerekir.
- Zararlı 10°C’nin altında gelişmediğinden, patatesler bu sıcaklığın altında emniyetle
depolanabilir.
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5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Bitki çıkışından hemen sonra patates tarlasına izleme amaçlı feromon tuzakları asılır.
Tuzaklar haftalık aralıklarla kontrol edilir. Tuzakta ilk ergin yakalandığında, birinci ilaçlama,
bir ay sonra ikinci ilaçlama ve hasattan 15 gün önce üçüncü ilaçlama yapılır.

EM

Soğutma sistemli veya sıcaklığı 10°C’nin altında olan depolarda zararlı bulunsa bile
gelişememektedir. Bu tip depolarda herhangi bir ilaçlama yapmaya gerek yoktur. Bu şekildeki
depolamanın yapılmadığı ve zararlının yoğun olduğu yerlerde depolamadan önce yumru
ilaçlaması gerekebilir. Yumrular depoya alınmadan önce ayrıca boş depo ilaçlaması
yapılmalıdır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

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

Yeşil aksam ilaçlamalarında, birinci ve ikinci ilaçlamada bitkilerin her tarafı ıslanacak
şekilde, üçüncü ilaçlamada bitkiler ve toprak yüzeyi ıslanacak şekilde yapılmasına özen
gösterilmelidir.

G

Boş depo ilaçlamalarında, deponun tamamen boş olması ve ürün konulmadan 20–25 gün önce
ilaçlanması gerekir. Boş depoda ilaçlamaya başlamadan önce, deponun her tarafı sert bir
süpürge ile iyice süpürülerek toplanan artıklar imha edilmelidir. Bütün delik ve çatlaklar
gözden geçirilerek onarılmalıdır. Ambarın her tarafının yüzey ölçüleri hesaplanarak, yukarda
belirtilen ilaçlardan biri, yüzeye püskürtülür. Metrekare üzerinden önerilen ilaç miktarı, hiç
kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeylere püskürtülür.

TA

Yumru ilaçlamasında; patatesler, 50 cm’yi geçmeyecek yükseklikte ve düz olarak
yayılmalıdır. Yapılan patates yüzeyi m2 olarak hesaplanarak, önerilen dozda ilaç, muntazam
şekilde atılmalıdır.
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PORTAKAL GÜVESİ
Cryptoblabes gnidiella Mill.
(Lepidoptera: Pyralidae)

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Ergin boyu 7 mm, kanat açıklığı ise dişi bireylerde 13.03 mm ve erkek bireylerde ise 12.18
mm’dir. Kanatları üzerinde uzunlamasına kırmızı renkli bantlar ve beyazımsı renkte
çaprazvari çizgiler bulunur. Kelebekler dinlenme halinde iken, genellikle kanatlar üzerinde
“W” şeklinde bir yapı görülür. Ön kanatlar gri-kahverenginde olup, üzerlerinde gümüşi renkte
pullar bulunur. Arka kanatlar ise, beyazımsı-gri renkte ve damarlar ile kenar kısımları koyu
renklidir. Kanatların toraksa bağlandığı kısımlar ile kenarları daha koyu renkte, kanat
damarları geniş ve kırmızımsı renktedir. Palpusları, ince ve uzun yapılıdır. Antenleri ise, kıl
tipinde olup, başın 4. segmentinden çıkar ve yaklaşık vücut uzunluğunun yarısı kadardır
(Şekil 1).

TA

Şekil 1. Portakal güvesi ergininin üstten (a) ve meyve üzerinde yandan görünümü (b).

Yumurta oval yapılı olup, üzerinde portakal yüzeyi gibi girinti ve çıkıntılar bulunur. İlk
bırakıldığında şeffaf beyazımsı renkte olan yumurta, daha sonra koyu turuncu renk alır.
Yumurta ortalama 0.54x0.39 mm’dir (Şekil 2a).
Yumurtadan yeni çıkmış larva şeffaf, kirli beyaz-sarımsı renktedir. Larva farklı renklerde
olmakla birlikte, genellikle gri-kahverenginde ve üzerindeki kıllar belirgindir. Baş, kestane
kahverenginde olup pronotum koyu kahverengi, sırt pembemsi ve karın ise pembe veya gri
renktedir. Yan kısımlarında koyu kahverengi şerit şeklinde bantlar bulunur. Zararlının önemli
bir karakteristik özelliği olan bu bantlar, 3. larva döneminden itibaren belirginleşmeye başlar.
Larva; 5 dönem geçirmekte olup, olgun larva ortalama 11.09 mm boyundadır (Şekil 2b).
Narda beslenen larvalar, turunçgilde beslenenlere göre daha koyu renklidir.
Pupa mumya tipinde olup, beyazımsı bir kokon içerisinde bulunur ve ortalama 6.72 mm
boyundadır. Başlangıçta açık kahve-sarı renkli ve daha sonra ise parlak kırmızı veya sarımsı
kahverengindedir (Şekil 3).
Kışı, genellikle ağaç üzerinde kalmış veya yere dökülmüş narlar ile hasadı yapılmamış ve
özellikle birbirine temas eden turunçgil meyveleri arasında, çanak yaprakların (yıldız) altı ve
yaprak kıvrımlarında ördükleri seyrek yapılı bir ağ içerisinde serbest olarak 3., 4. ve 5. dönem
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larva halinde geçirir. İlk erginler, nisan ayı içerisinde görülür. Nisan-temmuz aylarında düşük
olan ergin popülasyonu, temmuz ayının ikinci yarısından itibaren artmaya başlar ve eylülkasım döneminde de en yüksek seviyeye ulaşır. Erginler, çıkışı takiben çiftleşerek ertesi gün
yumurta bırakır.

Şekil 2. Portakal güvesi’nin yumurtası (a); 3., 4. ve 5. dönem larvası (b).
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Yumurtalar; genellikle turunçgilde meyve kabuğu ve çanak yaprakların üzerine, narda ise
meyve tacı ile meyve kabuğuna tek tek bırakılır. Bir dişi birey, yaşamı süresince ortalama 46
adet yumurta bırakır. Larva; genellikle narın kaliksi ile 2-3 meyvenin birbirine temas ettiği
kısımlarda veya çiçek, çatlamış meyvelerin içi, gövde ve ana dallar üzerindeki çatlaklar ile
kabuk altları gibi korunaklı yerlerde pupa olur.
Turunçgilde ise, özellikle sapın meyveye bağlandığı çanak yaprakların altı ile birbirine temas
eden meyvelerin arasında veya yaprak kıvrımlarında, gövde ve ana dallar üzerindeki çatlaklar
ile kabuk altlarında pupa olur. Nisan ayı ile temmuz ayı ilk yarısına kadar olan dönemde,
popülasyonun düşük olması nedeniyle, birinci dölün zararı söz konusu değildir. Esas zarar;
temmuz ayı ikinci yarısından itibaren 2., 3. ve 4. döl larvaları tarafından oluşturulur.
Portakal güvesi narda temmuz-ağustos aylarında doğada ortalama ergin ömrünü; 4.55,
yumurta açılma süresini 3.53, larva süresini 13.91, pupa süresini 6.91 günde tamamlar. Bir
dölünü ise 28.90 günde tamamlamaktadır.
Zararlı, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde nar ve turunçgilde yılda 4-5 döl verir.

Şekil 3. Portakal güvesi’nin olgun larva, pre-pupa (a), pupanın dorsal ve ventral görünümü (b).
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Portakal güvesi; narın meyve kabuğu, meyve tacı, meyve içi, çekirdek ve sürgün kabuğu ile
yapraklarında beslenir (Şekil 4a). Zararlı; meyve tacında ve meyve kabuğunu kemirerek,
meyvede yumuşama ve çürümeye yol açmaktadır.
Turunçgilde; göbekli portakalların göbek kısmı, çanak yaprağın altı ve meyve kabuğunda
beslenmektedir (Şekil 4b).

EM

Larva; meyvelerin korunaklı yerleri ile çatlamış nar ve turunçgil meyvelerini daha çok tercih
eder. Genellikle bir meyvede birden fazla larva bulunur ve beslenme sırasında yoğun ağ
örerek, çıkardıkları koyu renkli pislikleri birbirine bağlamasıyla tanınır.
Turunçgilde ise, meyve kabuğundan içeri doğru 0.5-1 cm civarında galeri açar ve buradan
tipik olarak zamk akıntısı meydana gelir. Aynı şekilde göbekli portakalların göbek kısmı ile
çanak yaprak altında beslenir. Daha sonra bu kısımlarda, ekşilik böceklerinin de etkisiyle
yumuşama ve çürüme meydana gelir. Mücadele yapılmadığı takdirde, her iki üründe de zarar
görmüş meyvelerin kalite ve kantitesi bozulurken, bu tip meyvelerin pazar değeri
düşmektedir.
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Portakal güvesi’nin zarar oranı; Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde %6-41 arasında
değişir. Nar ve turunçgil meyvelerindeki beslenme zararı, genellikle aynı familyadan olan
Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae Zell.) ile karıştırılmaktadır. Zararlı, ülkemizin
subtropik iklim kuşağına sahip Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır.

Şekil 4. Portakal güvesi’nin nar (a) ve turunçgil (b)’in farklı organlarındaki beslenme zararı.

3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlı olan, Portakal güvesi’nin nar, greyfurt, portakal, mandarin, limon, mısır,
pamuk, üzüm, avokado, patlıcan ve Trabzon hurması konukçuları olarak belirlenmiştir.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörler

Forficula auricularia L.

(Derm.: Forficulidae)

Chrysoperla carnea (Stephens)

(Neu.: Chrysopidae)

Coccinella septempunctata L.

(Col.: Coccinellidae)
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Parazitoitler
(Hym.: Trichogrammatidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Chalcidoidae)
(Hym.: Chalcidoidae)
(Hym.: Chalcidoidae)
(Hym.: Chalcidoidae)
(Hym.: Eulophidae)

EM

Trichogramma evanescens West.
Habrobracon hebetor Say.
Chelonus caradrinae Kokujev
Apanteles sp.
Protoapantales sp.
Euchalcidia nigripes (Fonsc.)
Invreia rufitarsis (Illiger)
Invreia sp.
Brachymeria walkeri (Dalla-Torre)
Elasmus sp.

5. MÜCADELESİ

G

Şekil 5. Portakal güvesi’nin doğal düşmanlarından önemli parazitoit ve predatör türler.

5.1. Kültürel Önlemler

TA

Nar ve turunçgil bahçesi içerisinde veya çevresinde, mümkünse Portakal güvesi’nin diğer
konukçularının yetiştirilmemesine özen gösterilmelidir. Haziran-temmuz aylarında meyve
seyreltmesi yapılmalıdır. Ayrıca, vejatasyon süresince haftalık kontroller yapılarak, yere
dökülen ve hasat sonrasında ağaç üzerinde kalmış meyvelerin toplanıp gömülmesi
popülasyonun düşürülmesi açısından önemlidir. Ancak bu yöntemin başarılı olması için,
uygulamanın tüm üreticiler tarafından her yıl düzenli yapılması gerekir.
5.2. Biyolojik Mücadele

Portakal güvesi’nin doğada birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Öncelikle bu türlerin
korunması ve etkinliklerinin arttırılması için çevre ve doğal düşmanlara etkisi düşük seçici
ilaçlar kullanılmalıdır.
5.3. Kimyasal Mücadele

Portakal güvesi ile kimyasal mücadele, larvanın genellikle bitkinin korunaklı yerlerinde
(çanak yaprakların altı, göbek kısmı, 2-3 meyvenin arası, meyve çatlakları, yaprak altı ve
kıvrımları, meyve tacı vb.) beslenmesinden dolayı oldukça zordur.
5.3.1. İlaçlama zamanı
Nar ve turunçgil bahçelerinde haziran sonu-temmuz ayı başından itibaren meyve kontrolleri
yapılarak, yumurta açılımı ve dolayısıyla da ilk larva çıkışları aranır. Bu dönemde, nar ve
turunçgil meyveleri yaklaşık yumurta büyüklüğünde (3-5 cm çapında) ve bulaşıklık oranı da
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%5’in üzerinde ise ilaçlama yapılır. Gerek görüldüğünde ise, ilacın etki süresi ve hasat
durumu da dikkate alınarak 2-3 ilaçlama daha yapılır.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler

5.3.4. İlaçlama tekniği

EM

İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. Küçük
taç yapısına sahip ağaçlarda, sırt pülverizatörleri de kullanılabilir.
Portakal güvesi’nin larvaları genellikle bitkinin korunaklı yerlerinde beslendikleri için,
kullanılan ilaçlı suyun özellikle bu bölgelere temas ettirilmesine özen gösterilecek şekilde
kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

Nar ve turunçgil meyvelerinde ilaçlamadan 7 ve 14 gün sonra 10 ağaçtan rastgele 100 meyve
kontrol edilir. Yapılan sayımlarda zarar oranı %5’den daha az ise, uygulama başarılı kabul
edilir.
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Ricania simulans (Walker, 1851)
(Hemiptera: Ricaniidae)

G

EM

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI
Erginleri kelebeklere benzer. Dişinin boyu yaklaşık 10,5 mm, kanat açıklığı 14,5 mm’dir
(Şekil 1a). Erkeğin boyu yaklaşık olarak 8,8 mm, kanat açıklığı 13 mm, kanatları ve
pronotumu dişiye göre biraz daha açıktır (Şekil 1 b). Dişi ve erkek bireylerin kanatları
üzerinde enine, öndeki biraz daha kısa olmak üzere açık gri renkte iki bant bulunur. Alt
kanatlar bantsız ve şeffaftır. Kanatlar istirahat halinde çatı şeklinde durur. Yumurta 0,97 mm
boyunda ve 0,46 mm eninde, oval ve soluk renktedir. Yumurtalar konukçu kabuğu içine
tespih tanesi gibi dizilir (Şekil 1 c). Son dönem nimfleri yaklaşık olarak 4,4 mm boyunda ve
2,9 mm enindedir. Vücut genel olarak açık gri renkte ve üzerinde açık kahverenginde lekeler
bulunur. Erginlerde olduğu gibi beslenmek için sokucu-emici ağız yapıları gelişmiştir.
Abdomenin sonunda vücut boyundan daha uzun, beyaz renkte ve dokunulduğunda
dökülebilen uzunca mumsu iplikçikler mevcuttur. Ergin ve nimfler rahatsız edildiklerinde
zıplayabilirler. Nimfler abdomenin sonundaki tüylerini paraşüt gibi kullanarak yavaşça
konarlar (Şekil 1 d).

© Kibar AK

TA

a

c

© Kibar AK

b

© Kibar AK

d

© Kibar AK

Şekil 1. Ricania simulans Dişi birey (a), Erkek birey (b), Yumurta (c), Nimf (d)

Zararlı kışı yumurta döneminde geçirir. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak mayıs ayı ortasında
yumurtalardan nimfler çıkmaya başlar, 5 nimf dönemi geçirdikten sonra temmuz ayı başında
ilk erginler görülür. Çıkan erginler ağustos ayı başında yumurtalarını otsu ve çok yıllık
bitkilerin sürgünlerine ve yan dalcıklarına bırakır, yılda bir döl verir.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

a

EM

Ergin ve nimfleri tek yıllık bitkilerin toprak üstü aksamlarında, çok yıllık bitkilerin sürgün ve
meyvelerinde emgi yaparak zararlı olur. Erginler ise yumurta bıraktığı konukçusunda
sürgünlerin ve bitkinin diğer organlarının kurumasına da neden olur. Ayrıca beslendiği
bitkilerde tatlımsı madde salgılayarak fumajine neden olur (Şekil 2a ve b).

© Kibar AK

b

© Kibar AK

Şekil 2. Ricania simulans’ın nimf zararı (a), dişilerin yumurta koyduğu sürgünler (b).

G

Nimfler ilk önce tarım alanlarının kenarında yer alan mürver, yabani böğürtlen, ısırgan ve
pelin gibi yabancı otlar, çit bitkileri ve asma gibi bitkilerde görülür, daha sonra buralardan
kültür bitkilerine geçerler. Fındık, kivi, kızılağaç, karayemiş ve incir gibi bitkilerin daha çok
dip sürgünleri ve taze uç sürgünlerinde beslenirler. Sebzelerde özellikle fasulyenin
çiçeklenme döneminde önemli derecede zarar yaptığı, ayrıca hıyar ve patlıcanda beslendiği
tespit edilmiştir. Kivide ise nimfler beslenerek ve tatlımsı madde çıkararak meyvelerde
fumajine neden olmaktadır.
Ricania simulans’ın yoğun olarak Doğu Karadeniz’de, Hopa (Artvin)-Perşembe (Ordu)
arasında yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Ülkemizde ekonomik önemde bir zararlı değildir.

TA

3. KONUKÇULARI
Kivi, fındık, incir, fasulye, hıyar, patlıcan, asma, çay, karayemiş, ısırgan, pelin, kızılağaç,
yabani böğürtlen, mürver, zararlının konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI
Zararlının doğal düşmanları tespit edilememiştir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Mücadele
Kışı zararlı ile bulaşık olan bahçelerin kenarındaki yabancı otlarda yumurta döneminde
geçirdiğinden, ertesi yıl mayıs ayına kadar nimflerin çıkışından önce yumurta konulan bitkiler
(çit bitkileri, çalı formundaki bitkiler, böğürtlen, çok yıllık otsu bitkiler, mürver vb.)
temizlenmeli ve imha edilmelidir.
5.2. Kimyasal Mücadelesi
Zararlının bulunduğu ve yayıldığı bölgede çay tarımın yapılması, çay üretim alanlarında
herhangi bir hastalık veya zararlı etmene karşı kimyasal mücadele tavsiye edilmemesi
nedenleriyle zararlının aleyhinde doğal dengenin kurulabileceği düşünülerek kimyasal
mücadele önerilmemektedir.
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SAN-JOSE KABUKLUBİTİ
Diaspidiotus perniciosus Comstock
(Hemiptera: Diaspididae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

EM

San-Jose kabuklubiti’nin erkek ve dişisi birbirinden farklıdır. Dişi, kanatsız oval, limon sarısı
renginde olup, bitkilerin belli kısımlarında (gövde, dal, sürgün, yaprak, meyve ve gözler gibi)
sabit olarak yerleşmişlerdir. Üzeri esmer bir kabukla örtülüdür. Ergin erkek ise kanatlıdır.
Dişilerin kabuğu yuvarlak, erkeklerde ise uzunca oval siyah-gri renktedir (Şekil 1a, b).
San-Jose kabuklubiti’nin yeni doğan yavrusu (hareketli larva) 0.2-0.3 mm boyunda, limon
sarısı renginde, üç çift bacaklı ve antenlidir. Birinci dönem larvanın kabuklarının tepe noktası
tam ortadadır. Kışı bu dönemde geçiren larvaların kabukları daha koyu esmer renk alır. İkinci
gelişme dönemindeki bireylerin kabuğu üzerinde ikinci bir halka oluşur. Üçüncü dönem veya
ergin dönemindeki dişilerin üzeri esmer renkli 1.7-2 mm çapında hafif şişkin kabukla
örtülüdür. Erkek ve dişiler ikinci dönemden itibaren farklılaşır. Erkek kabuklar 0.7 mm
boyunda, 0.2 mm eninde oval şekildedir. Zararlının bulunduğu dalın kabuğundan boylamasına
bir kesit alınırsa, kan kırmızısı emgi lekeleri görülür.
San-Jose kabuklubiti, kışı birinci dönem larva olarak, ağaçların gövde, dal, göz ve dalcıklar
üzerinde geçirir. Larvalar şubatın sonuna doğru veya martın ilk haftasından itibaren sıcaklık
ortalaması 7.3°C’yi bulduğu zaman diyapozu terk edip zarar yapmaya başlarlar. Bir süre
beslendikten sonra olgunlaşan bireyler çiftleşir ve 10-15 gün sonra dişiler yeni larva
doğurmaya başlar. İlk hareketli larva çıkışları bölgelere göre değişmekle beraber mayısta
başlar ve temmuzda sona erer. İkinci dölün larva çıkışı temmuzun ikinci haftasında başlar ve
eylül ortasına kadar sürer. Üçüncü döl çıkışları eylülde başlar, iklim koşullarına göre
aralıkayına kadar devam edebilir. Üçüncü döl bazı yıllar çok az, bazı yıllarda ise yüksek
yoğunluk gösterir. Bir dişi 73-287 kadar hareketli larva doğurur. Hareketli larva çıkışı bazen
bir aydan fazla (45-60 gün) devam eder.

dişi

dişi

erkek

a

d

©H.ŞENYURT

©H.ŞENYURT

b

©H.ŞENYURT

c

©H.ŞENYURT

b

©N. ÖZTÜRK

e

f

©C. HANTAŞ

Şekil 1. San- Jose kabuklubiti (a, b), dalda sıvama halde bulunuşu (c), elmada (d), armutta (e),
ayvada (f) zararı.
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Özellikle genç ve orta yaştaki ağaçlar için çok tehlikeli bir zararlı olup, bir meyve ağacını 2-3
yılda kurutabilir. Ağaçların gövde, dal ve dalcıklarındaki yaprak, sürgün, tomurcuk ve
meyvelerin özsularını emmek suretiyle zarar yapmaktadır. Fakat gerçek zarar, emgi esnasında
salgıladığı toksik maddelerden oluşur.

EM

Yaşlı ağaçlarda zararı, önce yaprak dökümü, sonra bazı dalların kuruması ve en sonunda
ağacın tamamının kuruması şeklinde görülür. Meyvede önce sap çukuru ve çiçek çukuruna
yerleşir, sonra yayılır. Beslenme yerlerinde kırmızı lekeler oluşur, meyvelerin kalitesi bozulur
ve pazar değeri düşer (Şekil 1d, e, f).
Ülkemizde meyvecilik yapılan hemen her yerde bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir tür olup, çeşitli kaynaklara göre 700’den fazla konukçusu vardır. Başlıca
konukçuları elma, armut, şeftali, erik, muşmula, kiraz ve söğüttür.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Türkiye’de bugüne kadar San-Jose kabuklubiti’nin aşağıdaki doğal düşmanları saptanmıştır.
Parazitoidleri

G

Aphytis aonidia (Heimpel et al.)
A. melinus Debach
A. mytilaspidis Le Baron
A. proclia Walker
Aspidiotiphagus citrinus (Crav.)
Anchenamus sp.
Encarsia perniciosi (Tower) (=Prospaltella perniciosi)
Prospaltella fasciata Malenotti

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

TA

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

Şekil 2. Parazitlenmiş San-Jose kabuklu bitleri ve Encarsia perniciosi ergini

Predatörleri

Chilocorus bipustulatus L.
Exochomus quadripustulatus L.
Hemisarcoptes coccophagus Mayer

(Col.:Coccinellidae)
(Col.:Coccinellidae)
(Acarina: Hemisarcoptidae)
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

5.2. Biyolojik Mücadele

EM

- San-Jose ile bulaşık olan bahçelerde toprak işlemesi, sulama, gübreleme, budama ve diğer
kültürel önlemler zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmalıdır.
- San Jose kabuklubiti ile yoğun bulaşık olan meyve ağaçları gözler uyanmadan öncekısa
budamaya tabi tutulmalı, budamadan kalan artıklar parazitoit çıkışı için bahçeden uzak bir
yere bırakılmalıdır.
- Bahçe tesis ederken sertifikalı ve temiz fidanlar kullanılmalıdır.
- Bulaşık ağaçlardan alınan sırıklar temiz ağaçlarda destek olarak kullanılmamalıdır.
- Bulaşık ağaçlardan aşı gözü ve kalemleri alınmamalıdır.
- Bahçe kenarında diğer konukçu bitkiler zararlı ile bulaşık ise ilaçlanmalıdır.
- Bulaşık meyveler imha edilmelidir.
San-Jose popülasyonunun düşük olduğu yerlerde, Encarsia perniciosi ile bulaştırma yapılarak
zararlıyı baskı altında tutmak mümkündür. Parazitoitin bulaştırılması, nisan-mayıs ve ağustos
sonu ile eylül ayında yapılmalıdır.
E. perniciosi faaliyetinin yüksek olduğu bahçelerde faydalının korunması ve etkinliklerinin
arttırılması için diğer zararlılarla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara
öncelik verilmeli eğer kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan
bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

G

5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

Kış mücadelesi: Meyve ağaçlarının kış uykusunda bulundukları dönemde, gözlerin
uyanmasından iki hafta önceye kadar sıcaklığın 5oC’nin üzerinde olduğu ve yağışsız günlerde
ocak-mart aylarında uygulanır.

TA

Erken ilkbahar mücadelesi: Ağaçlarda gözler uyandıktan sonra, pembe tomurcuk dönemine
kadar, zararlının larva döneminde uygulanır.
Yaz mücadelesi: Kış veya erken ilkbahar ilaçlaması yapılan veya yapılamayan bahçelerde,
çiçekten sonra kontroller yapılarak San Jose kabuklubiti’nde yavrulama başladığı günlerde
birinci ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılır. Birinci döle karşı
uygulanan ilaçlamalardan sonra sürekli olarak kontroller yapılır. Zararlının popülasyonunda
artış görüldüğü takdirde, diğer döllerde de aynı metoda göre ilaçlamalar tekrarlanır. Ancak
ağustostan itibaren faydalıların etkinliği arttığı için ilaçlama yapılmamalıdır.
Meyve fidanlıklarında yaz mücadelesi: San-Jose kabuklubiti’nde yavrulama başladığı
günlerde birinci ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılır. İkinci
döle karşı da aynı şekilde ilaçlama yapılmalıdır.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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
Ağacın özellikle, gövde, dal, sürgün, meyve ve yapraklarında kuru yer kalmayacak şekilde
ilaçlama yapılmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

EM

Meyve hasadı esnasında meyveler üzerinde, zararlının kırmızı lekelerinin olup olmadığı
kontrol edilir. Ayrıca, aynı dönemde zararlı ile bulaşık olan 2-3 yaşındaki dallar seçilir. Her
ağacın çeşitli yönlerinden 8 dal örneği alınır ve binoküler mikroskop altında her dalın 5
cm’lik kısmında canlı ve ölü bireyler sayılarak uygulama değerlendirilir.
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SEBZELERDE KIRMIZIÖRÜMCEKLER
Pamuk kırmızıörümceği Tetranychus cinnabarinus (Boisd)
İkinoktalı kırmızıörümcek T. urticae Koch.

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

(Acarina: Tetranychidae)

Kırmızıörümcekler konukçu bitkilerin yapraklarının alt yüzünde ördükleri ipeğimsi ağlar
arasında yaşarlar ve çoğu zaman ergin, larva, nimf ile yumurta dönemlerini bir arada görmek
mümkündür.
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus): Dişilerin vücut uzunluğu 0.4 mm,
genişliği 0.3 mm, abdomeni kırmızı, sefalotoraksı sarı renklidir. Dişiler bir süre beslendikten
sonra parlak ve koyu kırmızıya dönüşmektedir (Şekil 136a). Kırmızı uçlu olan bacakları ve
vücutları kıllıdır. Vücutlarının sırt kısmında 4 parçalı siyah leke vardır. Dişiler erkeklerden
daha iri olup abdomenleri ovaldir. Erkeğin vücut uzunluğu 0.3 mm, genişliği 0.2 mm,
bacaklarının uçları ise sarı renklidir. Sefalotoraksın üzerindeki iki kırmızı benek çok
belirgindir. Erkeklerin abdomenleri ise geriye doğru daha incedir (Şekil 136a). Erkekler
dişilerden daha hareketlidir.

G

İki noktalı kırmızıörümcek (T. urticae): Esas rengi yeşilimsi olup, sarımtırak koyu yeşil
veya kahverengimsi yeşil de olabilir (Şekil 136b). Dişinin vücut uzunluğu 0.3–0.5 mm,
genişliği 0.2–0.3 mm’dir. Sırtta diken gibi kıllar vardır. Erkekler dişilerden küçük olup,
Pamuk kırmızıörümceğinde olduğu gibi abdomen arkaya doğru daha incedir (Şekil 136b).
Vücut ortasına yakın mesafede iki tarafta bir çift siyah leke bulunur.

TA

Her üç türün de sırt kılları diken gibidir. Erginlerin dört çift bacaklı olmalarına karşılık
larvaları üç çift bacaklıdır.

a

©Mehmet KEÇECİ

b

©Aydemir BARIŞ

Şekil 136. Pamuk kırmızı örümceği dişisi, erkeği ve yumurtaları (a); İkinoktalı
kırmızıörümceğin dişileri ve erkeği (b).

Her iki türün yumurtası küre şeklinde olup, çapı 0.1 mm kadardır. Yumurtanın rengi önceleri
şeffaf ve beyaz, açılmaya yakın hafif kırmızı ve sarı renk almaktadır (Şekil 136a).
Yumurtadan yeni çıkmış larvanın rengi her iki türde açık sarı ile uçuk kırmızı rengindedir.
Oval biçiminde olan yeni larvalar beslendikten sonra rengi koyulaşır ve ergine benzerler. Üç
çift bacaklı olan larva döneminde vücut kıllıdır. Nimfler 4 çift bacaklıdırlar. Protonimf
dönemi şekil bakımından ergine benzer, yeşilimsi sarı ve hafif kırmızı rengindedir. Bu
dönemde beslenme ve hareket daha fazla olup, erkek ve dişileri birbirinden ayırmak zordur.
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Sefalotoraks üzerinde T. cinnabarinus’da iki kırmızı ve T. urticae’de ise iki siyah benek ile
vücut üzerindeki kıllar belirgin olarak görülür. Deutonimf döneminde her iki türde erkek ve
dişi birbirinden ayırt edilebilir. Ergin olana kadar bir larva ve iki nimf dönemi ile dönemler
arasında bir sakin dönem geçirirler. Erkekler dişilerden daha narin ve daha küçük olup
abdomen uçları sivridir. Sefalotoraks üzerinde benekler dişilere göre daha belirgin görülür. Bu
dönemin sonunda ergin kırmı-zıörümcekler meydana gelir.

EM

Erginler kışı kırmızı veya turuncu renkli kışlık formda, dökülen yaprakların altında ve toprak
parçaları arasında diyapoz halinde geçirir. Zorunlu diyapoz yoktur. Kışı ılık geçen bölgelerde
ve seralarda yıl boyunca yaşayıp üremelerine devam ederler.
Kışı geçiren dişiler ilk döllerini yabancı otlarda verirler. Tarla kenarı ve içindeki yabancı
otlardan, bulaşık fidelerden sebzelere geçerler. Yaprakların alt yüzünde, yaprak damarları
boyunca ördükleri ağlar arasına yumurtalarını tek tek bırakırlar. Yaprak sapına yakın ana
damarın çevresinde ve yaprağın kenarlarına doğru daha yoğun yumurta bırakır.
Kırmızıörümcekler ergin olur olmaz çiftleşir ve yazın yaklaşık bir gün beslendikten sonra
yumurta koymaya başlar. Bir dişi ömrü boyunca 100–200 yumurta koyabilir. Yumurtalar
sıcaklığa bağlı olarak 3–5 günde açılır. Larvalar 8–15 günde ergin olurlar. Döl adedi
bulundukları bölgenin iklimine ve üzerinde yaşadığı konukçuya göre değişir. İklim
koşullarına ve bölgelere göre bir dölünü 10–20 günde tamamlar. Yılda 10–12 döl verirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

G

Üzerinde yaşadığı bitkinin yaprak özsuyunu emerek beslenirler. Emgili yaprak sararır.
Bitkinin klorofil miktarı azalıp özümleme geriler ve yapraklar kıvrılarak dökülür. Zarar
görmüş bitkilerden alınan ürünün kalite ve kantitesi düşer. Yoğun olduğu bitkilerin üzeri ağ
tabakası ile kaplanmış gibi görülür ve bitkiyi kurutur (Şekil 137).

a

b

©Mehmet KEÇECİ

©Aydemir BARIŞ

Şekil 137. Kırmızıörümceğin yoğun bulaşmada patlıcan bitkisindeki zararı (a) ve
fasulye bitkisindeki yoğun bulaşma (b).

Tetranychus türleri Patates Y virüsü (PVY) ve Tütün halka leke virüsünün (Tobacco ring
spot) vektörüdür.
Başta Ege, Akdeniz, Trakya ve İç Anadolu olmak üzere ülkemizin hemen her yerinde bulunan
zararlılardır.
3. KONUKÇULARI

Polifag bir zararlıdır. Kültür bitkilerinden biber, domates, kavun, karpuz, hıyar, kabak,
patlıcan, fasulye, bezelye, börülce, pamuk, çilek, yer fıstığı, ayçiçeği, süs bitkileri ve meyve
ağaçlarında zararlıdır. Birçok yabancı ot türü de konukçuları arasındadır.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Kırmızıörümceklerin ülkemizde saptanan predatörleri aşağıda verilmiştir:
(Acarina: Phytoseiidae)

Typhlodromus similis Qud.

(Acarina: Phytoseiidae)

Typhlodromus pyri (Scheuten)

(Acarina: Phytoseiidae)

Scolothrips longicornis Priesner

(Thys.: Thripidae)

Hyperaspis reppensis (Hbst.)

(Col.: Coccinellidae)

EM

Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot

Scymnus rubromaculatus (Goeze)

(Col.: Coccinellidae)

Scymnus pallipediformis Günther

(Col.: Coccinellidae)

Stethorus punctillum Waiae

(Col.: Coccinellidae)

Stethorus gilvifrons (Mulsant)

(Col.: Coccinellidae)

Oligota flavicornis Boist et Lacord

(Col.: Staphylinidae)

Piocoris erythrocephala (P.S.)

(Hem.: Lygaeidae)

Deraeocoris punctatus Fn.

(Hem.: Miridae)

Deraeocoris serenus (D.Sc.)
Deraeocoris pallens (Rt.)

(Hem.: Miridae)

(Hem.: Miridae)

(Hem.: Miridae)

Orius niger Wollf.

(Hem.: Anthocoridae)

Orius minutus (L.)

(Hem.: Anthocoridae)

Nabis pseudoferus Rem.

(Hem.: Nabidae)

Chrysoperla carnea (Steph.)

(Neur.: Chrysopidae)

Therodiplosis persicae Kieffer.

(Dip.: Cecidomyiidae)

5. MÜCADELESİ

G

Macrolopus caliginosus Wagner

TA

Kimyasal mücadelenin gereksiz ve aşırı şekilde yapılması doğal dengenin bozulmasına ve
zararlı popülâsyonunun daha fazla artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle zararlının
mücadelesinde başarılı sonuç almak için kimyasal mücadele dışındaki yöntemlere öncelik
verilmelidir.
5.1. Kültürel Önlemler

― Zararlı ile bulaşık bitki artıkları toplanarak sera veya tarlalardan uzaklaş-tırılmalıdır.

― Toprak işlemesi yapılarak kırmızı örümceklerin kışladıkları bitki artıkları toprağa
gömülmelidir.
― Tarla içindeki yabancı otlarla mücadele edilmelidir.
― Gereğinden fazla azotlu gübreler kullanılmamalıdır.

5.2. Biyolojik mücadele

Doğal düşmanlardan, özellikle Phytoseidler, Coccinellidler ve predatör tripsler biyolojik
mücadele açısından çok önemlidir. Bu faydalıların korunması ve etkin-liklerinin artırılması
için gereken önlemler alınmalı ve faydalılara yan etkisi az olan ilaç seçimine önem
verilmelidir.
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Sebzelerde kırmızıörümceğe karşı Phytoseiulus persimilis ile biyolojik mücadele başarılı bir
şekilde yapılabilmektedir.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı
Yaprakların alt yüzünde bulundukları ve gözle zor görüldükleri için büyüteç ile yaprakların
alt yüzü incelenmelidir.

EM

Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden
çapraz olarak girilir. 3–5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf
ve erginlerinin sayımı yapılır. Dekar başına incelenmesi gerekli yaprak sayısı fasulye gibi
ufak yapraklı bitkilerde 20, hıyar ve patlıcan gibi iri yapraklı bitkilerde ise 10 adettir.
Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam canlı
kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adedine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı
kırmızıörümcek sayısı bulunur.
Fasulye gibi ufak yapraklı sebzeler için yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızıörümcek,
patlıcan gibi iri yapraklı sebzeler için ise yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek
bulunduğunda mücadeleye karar verilir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

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

5.3.4. İlaçlama tekniği

G

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

TA

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır.
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SEBZELERDE PAMUK YAPRAKKURDU
Spodoptera littoralis (Boisd.)
(Lepidoptera: Noctuidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Erginlerin kanat açıklığı 35–45 mm’dir. Ön kanatlar gri kahverengi zemin üzerinde karışık
şekilde açık sarı çizgilerle süslü, arka kanat beyaz renkli, vücuda yakın yerler açık gridir
(Şekil 138a). Dişi ve erkek kelebekler arasında belirgin bir fark yoktur. Dişiler erkeklere
oranla biraz daha büyüktür.
Yumurta 0.4 mm çapındadır. Genellikle 2 katlı olmak üzere yaprağın alt yüzüne paketler
halinde bırakılır. Yumurtaların üstü dişi tarafından salgılanan devetüyü renginde tüylerle
örtülüdür. Yumurtaları bu haliyle tanımak oldukça kolaydır (Şekil 138b).

a

G

b

d

TA

c

Şekil 138. Pamuk yaprakkurdu’nun
ergini (a), yumurtası (b), larvası (c,d) ve
pupası (e).

e

Larva, 1. dönemde açık yeşil renkli, daha sonra koyu kahverengi veya siyahımsı kadife
görünüşlüdür. Baş iri ve siyahtır. Abdomenin önden 1. segmentinde ve sondan 2.
halkalarındaki birer çift leke tanımada önemlidir. Vücut yan yüzeyinin ortasında kirli sarı bir
bant vardır (Şekil 135c,d). Gelişmesini tamamlamış larva 40-50 mm uzunluğundadır.
Pupa, kızılımsı kahve renkte ve 16–18 mm uzunluğundadır (Şekil 135e).
Zararlının belirli bir kışlama durumu yoktur. Uygun iklim koşullarında besin bulabildikleri
sürece zararlının her dönemini görmek mümkündür. Dişi yumurtalarını birkaç defada 200300’lük paketler halinde yaprak üzerine bırakır. Bir dişi ömrü boyunca 1200 yumurta bırakır.
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Geceleri aktif olan kelebekler yazın 7–8 gün yaşarlar. Kışın bu süre daha da uzundur. Pamuk
yaprak kurdu kelebekleri pamuk mevsimi sonuna doğru sebzelerde görülmeye başlar.
Yapraklara paket halinde bırakılan yumurtalar 2–4 gün sonra açılır. Bu süre sonbaharda 7–10
gün, kışın ılıman iklimde veya serada 15–20 gündür. Yumurtadan yeni çıkan larvaların hep
birlikte beslenmeleri karakteristiktir. Çıkan larvalar yaprak, çiçek ve meyvede beslenirler. Beş
gömlek değiştirerek 6. dönemin sonunda olgun larva olurlar. Tüm larva dönemi sıcaklığa
bağlı olarak 17–23 günde tamamlanır. Yazın bu süre 16–20 gündür. Dönemini tamamlayan
larva 5–8 cm derinliğinde toprağa girerek kendine bir yer hazırlar ve içinde pupa olur. Pupa
süresi sıcaklığa bağlı olarak 6–10 gündür.

EM

Yazın uygun sıcaklık ve orantılı nemde bir dölünü 25–30 günde tamamlar. Yılda 4–6 döl
vermektedir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Çeşitli sebzelerin yaprak, çiçek ve meyvelerinde beslenir. Meyveleri delerek iç kısmına
girerler. Yaprakları yiyerek elek haline getirirler. Sebzelerdeki zararı, pamuktan sonra çok
fazlalaşır. Pamuk alanlarından sebzelere hücum ederler. Bu nedenle eylülden itibaren
sebzenin önemli zararlısı durumuna geçerler. Zararlının salgın yaptığı yıllar önemli ürün
kayıpları olmakta, domates, patlıcan, biber gibi sebzelerin meyveleri pazar değerini
kaybederek atılmaktadır.
Akdeniz, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yaygınlık gösterir.
3. KONUKÇULARI

G

Polifag bir zararlı olup, pamuk, patlıcan, domates, biber, pancar, fasulye, yonca, lahana, yer
fıstığı, börülce, mısır ve bamya başlıca konukçularıdır. Cucurbitaceae familyasına ait
sebzelerde de zaman zaman zarar yapmaktadır. Ayrıca pek çok yabancı otlar da konukçuları
arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI
Larva parazitoiti

Microplitis rufiventris Koh.

(Hym.: Braconidae)

TA

Larva predatörü
Nabis pseudoferus Rm.

(Hem.: Nabidae)

Orius spp.

(Hem.: Anthocoridae)

Chrysoperla carnea (Steph.)

(Neur.: Chrysopidae)

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Ekim, dikim ve gübreleme usulüne uygun olarak yapılmalı, zamansız ve fazla sulamadan
kaçınılmalıdır.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Sebze bahçelerinin köşegenleri yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1–2 yeni açılmış yumurta
paketi veya 4–5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Sürvey aynı tarlada 10–12
gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülâsyonu görülmesi halinde
ilaçlamalar yinelenmelidir. İlaçlama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi
olacağından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir.
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya
sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği

TA

G

EM

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır.
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SEBZELERDE THRİPSLER
Tütün thripsi Thrips tabaci Lindeman
Çiçek thripsi Frankliniella occidentalis Pergande
(Thysanoptera: Thripidae)

TA

G

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ergin açık sarı veya sarımsı esmer renkli, genelde 0,5–2,0 mm boyunda, dar ve silindir
vücutludur. Ovipozitör aşağı doğru kıvrıktır. Kanatları kirpik şeklinde saçaklara sahiptir
(Şekil 142a ve 143a). Bu nedenle kirpik kanatlılar denir. Erkekler nadiren görülür. Dişiler
erkeklerden daha büyüktür.
Yumurta böbrek şeklinde, beyazımsı sarı ve 0,25 mm boyundadır.
Larva ergine benzer. Birinci dönem larva 0,6 mm boyunda; açık sarı bazen beyaz renktedir.
Başı büyük ve gözleri kırmızıdır. İkinci dönem larva 0,7-0,8 mm boyunda açık sarıdan açık
yeşile kadar değişen renktedir (Şekil 142b, 143b). İkinci dönem larvanın sonunda hareketsiz
olan prepupa dönemini geçirir.
Prepupa döneminde kanat izleri belirir. Pupa döneminde kanatları ve antenleri biraz daha
gelişmiş olur.
Ergin ve larvalar yaprağın alt yüzünde bulunur ve oldukça hareketlidirler. Dişi yumurtasını
koymadan önce bitki dokusunda ovipozitörüyle bir delik açar ve içine yumurtasını koyar.
Yumurta daha çok yaprak, çiçek yaprağı gibi daha yumuşak olan dokuya bırakılır. Türlere
göre değişmekle birlikte yumurtalar 4-10 günde açılır. Larvalar yumurtadan çıkar çıkmaz
yaprağın alt yüzünde beslenir ve oldukça hareketlidir. İkinci larva döneminin sonunda kendini
yere atar, toprakta bulunan doğal çatlaklardan içeriye girerek 15 mm derinlikte veya nemli
yerlerde prepupa ve pupa dönemini geçirir.

Şekil 142. Çiçek thripsi ergini (a), farklı dönemlerdeki çiçek thripsleri (b) ve hıyar
çiçeğindeki çiçek thripsleri (c).

Şekil 143. Tütün thripsi’nin ergini (a), nimfleri (b).
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T. tabaci eşeysiz olarak çoğalır. Yaşaması için en uygun sıcaklık 25°C’tır. Bir dişi yaşamı
boyunca 70–100 yumurta bırakır. Bir dölünü sıcaklığa bağlı olarak 14–30 günde tamamlar.
Yılda 3–10 döl verir.
F. occidentalis’in üremesi en fazla 30°C’de olur, 35°C’de gelişme olmaz. En uygun sıcaklık
olan 25°C’de 4gün içinde popülasyon yoğunluğu ikiye katlanır. Üreme şekli hem seksüel hem
aseksüeldir. Çiftleşen dişilerden 1/3 oranında erkek birey meydana gelir. Çiftleşmeyen dişiler
erkek birey oluştururlar. Dişi yaşamı boyunca 150–300 yumurta bırakır. Yılda en fazla 15 döl
verir.
F.occidentalis bitkinin her tarafında görülmekle birlikte özellikle büyüme noktasında,
tomurcuk ve çiçekte bulunur. T.tabaci ise bitkinin her tarafında özellikle yaprak altında
bulunur. Sabah erken saatlerde çok hareketlidir.
Çiçek thripsi aktif olarak iki larva dönemi geçirir. Birinci dönem larva bitki dokusundan çıkar
çıkmaz beslenmeye başlar, ikinci dönem larva çok aktiftir ve beslenmek için kapalı yerleri
arar. Prepupa dönemlerinde hareketsizdir ve beslenemez. Genellikle toprakta, bazen de
çiçekte pupa olur.
Ergin çıkışları sıcaklığa bağlı olarak genellikle 2–9 gün sonradır. Yeni çıkan ergin dişi ilk 24
saat hareketsizdir. Ergin olduktan 72 saat sonra yumurta bırakmaya başlar ve yaşamı boyunca
aralıklı olarak devam eder. Bir dişi yaşamı boyunca yaprak ve çiçeklerin parankima
hücrelerine 30–150 yumurta bırakabilir. Ergin dişi 40–90 gün yaşayabilir, erkek birey daha
kısa ömürlüdür. Döllemsiz yumurtadan erkekler çıkar. Kışı genellikle ergin dönemde geçirir.

TA

G

Ülkemizin soğuk bölgelerinde kışı, bitki sapları içinde, kuru otlar arasında, bitki kökleri
etrafında, çeşitli bitki artıkları, toprak ve ağaç kabukları altında, ergin, prepupa veya pupa
dönemlerinde geçirir. Güney bölgelerde veya seralarda yıl boyunca yaşamını sürdürür. Ege
Bölgesi’nde şubat veya mart ayından itibaren erginler tarlalarda görülmeye başlar.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Ergin ve larvaları bitkilerin yaprak, sap ve meyvelerin epidermis tabakasını ağız parçaları ile
yırtıp veya zedeleyerek çıkan öz suyu emer. Thripsin beslendiği bölgedeki hücreler ölür ve
yaprakta boşalmış hücre boşluklarının hava ile dolmasıyla beyaz gümüşi renkte lekeler oluşur
(Şekil 144).
Bu arada klorofil hücrelerini de tahrip ederek yaprakların özümleme yapma kapasitesini
düşürür. Yapraklar gevrekleşir, kenarı kıvrılır, kırmızımsı yeşil bir renk alır. Meyve veya
kapsüllerde beslenme sonucu gümüşi lekeler görülür ve meyve bozukluklarına neden olabilir.
Ayrıca dışkılarıyla yaprak altında siyah lekeler meydana getirir.

Şekil 144. Soğan yaprağında beslenen thripsler (a) ve soğandaki zarar şekli (b);
thripslerin marul yaprağındaki zarar şekli (c).
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(Hem.: Miridae)

G

4. DOĞAL DÜŞMANLARI
Predatörleri
Orius niger Wollf.

EM

Soğan tarlalarında yoğunluğun fazla olduğu durumda kuraklıktan dolayı kurumuş ve
pörsümüş gibi bir görünüm alır. Soğanlar gelişemez küçük kalır.
Thripslerin kurak mevsimde veya yerlerde zararı daha da artar.
T. tabaci bitkinin her yerinde beslenir ve zarar oluşturur. Beslenmesi sonucu oluşan gümüşi
lekeler daha çok ana damar boyunca dikkati çeker.
F. occidentalis’in yapraktaki zararı T. tabaci’ye benzer, ancak aynı yoğunlukta zararı daha
fazladır. Bu türün yoğunluğunun fazla olması halinde yapraklar dökülür. F. occidentalis
özellikle büyüme noktası, tomurcuk ve çiçekte beslenir. Özellikle çiçeklerdeki yoğun
beslenme sonucunda oluşan meyvelerde kalite sorunları ortaya çıkar. Dişilerin domates ve
biber meyvelerinde yumurta bıraktıkları dokunun etrafında açık renkli hale oluşur, bu da
meyvenin pazar değerini düşürür.
Thripsler virüs taşıyıcısı olmaları nedeniyle dolaylı olarak önemli ürün kayıpları meydana
getirmektedirler. Bunlardan en önemlisi Domates lekeli solgunluk virüsü (Tomato spotted
wilt virus -TSWV)’dür. Bu virüs sıcak bölgelerde yaygındır.
Ülkemizde her iki tür de yaygın olarak bulunmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Polifag zararlılardır. Biber, hıyar, patlıcan, kavun, kabak, karpuz, domates, fasulye, bezelye,
soğan, pırasa, sarımsak, patates, ıspanak, yer elması, tütün, pamuk, pancar, yonca, süs bitkileri
ve birçok meyve ağaçları konukçuları arasındadır.

Aeolothrips collaris Priesner

(Thys.: Aeolothripidae)

Aeolothrips intermedius Bagnall

(Thys.: Aeolothripidae)

Amblyseiulus barkeri (Hughes)

(Acarina: Phytoseiidae)

A. messor (Wainstein)

(Acarina: Phytoseiidae)

A.bicaudus (Wainstein)

(Acarina: Phytoseiidae)

TA

Thripslerin ayrıca Anthocoridae, Chrysopidae, Staphylinidae, Trombiidae, Anthocoridae
familyalarına doğal düşmanları olduğu kaydedilmektedir.
5. MÜCADELESİ
Kimyasal mücadelenin gereksiz ve aşırı şekilde yapılması doğal dengenin bozulmasına ve
zararlı popülâsyonunun daha fazla artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle zararlının
mücadelesinde başarılı sonuç almak için kimyasal mücadele dışındaki yöntemlere öncelik
verilmelidir. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde sarı yapışkan tuzak kullanımı thrips
popülasyonunu azaltmaktadır.
5.1. Kültürel Önlemler
- Kültürel tedbir olarak zararlı ile bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir.

- Toprak işlemesi ve yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
- Seralarda küçük delikli tül ile havalandırma açıklıkları kapatılmalıdır.

5.2. Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanlardan, özellikle Orius spp. biyolojik mücadele açısından önemlidir.
Faydalıların korunması ve etkinliklerinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
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5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı
5.3.1.1. Tarla ve Sera İlaçlamaları
Küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük
yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler mikroskop altında thrips
ergin ve larvaları sayılır.
Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kâğıda silkelenerek
alınır ve düşen thrips larva ve erginleri sayılır.
Yaprak başına düşen thrips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı
bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.
Soğan yetiştiriciliğinde, bitki gelişmesinin orta dönemlerinde bitki başına ortalama 30 thrips
mücadele eşiğidir. Bu rakam genç bitkilerde daha az olup, bitkiler yaşlandıkça bu miktar
yükselir. Bitki başına 50 thripsten fazla olduğunda bitkinin gelişmesi engellenmekte ve soğan
yumrusu daha ufak olmaktadır. Bakımı sulaması iyi yapılan soğanlar, yüksek popülasyonlara
tolerans göstermektedirler.
Domates tarımı yapılan yerlerde, özellikle seracılıkta, Domates lekeli solgunluk virüsü
(Tomato spotted wilt virus-TSWV) problemi var ise ekonomik eşik dikkate alınmadan thrips
bulaşmasını önlemek üzere mücadele yapılır.
5.3.1.2. Fumigant Kullanımı
Çok sayıda kültür bitkisinde ve yabancı otta bulunması, kısa sürede çok döl vermesi, doku
içine yumurta bırakabilmesi nedenleriyle F. occidentalis’e karşı örtüaltı ve tarla sebze
yetiştiriciliğinde kimyasal mücadele uygulaması her zaman %100 etkili olamamaktadır. F.
occidentalis’in bazı ülkelerde karantina zararlısı olması nedeniyle, gerektiği durumlarda
sadece ihraç edilecek ürünlerde zararlı ile mücadele amacıyla ruhsatlı bir fumigant ile uygun
depo koşullarında fumigasyon önerilir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

TA

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler
Tarla ve Sera ilaçlamalarında, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik,
otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. Fumigasyon uygulaması durumunda
fumigasyon alanı kullanılır.
5.3.4. İlaçlama tekniği
Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır.
Depo koşullarında yapılacak uygulamada fumigantın üründe homojen bir şekilde dağılım
sağlaması için, ürün özel fumigasyon alanında fumige edilmelidir.
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ŞEFTALİ GÜVESİ
Anarsia lineatella Zeller
(Lepidoptera: Gelechiidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Kelebekleri koyu gri–boz renkli olup, üst kanatlar düzgün olmayan açık ve koyu kurşuni çizgi
ve lekelerle süslüdür (Şekil 1a,b). Alt kanatlar daha açık renkli ve kenarları uzun saçaklıdır.
Dinlenme halindeyken çatı gibi duran kanatları vücuda göre daha uzundur. Kanat açıklığı 14–
16 mm, vücut uzunluğu 0.7–1 cm'dir. Erkek bireyler dişilerden küçüktür.
Yumurtaları ovalimsi olup, 0.3x0.5 mm boyutlarındadır. Yeni bırakıldığında sarımtırak olup,
zamanla portakal rengine ve açılmasına yakın kahverengine döner. Yumurtadan çıkan genç
larva 0.5 mm uzunluğunda, sarımsı kahverenginde ve baş siyahtır (Şekil 2a). Olgun larva ise,
yaklaşık 10 mm uzunluğunda ve kırmızımsı kahverengi olup, segment araları sarımsı beyaz
renktedir. Baş, toraks, anüs levhası ve bacaklar siyah renktedir (Şekil 2b). Pupa koyu
kahverenginde, çıplak ve parlak olup, 6 mm uzunluğundadır (Şekil 3).

TA

Şekil 1. Şeftali güvesi erginleri (a, b).

Şekil 2. Şeftali güvesi ilk dönem genç larva (a), şeftali güvesi son dönem olgun larva (b).

224

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

EM

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

Şekil 3. Şeftali güvesi pupası.

G

Şeftali güvesi, kışı genellikle 1–2 yıllık dalların çatalları arasında, kabukların altında,
yarıklarda, tomurcuk pulları arasında, koşnillerin kabuğu altında, akarların yapmış olduğu
galler içerisinde ve gövde dibindeki oyuklar içerisinde ve badem meyve kabuğu içinde
genellikle ikinci dönem ya da son dönem larva halinde geçirir (Şekil 4a, b, c). Kışlama yerleri
ağaç kabuğunun 2 mm kadar altında, 0.5–1.0 mm çapında ve 2–3 mm uzunluğunda olup, iç
yüzeyi kokonumsu bir ağ ile kaplıdır. Şeftali güvesi’nin gelişme eşiği 10–31°C olup, kışlayan
larvalar ilkbaharda hava sıcaklığının ll–12°C'ye ulaştığı dönemde (mart - nisan) kışlaklarını
terk ederler. Önceleri çiçek ve yaprak tomurcuklarıyla beslenirler. Bu beslenme periyodu,
tomurcukların kabarmaya başlamasından, sürgünlerin 5–10 cm olmasına kadar devam eder.
Larvalar ortalama 20 gün (10–30 gün) devam eden gelişme periyodu sonunda, açtıkları
galerinin içerisinde, gövde ve ana dalların kabuk altında veya çatallarında, budama yarası,
kıvrılmış kabuk parçası vb. korunaklı bir yere grimsi beyaz iplikleri ile kendini tutarak pupa
olur. Pupa süresi 6–10 gün olup, ilk ergin çıkışı Ege Bölgesinde nisanın aynın ilk haftası,
Akdeniz Bölgesinde mart ayı sonu ile nisan ayı başlarında ve Marmara Bölgesinde ise nisan
ayı içerisinde olmaktadır.

TA

Kelebekler, gündüzleri yaprak altında veya ağacın gövde ve dalları üzerindeki gölge bir yerde
hareketsiz olarak, dinlenme halindedir. Akşamları alaca karanlıkta uçuşurlar. Çıkışlarından bir
gün sora çiftleşip, yumurtalarını genellikle sürgün, yeni dalların çatalları arasındaki kabuklar
üzerine ve yeni çıkmış yaprakların diplerine veya alt yüzünde orta damara yakın kısımlara
bırakırlar. Meyve döneminde ise, yumurtanın %80’ni meyve üzerine (genellikle meyve sap
dibine) veya yakın bir yere bırakılmaktadır. Ancak, erginlerin çiftleşip yumurta bırakması için
alacakaranlık sıcaklığının üst üste iki akşam 15°C’nin üzerinde olması gerekir. Bir dişi ömrü
süresince 100 civarında yumurta bırakır. Sıcaklığa bağlı olarak 4–18 gün sonra yumurtadan
çıkan larvalar önce genç sürgünlerin uç kısmından içeri girerek beslenirler. Daha sonra genç
meyvelere geçerler. Meyvelere sap dibinden, yandan ve iki meyvenin birbirine değdiği
yerlerden girerek döküme neden olurlar. Haziran ortasına doğru, meyvedeki larvalar, sap
dibinde açtıkları delik ağzında ve iki meyvenin birleşme yerinde pupa olurlar. Bundan bir
hafta sonra ikinci döl kelebekleri görülür. Bu dölün erginleri, yumurtalarını büyümüş
meyvelerin sap diplerine koyarlar. Bir hafta sonra larvalar, sap dibinden meyvenin
çekirdeğine kadar iner ve çekirdek çevresinde zararını yapar. Badem ağaçlarında ise
meyvenin kuruyan dış kabuğu ile iç kabuk arasına yumurtalarını bırakırlar. Yumurtadan çıkan
genç larvalar, kabukta beslenerek orada pupa olur.
Bir larva genellikle bir meyvede beslenmektedir. Ağustos ayında şeftalilerde bir döl daha
verir ve en çok zararını geççi çeşitlerde yapar. Son dölü yumurtalarını tek tek yapraklara
koyar ve yumurtadan çıkan larvalar bir süre beslendikten sonra kışlaklarına çekilerek, ipliksi
beyaz bir kokon içerisinde kışı geçirir. Ege Bölgesinde 3, Akdeniz Bölgesinde 5 döl verir.
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Şekil 4. Tomurcuk pulları arasında kışlayan larva ve ördüğü koza (a), tomurcuk pulları arasında
kışlamadan çıkan genç larva (b), badem kabuğu içinde kışlayan ve koza örmüş larva (c).

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Şeftali güvesi’nin kışlayan dölüne ait larvaları, ilk önce çiçek veya yaprak tomurcuklarında
zarar yapar. Çiçeklerin çanak yapraklarını kemirerek deler ve çiçek yumurtalıklarını ise
yiyerek beslenirler. Zararlı sürgünlere uç kısmından girmek suretiyle, 3-8 cm uzunluğunda
galeri açarak, tomurcuk ve sürgünlerin kurumasına neden olur (Şekil 5a). Bir larva beslenme
periyodu süresince 4-6 adet tomurcuk veya sürgüne zarar verebilir. İlkbaharda popülasyonun
yoğun olması durumunda badem meyveleri ile beslenerek zarar meydana getirirler. Yaz
aylarında bademin iç ve dış kabuk arasında beslenir. Yumuşak kabuk özellikli çeşitlerde ise
meyve içinde beslenir (Şekil 5b).
Yaz sürgünlerinin tazeliği azaldıkça meyvelerdeki zarar artar ve meyveyi sürgünlere tercih
eder. Ancak, bakımı iyi ve taze sürgün verimi teşvik edilmiş fidanlık ve bahçelerde ise sürgün
zararı daha fazla olmaktadır.
Şeftali güvesi’nin meyvedeki beslenme şekli tipiktir. Genç larva hemen kabuk altını kavisli
bir şekilde oymakta veya bazen de meyve etinde tünel açarak çekirdeğe kadar ilerlemektedir.
Bu zarar şekli ile Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta) larvalarının meyveye doğrudan girişi
şeklindeki zararından ayrılır. Genellikle fazla olgunlaşmış meyveleri tercih etmez; meyvenin
çürük ve sulu kısımlarında da beslenmezler. Larva tarafından zarar gören meyvelerde zamk
çıkışı olur (Şekil 6a, b, c, d).
Genç ağaç ve fidanlıklarda uzun süren sürgün zararı gelişmeyi engelleyerek, taç şeklinin
bozulmasına ve sürgün uçlarının çatallaşarak, çalı formu almasına neden olur.
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Şeftali güvesi Ülkemizin tüm bölgelerinde bulunmaktadır.
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Şekil 5. Sürgünde meydana gelen zararlar (a), bademde meydana gelen zararlar (b).

Şekil 6. Şeftalide meydana gelen zararlar (a, b) ve kayısıda meydana gelen zararlar (c, d).

3. KONUKÇULARI
Şeftali güvesi’nin önemli konukçuları; Şeftali, nektarin, kayısı, badem, erik, kiraz ve elma'dır.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri
(Hym: Braconidae)
(Hym: Braconidae)
(Hym: Braconidae)
(Hym: Braconidae)
(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Encyrtidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Belulidae)
(Hym.: Chalcididae)
(Hym.: Apidae)
(Hym.: Pteromalidae)
(Dip.: Tabanidae)

5. MÜCADELESİ

G

EM

Apanteles anarsiae Faure & Alabouvette
A. glomeratus L.
Ascogaster sp.
Macrocentrııs sp.
Paralitomastix pyralidis (Ashmead)
P. varicornis (Nees)
Aptesis sp.
Ephialtes sp.
Phaeoganes sp.nr. rusticatus Wesm.
Mastrus sp.
Pimpla instigator F.
Pristomerııs vulnelator (Panzer)
Periclora gestroci K.
Brachymeria intermedia (Nees)
Andreana sp.
Dibrachys affinis Masi
Haematopoda pluviallis L.

5.1. Mekanik Mücadele

TA

Bulaşık sürgünler, bölgelere göre değişmekle birlikte, mart ayından itibaren eylül ayı sonuna
kadar haftada bir kez olmak üzere 8-10 cm uzunlukta kesilerek parazitoit çıkışına imkân
sağlamak amacı ile kafeslere konulur. Ayrıca, aynı dönemde özellikle şeftali, kayısı ve badem
ağaçlarında yeni çıkan yan sürgünler de taze olduğundan larvaların zararına uğramakta olup,
bu nedenle kontrollerde bu sürgünlerin de kesilmesi önerilir. Yine hasat sonrası veya
kurtlanarak yere dökülen meyveler toplanarak, bahçeden uzaklaştırılarak imha edilmelidir.
Yaz budaması düzenli yapılarak dip sürgünler temizlenmelidir. Zararlı badem meyve
kabukları arasında kışlamasından veya pupa olmasından dolayı, badem üretimi yapılan
yerlerde, meyve işleme esnasında soyulan dış kabuklar gübre olarak kullanılacak ise
bekletilmeden toprağa karıştırılmalı ya da imha edilmelidir. Bulaşık meyveler meyve suyu
işleme tesislerine götürülmek üzere toplanmamalı ve belirli yerlerde bekletilmemelidir.
5.2. Biyolojik Mücadele

Zararlının birçok doğal düşmanı vardır (Şekil 7). Ancak, bu zararlıyı sadece biyolojik
mücadele etmenleri ile baskı altında tutmak mümkün olmamaktadır. Özellikle, yoğun
ilaçlamaların yapıldığı bahçelerde faydalıların etkinlikleri çok azalmaktadır. Faydalı türlerden
en iyi şekilde yararlanmak için zararlının doğal düşmanları iyi tanınmalı, etkili olan türler
diğer meyve bahçelerinden toplanarak, bulaştırılmak suretiyle biyolojik mücadelede
kullanılmalıdır. İlaçlama programları, faydalıları koruyacak biçimde hazırlanmalı, bu amaçla
seçici ilaçlara öncelik verilmelidir.
Faydalı türlerin, mümkünse kitle halinde üretilerek veya üreten kuruluşlardan satın alınarak,
doğal popülasyonu desteklemek için bahçelere salınmalıdır. Bahçe kenarında doğal düşmanlar
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için çok yıllık barınak bitkiler (yabani gül ve böğürtlen) ve besin kaynağı (av, polen, nektar)
olan nane, yabani havuç ve rezene gibi çiçekli bitkiler korunmalı, eğer mevcut değilse bahçe
yakınlarında yetiştirilmesi gereklidir.

Şekil 7. Parazitoitlenmiş şeftali güvesi larvaları.

5.3. Çiftleşmeyi engelleme tekniği

TA

G

Şeftali güvesi popülasyonunun izlenmesi için, eşeysel çekici tuzaklar 1 Ocak'tan itibaren
maksimum sıcaklık toplamı 1200°C veya etkili sıcaklıklar toplamı (EST) 150 gün-dereceyi
(g.d.) bulduğunda (mart sonu-nisan başı) çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra
bahçenin ortalarında bulunan ağaç tacının dış kısmına ve yerden 1,5–2 m yükseğe ve hakim
rüzgar yönünde 5 hektara 1 adet gelecek şekilde asılır (Şekil 8a). Tuzaklardaki feromon
kapsüller 4–6 haftada bir, yapışkan tablalar ise gerektiğinde değiştirilir. Tuzaklar ilk kelebek
yakalanıncaya kadar haftada 2–3 kez, yakalandıktan sonra ise haftada bir kontrol edilir.
Tuzaklarda ilk erginin yakalanması ile birlikte çiftleşmeyi engelleme tekniğinin uygulandığı
bahçeye etiketinde belirtilen ruhsatlı doz miktarınca dekardaki ağaç sayısına göre oranlanarak
ağacın dört yönüne temsil edecek şekilde sınırdaki ağaçlara ise iki kat dozunda ağaç
yüksekliğinin 2/3’ünün üzerine feromon yayıcılar dallara asılır (Şekil 8b). Bu yayıcıların etki
süresi genellikle 120–140 gün olması nedeniyle sezon boyunca bir kez kullanılır. Ayrıca
yöntemin uygulanacağı alan en az tam izole ise 3 ha, yarı izole ise 5 ha ve izole değilse 10 ha
büyüklüğünde olmalıdır.
Uygulama alanına 80-100 m den daha yakın bir ilaçlı şeftali, kayısı ve badem bahçesi varsa,
buradan çiftleşmiş dişi bireylerin göçünü engellemek yani izolasyonu sağlamak gerekir. Bu
amaçla, çiftleşmeyi engelleme tekniğinin uygulandığı bahçeye sınır olan diğer bahçelere de
25–30 m genişliğinde yayıcılar asılarak bir tampon bölge oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu
tampon bölgede de tavsiye edilen aynı yayıcı yoğunluğu kullanılır.
Uygulama, meyvelerinin hasat edildiği döneme kadar devam eder. Hasat öncesi yapılan
değerlendirme sayımında, kurtlu meyve oranı (zarar oranı), çiftleşmeyi engelleme tekniğinin
uygulandığı bahçede ortalama %5 ve altında ise, yöntem tek başına yeterli ve başarılı olarak
kabul edilir.
Çiftleşmeyi engelleme tekniğinden olumlu sonuçlar alabilmek için;
• Tekniğin kullanılacağı bahçelerde izolasyonun iyi sağlanması, mümkün olduğu kadar
geniş alanlarda uygulanması ve sınırlarda daha fazla sayıda yayıcı kullanılması,
• Popülasyonun eşeysel çekici tuzaklarla takip edilmesi, yöntemin düşük ve orta
yoğunluktaki popülasyonlarda kullanılması,
• Yayıcıların bahçelere tuzaklarda ilk ergin yakalanması ile birlikte hemen asılması,
• Yöntemin uygulandığı bahçelerde özellikle döllere ait larva çıkışlarında meyve
sayımlarının titizlikle yapılması,
• Popülasyonun yüksek olduğu ve uçuş süresinin uzun olduğu yıllarda uygun bir
insektisitle kombine edilmesi,
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• Kullanılan yayıcıların taze olması gerekmektedir.
Yöntemin spesifik oluşu ve doğal dengeyi koruyucu olması nedeniyle ülkemizde organik
tarım üreticileri tarafından kullanılması birinci derecede alternatif bir yöntem olarak
görülmektedir.

Şekil 8. Eşeysel çekici tuzak (a), feromon yayıcıların dallara asılış şekli (b).

5.4. Kimyasal Mücadele
5.4.1. İlaçlama zamanı

G

Şeftali güvesi'nin meyvedeki toleransı %2'dir. Bu eşik, erkenci kayısı, şeftali ve badem
çeşitlerinde daha da düşüktür. Zararlının mücadelesinde en önemli hususlardan birisi,
konukçusu olan ürünlerde mücadeleyi gerektirecek yoğunluğun bulunup bulunmadığını
belirlemek ve larva meyve etine girmeden önce ilaçlama zamanını doğru olarak tespit
etmektir.
Bunun için eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, bulaşık sürgün ve fenolojik
dönemler takip edilir.

TA

Ayrıca sürgünlerde görülen larvalar bahçede kafes içinde kültüre alınarak, ilk kelebek çıkışı
görüldükten veya eşeysel çekici tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 10 gün sonra da ilaçlama
yapılır. Bu dönemde meyveler fenolojik olarak da renk değişimi (ben düşme) dönemindedir.
Kullanılan ilaçlar Malathion terkipli olursa 10 gün, diğer ilaçlar uygulanırsa 15 gün ara ile
gerekirse tekrarlanmalıdır. İlaçlamalar hasattan 15–20 gün öncesine kadar yapılmalıdır.
5.4.1.1.Eşeysel çekici tuzaklar:

Kayısı ağaçlarında gözler uyanmadan önce eşeysel çekici tuzaklar 100 ağaç için bir adet
olacak şekilde, ağacın güney yönüne, yerden 1,5–2,0 m yükseklikteki uygun bir dalına asılır.
Hava sıcaklıkları dikkate alınırsa, tuzaklar bahçelere 1 Ocak'tan itibaren maksimum sıcaklık
toplamı 1200°C veya Etkili Sıcaklıklar Toplamı (EST)1 150 gün dereceyi (g.d.) bulduğunda
asılır.
Kontroller ilk kelebek çıkıncaya kadar haftada 2–3, ilk kelebek yakalandıktan sonra ise,
haftada bir kez yapılır. Tuzak kapsülleri 4–6 haftada bir el değmeden değiştirilir ve
değiştirilen kapsüller ile kapsül kılıfları imha edilir.
5.4.1.2. Etkili sıcaklıklar toplamı:

Birinci döle karşı, eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı haftalık 20 adet/tuzak
ve ağaç başına 5 adet veya daha fazla bulaşık sürgün olduğunda ilaçlama yapılır.
Tuzaklarda ilk kelebek yakalandıktan sonra, EST hesaplanmaya başlanır. Bu değer 125 günderece olduğunda, özellikle meyveler üzerinde ilk yumurta aranmaya başlanır. Bulunan
yumurta işaretlenerek açılması takip edilir.
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Yumurta açıldığında ve etkili sıcaklık toplamı 250 gün-derece civarında olduğunda ilaçlama
yapılır. Ayrıca bu dönemde, bulaşık 5 sürgün/ağaç, haftalık 7–10 kelebek/tuzak ve meyvenin
de fenolojik olarak ben düşme döneminde olması koşulu aranır.
Kayısı, şeftali ve badem bahçelerinde, Şeftali güvesi'ne karşı genellikle bir ilaçlama yeterlidir.
Bu zararlıya karşı erkenci çeşitlerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır.
5.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

EM

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda tavsiye edilen bitki
koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler

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

Uygulamalar kaplama ilaçlama şeklinde olup, sürgün ve meyveler ilaçlı su ile iyice temas
ettirilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

Hasat döneminde 100 ağaçlık bir bahçede en az 5 ağaç sayım ağacı olarak alınır ve yere
dökülen meyveler kontrol edilerek, kurtlu ve sağlam olarak sayılıp kaydedilir. Ayrıca, bu
ağaçların her birinden hasat edilen en az 200 meyve (toplam 1000 meyve) kontrol edilir ve
sayılan kurtlu meyve miktarı o ağacın tahmini olarak belirlenen tüm meyve sayısına oranlanır.
Böylece toplam kurtlu meyve oranı %2'nin altında ise mücadele başarılı kabul edilir.
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ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLUBİTİ
Mercetaspis halli (Green) (=Nilotaspis halli)
(Hemiptera: Diaspididae)

EM

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Ergin dişi kabuğu 1.2 mm boyunda, 0.5 mm eninde; kısa virgül oval şekilli olup; en geniş yeri
dişi kabuğunun orta kısmı veya ortaya yakın kısmıdır. Kabuk beyazımsı veya açık
kahverenginde, baş taraftaki larva kabuğu portakal rengindedir (Şekil 1).
Kabuk altındaki ergin dişi sarımsı veya sarımsı kahverengi renkte ve uzunca oval şekillidir.
Ergin erkek kabuğu daha dar ve soluk renkte olup 0.7 mm uzunluktadır. Ergin erkekler bir çift
kanatlıdır. Ancak fazla hareketli değildir.

©Halil BOLU

G

Şekil 1. Şeftali virgül kabuklubiti ergin dişisi.

Kışı dal çatlaklarında, sürgünlerin budak yerlerinde, tomurcuk kapsülleri arasında,
boğumlarda ergin halde geçirir. Kışlayan bireylerden mayıstan itibaren hareketli larva çıkışı
başlar ve haziranda son bulur. Hareketli larvalar meyve, tomurcuk ve dallara yerleşerek
beslenir ve burada gelişir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

TA

Ağaçların kök hariç dal, sürgün, tomurcuk, yaprak ve meyvelerinde bulunur. Bitki özsuyunu
emmek suretiyle zarar yapar. Tomurcukları zayıflatır veya körleştirir. Böylece ağaçlarda çiçek
ve sürgünlerin azalmasına neden olur.
Meyve üzerinde yapmış olduğu nokta şeklindeki lekeler de çok önemlidir. Bu gibi meyvelerin
pazar değeri düşer, çok yoğun bahçelerde ağaçların kurumasına neden olurlar.
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesinin çeşitli yöreleri bu zararlı ile bulaşıktır.
3. KONUKÇULARI

En önemli konukçusu şeftalidir. Ayrıca erik, kayısı, badem, armut, ayva, ahlat, elma, nar,
kiraz, vişne ve incir de konukçularıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Predatörleri
Adalia bipunctata (L.)
A. decempunctata (L.)
A. fasciatopunctata revelierei Muls.
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus)

(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
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Parazitoiti
Thysanus ater Haliday
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

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

EM

Exochomus nigromaculatus (Goeze)
Exochomus quadripustulatus (L.)
Hippodamia variegata (Goeze)
Oenopia conglabata (L.)
Pharoscymnus pharoides Marseul
Scymnus araraticus Khrzorian
Stethorus gilvifrons (Mulsant)

(Hym.: Signiphoridae)

- Ağaçlar kuvvetli bulundurulmalıdır.

- Zararlı ile yoğun bulaşık olan dallar budanmalıdır.

- Budama artıkları bahçeden uzaklaştırılmalı ve çıkan larvaların ağaçlara ulaşamayacağı bir
yere imha edilmeden bırakılmalıdır. Böylece zararlının içinde veya kabuğun altında kışı
geçiren parazitoitler korunmuş olur.
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı

G

Yoğunluğun yüksek olduğu bahçelerde ağaçların uyku döneminde, tomurcuklar patlamadan
20 gün öncesine kadar, kışlık ilaçlardan biri ile ilaçlama yapılır.
Yazın ise, nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2
hafta sonra birinci ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

TA

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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

Ağaçların her tarafı kaplama ilaçlama yapılmalıdır. Özellikle meyveler iyice ilaçlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kışın veya yazın yapılan mücadelede, ilaçlamadan 20 gün sonra, bahçenin çeşitli yerlerinden
alınan bulaşık bitki örneklerinde en az 200 kabuklubit canlı ve ölü olarak sayılır. En az %90
oranında ölüm saptanması, uygulamanın başarılı olduğunu gösterir.
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TÜTÜN PİRESİ
Epitrix hirtipennis (Melsh.)
(Col.:Chrysomelidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

EM

Ergin ortalama 4.37 mm vücut uzunluğunda olup, oval şekilli, parlak kahverenkli bir böcektir.
Ön kanatlar üzerinde daha koyu renkli, şekilli birer leke ile uzunlamasına yerleşmiş
noktacıklar halinde şeritler bulunur. Ergin dokunulduğunda sıçrar. Bu nedenle pire böceği
adını almıştır.
Yumurtalar 1.5-1.6 mm uzunluğunda, oval şekilli ve inci beyazı rengindedir.
Larva 1.9-2.0 mm uzunluğunda, silindirik yapılı ve beyaz renkli olup baş kahverenklidir.
Pupa, 1.5-1.6 mm uzunluğunda, beyaz renkli ve oval şekillidir.
Tütün piresi kışı tarlada kalan tütün artıklarında, tarla etrafındaki ve içindeki bitki
kalıntılarında ergin olarak geçirir. İlkbaharda fideliklerde fideler görülür görülmez erginler
kışladıkları yerlerden çıkarak fideliklere veya doğrudan tarlaya geçerler.
Ergin çıkıştan itibaren 24 saat içinde hareketsiz kalır. Daha sonra bitkinin toprağa değen alt
yapraklarında beslenmeye başlar. Yağmurdan sonra toprak yüzü yumuşadığından ergin
çıkışları da kolay olur ve artar. Fideliklerdeki nemli toprak zararlının üremesi için uygun
ortam oluşturur. Kışlayan erginlerin üremesi Mayıs ayının ilk haftasında başlar. Zararlı
çıkıştan yaklaşık 3 hafta sonra yumurtalarını gerek fidelik, gerekse tarladaki tütün bitkilerine,
bitkiye yakın yerlerdeki toprak yüzüne veya çatlaklarına bırakır. Bir dişi yaşamı boyunca 200
yumurta bırakabilir. Yumurtadan yaklaşık 5-11 günde çıkan larvalar tütün fidelerinin
köklerinde beslendiğinden fidelerin tarlaya şaşırtılması ile zararlı tarlaya da taşınmış olur.
Larva süresi sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 29 gündür. Olgun hale gelen larva toprakta küçük
bir hücre içinde pupa olur. Pupa süresi ilkbaharda 5-7, yazın ise 4-5 gün arasında değişir.
Yılda 3-4 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Tütün piresi hem larva, hem ergin dönemde zarar meydana getirir. Larvalar fide köklerinde
galeriler oluşturarak, erginler ise yapraklarda saçma daneleri gibi muntazam olmayan delikler
meydana getirerek beslenirler. Fideliğin yumuşak ve nemli toprağı erginlerin üremesi için en
iyi ortamlardır. Fidelerin şaşırtılması ile birlikte zararlı tarlaya da taşınmış olur. Tarladaki
zarar fidelikte olduğu şekilde devam eder. Erginlerin yapraklarda meydana getirdikleri
delikler tüm yaprağı kaplar ve yaprağı kullanılmayacak hale getirir. Bu şekilde oluşan zarar
tütünde kalite ve kantite yönünden kayıplara neden olur.
Zararlı ülkemizde ilk defa Ege Bölgesinde İzmir ili tütün dikim alanlarında bulunmuştur.
3. KONUKÇULARI
Solanaceae familyası bitkilerinden tütün, patlıcan, domates ve bazı yabancı otlardır.
4.DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Saptanmamıştır.
5.MÜCADELESİ
5.1.Kültürel Önlemler
- Fidelikler, tütün tarlalarından uzakta ve her zaman kontrol edilebilecek yerlerde kurulmalı,
- Fidelik içinde ve çevresindeki yabancı otlar yok edilmeli,
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- Fideler çıktıktan sonra, fidelik en azından haftada bir kez kontrol edilmeli ve zararlının
görülmesi halinde en yakın tarım kuruluşuna başvurulmalıdır.
- Fideler tarlaya şaşırtıldıktan sonra fidelik bozulmalı ve kalan fideler yakılarak yok
edilmelidir.
- Tarlada son el kırımları biter bitmez tütün sapları sökülerek mutlaka yakılmalıdır.
5.2.Kimyasal Mücadele
5.2.1.İlaçlama zamanı

EM

Fideliklerde bir bitkide 1 adet ergin, tarlada, bitkiler küçükken (10-15 cm boyda) bir bitkide 1,
bitkiler büyükken (15 cm den fazla) bir bitkide 4 adet ergin görüldüğünde ilaçlı mücadeleye
başlanmalıdır.
5.2.2.Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

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

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

Fidelikte fide çıkışından itibaren zararlı görüldüğünde yapılacak yeşil aksam ilaçlaması

G

- Fidelik alanı metrekare olarak hesaplanır, bu alana gidecek ilaç dozu tespit edilir.
- Fideliğe gidecek su miktarı kalibrasyonla bulunur.

- Saptanan ilaç miktarı kalibre edilen su içine karıştırılarak fidelik kova ile sulanır.
II. Tarla ilaçlamaları

Dikim sonrası yapılacak yeşil aksam ilaçlaması

TA

Şaşırtmadan sonra tütün tarlası haftalık aralıklarla kontrol edilir. Zararlı görüldüğünde
önerilen ilaçlardan biri ile ilaçlama yapılır. İlaçlamalarda bitki ve toprak yüzeyinin ilaçlanmış
olmasına özen gösterilir. Gerektiğinde 15 günlük ara ile 3 ilaçlama yapılır.
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VİRGÜL KABUKLUBİTİ
Lepidosaphes ulmi (L.)
(Hemiptera: Diaspididae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Ergin dişi bireyler virgül şeklinde 2-3.3 mm uzunluğunda grimsi kahverengi bir kabukla
kaplıdır. Kabukları üzerinde baş tarafta portakal sarısı renginde birinci dönem larva kabuğu
vardır (Şekil 1a). Bu kabuğun altındaki dişi şeffaf beyaz renkte; vücudun ön kısmı dar, arka
kısmı ise geniş ve yuvarlak yapıdadır.

©. C.ZEKİ

b

TA

a

G

Erkek pupanın kabuğu 1.0-4.5 mm boyunda, oval ve arka kısmı kavislidir. Prepupa
döneminde kabuk biraz daha uzamış ve rengi açık kahverengine dönmüştür. Gözler
belirgindir. Bacak, anten ve kanat izleri görülmeye başlar. Pupa döneminde kabuk arka
taraftan ergin çıkışına olanak verecek şekilde aralanmaya başlar. Ergin erkek kabuk altından
geriye doğru çıkar. Erkeklerin anten, bacak ve kanatları gelişmiş olup, bir çift kanat bulunur.

c

©A.ÖZDEM

©N. ÖZTÜRK
d
Şekil 1. Virgül kabuklubiti dişileri (a, b), dişi kabuğu altındaki
yumurtaları (b), yumurtadan yeni çıkmış hareketli larvalar (c) ve
dalda meydana getirdiği koloni (d).

Dişi kabuğu altında bulunan yumurtaları oval ve saydamdır (Şekil 1b). Üç larva dönemi
vardır. Yumurtadan yeni çıkmış olan larva, şeffaf, beyaz renkte ve hareketlidir. Kısa bir süre
bitki üzerinde dolaştıktan sonra, ana kabuğunun çevresinde veya uygun buldukları yerde,
hortumlarını bitki dokusuna sokarak beslenmeye başlar ve kendilerini buraya tespit ederler
(Şekil 1c).
Kendisini bitkiye tespit eden larvaların üzeri, vücudundan salgıladığı beyaz renkli mum
yapısında pamuğumsu ipliklerle kaplanmaya başlar. Vücudun üzerinde beyaz bir tabaka
oluşur. Bu dönemde bacak ve antenler kaybolur. Bu hareketli larva döneminin sonunda,
vücudunda kahverengi bir kabuk oluşmaya başlar. Bu dönemde vücut kabukla bitişiktir ve
kabuktan ayrılmaz, dişinin kabuğu yan ve arkadan uzamaya başlar, sonunda virgül şeklini alır.
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Hareketli larva döneminde oluşan beyaz mumsu iplikler kaybolur ve kabuk parlak bir renk
alır.
Kışı, yumurta halinde dişi kabuğunun altında geçirir. İlkbaharda birinci döle ait ilk hareketli
larva çıkışı nisan sonu-mayıs başlarında elma ağaçlarında çiçek taç yapraklarının 3/4’ü
döküldüğü zaman olur. Hareketli larva çıkışından 34-37 gün sonra, erkek pupa kabuklarının
altından kanatlı erkekler çıkar ve dişiler de ergin döneme geçerler.

EM

Erkeklerin ağız parçaları köreldiğinden, beslenemezler. Çiftleşmeden kısa bir süre sonra
ölürler. Dişiler 24-32 gün beslendikten sonra, haziran sonu-temmuz başlarında yumurtlar ve
yumurtlama sona erince ölürler. Yumurtalardan yaklaşık temmuz ortalarına doğru ikinci
dölün hareketli larvaları çıkar, yaz sonlarına kadar beslenir, meydana gelen ergin dişiler eylül
ortalarında kendi kabuğu altına yumurta koymaya başlar. Bir dişi 1169 yumurta bırakabilir.
Yılda 2 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hortumlarını bitki dokusuna sokup kendilerini tespit ettikten sonra dal, yaprak, meyve sapı ve
meyve, hatta gövdeye kadar yerleşip bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar. Bir taraftan bitki
özsuyu ile beslenirken diğer taraftan da bitki için zehirli madde salgılarlar. Kontrol altına
alınmadığı ve yoğunluğun çok fazla olduğu yerlerde ağaçları ve fidanları kurutabilirler (Şekil
1d). Meyve üzerine yerleşenler meyvenin gelişmesini engeller, kalitesinin düşmesine neden
olur.
3. KONUKÇULARI

Elma, armut, şeftali, kayısı, iğde, ceviz, fındık, karaağaç, söğüt, asma ve kavaktır.
Predatörleri

G

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

TA

Chilocorus bipustulatus L
Exochomus quadripustulaius L
Scymnııs apetzi Mulsant
Scymnus levaillanti Mulsant
Temnostethus dacicus (Puton)
T. longirostris (Horwath)
T. dacicus (H.S.)
T. reduvinus (H.S.)
Cybocephalus fodori (E.Y.)
Hemisarcoptes malus (Shimer)
Cheletogenes ornatus C. and F.

(Col: Coccinellidae)
(Col: Coccinellidae)
(Col: Coccinellidae)
(Col: Coccinellidae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Hem.: Anthocoridae)
(Col.: Cybocephalidae)
(Acarina: Hemisarcoptidae)
(Acarina: Cheyletida)

Parazitoitleri

Aphytis mytilaspidis (Le Baron)
Encarsia citrinus (Craw)
Ablerus celsus (Walker)
Mariatte picta (Andre)
Physcus testaceus Masi
Apterencyrtus microphagus Mayr

(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Aphelinidae)
(Hym.: Encyrtidae)
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Bu zararlının parazitoitler tarafından %44 oranında parazitlendiği ve predatörlerin %47
oranında etkili olduğu belirlenmiştir.
Bunlardan H. malus, gerek yoğunluk, gerekse dağılış ve etki yönünden zararlıyı baskı altına
tutabilmektedir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
5.2. Biyolojik Mücadele

EM

Kışın zararlı ile fazla bulaşık dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Yoğun ilaçlamalardan kaçınıldığı takdirde, yukarıda bahsedilen doğal düşmanlar, bu zararlıyı
genellikle baskı altında tutabilmektedir. Bu zararlıya karşı mecbur kalmadıkça yaz
ilaçlamaları yapılmamalıdır. Aphytis spp., Temnostethus spp. ve H. malus Virgül
kabuklubitinin biyolojik mücadelesinde yararlanılabilecek önemli faydalılardır.
H. malus’un yoğun olarak bulunduğu yörelerden 10-45 cm uzunluğundaki kabuklubit ve
predatör akar ile bulaşık dallar kesilerek, H. malus’un bulunmadığı yörelerdeki zararlı ile
bulaşık ağaçların dallarına, özellikle sonbahar aylarında bağlanır. Böylece, bu predatör akarın
zararlı ile bulaşık ağaçlara geçmesi sağlanır.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

G

Kimyasal mücadele kış ve yaz ilaçlamaları şeklinde yürütülür. Kışın yapılan kontrollerde 5
cm uzunluğundaki bir dalda, altında yumurta bulunan en az 5 adet dişi kabuğu görülmesi o
bahçenin ilaçlanmasını gerektirmektedir. Kış ilaçlaması yumuşak çekirdekli meyve
ağaçlarında gözler kabarmadan 2-3 hafta, sert çekirdekli meyve ağaçlarında ise 3-4 hafta önce
yapılmalıdır.
Birinci ve ikinci döle karşı yapılacak yaz ilaçlamalarına karar vermek için, ilkbaharda ve
temmuz başlarında yumurta açılımından önce kontrol edilir ve 5 cm uzunluğunda bir dalda,
altında canlı yumurta bulunan en az 5 adet dişi kabuğu bulunduğunda, yumurta açılımından
en geç 7-10 gün sonra en yüksek larva çıkışında ilaçlama yapılmalıdır.

TA

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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 tepeden itibaren her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kış ilaçları ile yapılan uygulamalarda, birinci döl larva çıkışından 15-20 gün sonra, yaz
ilaçları ile yapılan uygulamalarda ise ilaçlamadan 25-30 gün sonra bahçeyi temsil edebilecek
6 ağaçtan 10 cm uzunluğunda 2’şer dal alınır ve bu dalların 5’er cm uzunluğundaki
kısımlarında kış ilaçlamalarında yalnız canlı yaz ilaçlamalarında ise canlı ve ölü sayımı
yapılır. Sayım sonunda %98 ölüm görülmüşse ilaçlamalar başarılı kabul edilir.
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YABAN DOMUZU
Sus scrofa (L.)
(Artiodactyla: Suidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

EM

Yaban domuzu görünüş olarak kalın, kahverengi-gri çizgili bir posta sahiptir. Baş ve omuz
genişçe olup, vücut arkaya doğru daralmaktadır. Burun dar, uzun ve düzdür. Vücut uzunluğu
153-240 cm, kuyruk 21-38 cm uzunluğunda düz ve ucu uzunca kıllarla kaplıdır. Kulaklar
küçük ve dik olup 24-26 cm’ dir. Ağırlıkları ise 60-270 kg arasında değişmektedir. Erkek
bireylerde alt köpek dişleri sürekli olarak uzar. Üst köpek dişleri 5-10 cm uzunluğunda olup,
ağız kapalı iken dışarıdan görülebilir.
Yaban domuzları birbirleri ile akraba olan 6-20 dişi bireyden oluşan gruplar halinde yaşarlar.
Doğuma hazırlanan dişi birey, grubu terk ederek doğumdan sonra yavruları ile birlikte gruba
tekrar katılır. Bu yavrular olgunlaşana kadar aynı grupta kalırlar. Erkek yavrular 1-2 yaşına
kadar anneleri ile birlikte kalarak daha sonra sürüden ayrılır. Genelde çiftleşme sezonunda
erkek bireyler bu sürülere katılırlar. Kızışma döneminde erkek bireyler dişi bireyler tarafından
cezbedilmektedirler. Yaban domuzları yılın herhangi bir döneminde çiftleşebilir. Çiftleşme
iklime, besine, vb. şartlara bağlıdır. Dişiler 10 aylık, erkekler ise 5-7 aylık olduklarında üreme
yeteneğini kazanırlar. Dişiler yılda iki sefer yavrular. Gebelik süresi 108-120 gün kadardır.
Her bir doğumda ortalama 5-6 yavru dünyaya getirirler. Yeni doğan yavrular 400-800 g olup,
8-12 haftalık olunca sütten kesilirler. Gelişmeleri 5-6 yaşına kadar devam eder. Erkekler,
yavru bireylere bakmazlar ve tek başlarına hareket ederler. Doğal şartlarda domuzlar en fazla
9-10 yıl yaşarlar. Ancak avlanma gibi dış etkenlerden dolayı ortalama ömürleri 1-2 yıl olarak
gerçekleşir.
Yaban domuzlarının yaşam alanları çeşitlilik göstermektedir. Bataklıklardan dağlara kadar
çeşitli habitatlarda bulunurlar. Aşırı sıcak ya da soğuk bölgelerde görülmezler. Genellikle
yoğun çalımsı bitkilerle kaplı araziler, sık konifer ormanlar ve bataklık araziler gibi alanları
tercih ederler. Ter bezleri yoktur bu nedenle sıcak havalarda vücutlarını serin tutmak için
bataklık alanlarda ya da su kaynaklarına yakın bölgeleri tercih ederler. Bu alanlara yakın
kültür alanlarında da görülürler. Domuzlar birbirleri ile olan iletişimi homurtuları ile sağlarlar,
uzun ve yassı burunları koku almada hassastır. Ayrıca yere sürtünerek bıraktıkları kokular
vasıtasıyla birbirlerini algılayabilirler. Başın yanında bulunan gözler iyi görmelerini sağlar.
Koku alma ve işitme duyuları da iyi gelişmiştir. Toprağın yumuşak olduğu alanlarda bırakmış
oldukları ayak izlerinden kolaylıkla fark edilebilir (Şekil 1).
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Kültür alanlarında yeni gelişen bitkilerin köklerini topraktan sökerek zarar verirler. Bitkilerin
tüm organlarını yiyerek, kemirerek ve ezerek zararlı olurlar. Bu alanlarındaki zararı sebebiyle
ürünlerde ekonomik kayba neden olurlar. Toprakta yaptıkları tahribat nedeniyle toprak
yapısının bozulmasına ve erozyona neden olur. İnsanlar ve hayvanlar için tehlikeli olan birçok
parazitin taşıyıcısıdır. Yaban domuzları diğer yaban hayatı için tehlikelidir. Bitkisel ve
hayvansal üretimde sulama amaçlı kurulan göletlerde meydana getirdikleri hasarlar ise bir
başka sorundur.
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Şekil 1. Yaban domuzunun toprakta bırakmış olduğu ayak izi

3. KONUKÇULARI
Yaban domuzları omnivor canlılardır. Besin kaynağının bulunduğu yere ve zamana bağlı
olarak beslenme davranışları farklılık göstermekle birlikte genellikle geceleri beslenirler.
Ancak soğuk ve nemli dönemlerde öğle saatlerinde, sıcak ve kurak dönemlerde sabahın erken
saatlerinde beslenirler. Bitkisel materyallerin yanı sıra, kuş yumurtası, leş, fare, böcek ve
solucanlarla da beslenirler. Ayrıca buzağı, kuzu, oğlak gibi çiftlik hayvanları için
tehlikelidirler ve bu canlıları avlama yetenekleri vardır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

G

Vaşak, kurt, çakal ve ayı doğal düşmanlarıdır. İnsanlar doğada yaban domuzlarını avlayarak
popülasyonun azaltılmasındaki en büyük etkendir.

TA

5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Mücadele
Yaban domuzunu bulunduğu alandan korkutup kaçırmak için herhangi bir etkin metot yoktur.
Korkuluk kullanmak genelde etkisiz olmaktadır.
Yaban domuzlarının kültür alanlarına girişini engellemek için çit kullanımı küçük araziler,
hariç uygun değildir. Elektrikli çit uygulaması bazı alanlar için uygun olmasına karşın geniş
arazide uygulanması mümkün değildir. Mücadelede canlı yakalayan kutu ve ağıl tipi tuzaklar
kullanılabilir (Şekil 2). Bu tuzakların içerisine bırakılan yeme gelen domuzlar, tuzağın
girişinde bulunan kapılardan (tek yönlü kapı ya da giyotin tipi kapı) geçtiğinde, bir tetik
mekanizması vasıtasıyla kapı kapanmakta ve geri çıkamamaktadır.
Popülasyonu dengelemek için avlanmak en iyi yöntemdir. Uluslararası herhangi bir doğa
koruma listesinde yer almamaktadırlar.
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5.2. Kimyasal Mücadele
Herhangi bir öldürücü zehirli madde uygulaması önerilmez.
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YAPRAKBİTLERİ
Elma yeşil yaprakbiti Aphis pomi de Geer
Elma gri yaprakbiti Dysaphis (Pomaphis) plantaginea (Passerini)
Kırmızı galyaprakbiti Dysaphis devecta (Walker)
Şeftali yaprakbiti Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer)
Erik unlu yaprakbiti Hyalopterus pruni (Geoffroy)

EM

Şeftali gövde kanlıbiti Pterochloroides persicae (Cholodkovsky)
Elma-ot yaprakbiti Rhopalosiphum oxyacanthae (Schrank)
Kiraz siyah yaprakbiti Myzus cerasi (Fabricius)
Fındık yaprakbiti Myzocallis coryli (Goeze)

Fındık yeşil yaprakbiti Corylobium avellanae (Schrank)
(Hemiptera: Aphididae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Elma yeşil yaprakbiti

G

Kanatsız dişi, kanatlılardan biraz daha iricedir (Şekil 1a, c). Baş, toraks ve abdomen parlak,
sarımsı yeşil renklidir. Kauda silindirik şekilde, kaideye doğru hafif boğumlu, ucu küt, siyaha
yakın koyu yeşil renktedir. Kornikulus siyah renkli olup, kaudadan 1.5-2.5 katı daha uzundur.
Yazlık kanatlı dişilerde baş ve toraks siyah, abdomen parlak yeşil renktedir (Şekil 1d).
Özellikle mayıs ve haziran aylarında limon sarısı renginde koloni halinde olan bireylere
rastlanır (Şekil 1a, b).

TA

Elma yeşil yaprakbiti, ekim ve kasım aylarında kanatsız dişi ve erkek bireyler oluşturur. Kışı
yumurta döneminde geçirir. Yumurtalarını sonbaharda elma ağaçlarının bir yıllık
sürgünlerinin genellikle uca yakın kısımlarına teker teker, dalı sıvayacak yoğunlukta bırakır.
Yumurta elips şeklindedir. Bırakıldığı zaman açık yeşil renktedir, daha sonraları renk
koyulaşarak parlak siyah rengini alır. Yumurta açılımı ilkbaharda mart sonu nisan ayı
başlarında, tomurcukların patlamasına yakın devrede olur. Çıkan yavrular genç yapraklar,
çiçek tomurcukları ve çiçek çanak yapraklarında beslenir. Yeni doğan yavru 7 gün içerisinde
ergin olup, döl verir. Bu çoğalma süresince bireyler arasında kanatlı ve kanatsız bireyler
görülür. İlk kanatlı bireyler nisan ayının sonları ile mayıs başlarında görülür. Özellikle
sürgünlerde zarar vermeleri nedeniyle fidanlıkların en önemli zararlılarındandır. Zararlı bütün
yaşamını elma üzerinde geçirir, ancak bazı bireyler yaz konukçusu olan diğer bitkilere de
geçer. İlk kolonilerden itibaren görülen kanatlılar, diğer elma ağaçlarına uçarak bulaşmayı
yaygınlaştırır.
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Şekil 1. Elma yeşil yaprakbiti’nin sürgündeki kolonisi (a, b), kanatsız dişi (c) ve
kanatlı dişi (d).

Elma gri yaprakbiti

G

Kanatsız dişiler 1.5-3.0 mm boyunda, iri, koyu zeytin yeşilinden amber-gü1, pembemsi,
pembemsi kahverengine ve gri menekşeye kadar değişik renklerdedir (Şekil 2a, b).
Vücutlarının üzeri beyazımsı bir toz ile örtülüdür. Yeni gömlek değiştirmiş olanlarda bu toz
tabakası görülmez. Kornikulusları uzun ve siyah renkli, antenler vücut uzunluğunda, kauda
çok kısa ve dip kısmına doğru genişleyen üçgen biçimindedir (Şekil 2d, e).

TA

Kanatlı dişilerde baş ve toraks parlak siyah, abdomen paslı kahverengindedir. Abdomen
üzerinde geniş siyah bir leke bulunur. Kornikulus silindirik ve uç kısmı koyu renklidir. Kauda
çok kısa ve uca doğru hafifçe sivri olup, koyu renklidir.
Pembe elma yaprakbiti olarak da bilinen bu yaprakbiti kışı kışlık konukçusu olan elma
ağaçlarının 2-3 yıllık dalları üzerine, daha çok tomurcukların yakınına bırakılmış yumurta
döneminde geçirir. Yumurta açılımı nisan başlarında olur. Pembe tomurcukların patladığı
dönemde yumurtalardan çıkan nimfler genç yaprakların alt yüzlerinde koloni oluşturur ve bu
yapraklar kıvrılır (Şekil 2c). Yapraklar damar boyunca sarı renk alır. Popülasyon yoğunlaştığı
zaman yaprakbitleri dallara geçerek zararın artmasına, meyve demetinde zarar meydana
getirerek meyvelerin deforme olmasına ve küçük kalmasına sebep olur. Elma yaprakları
farekulağı dönemindeyken ve Elma yeşil yaprakbitinden biraz daha geç görülür. 10-15 gün
içerisinde ergin olur. Mayıs-Haziran ayının ortalarına kadar 7 döl verir. Haziran ayının son
haftasından itibaren rastlanmaz. Zararlı haziran ayı içerisinde yazlık konukçusu olan
damarlıca (Plantago lanceolata), sinir otu (P. major), şimşek yaprağı (P. media)'na geçer.
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Şekil 2. Elma gri yaprakbiti partenogenetik dişiler (a), yaprak altında beslenen
kanatlı ve kanatsız bireyler (b), zararı (c), kanatlı ve kanatsız bireyler (d, e).

G

Kırmızı gal yaprakbiti
Kışı yumurta döneminde yaşlı dallar ve gövde kabukları altında geçirir. Tomurcukların
patladığı dönemde yumurtalardan çıkan nimfler genç yaprakların alt yüzlerinde koloni
oluşturur (Şekil 3a) ve çiçekten hemen sonra otsu bitkilere göç ederler. Bazı bireylerin göçü
ise mayıs, haziran aylarına kadar devam eder. Yaz sonunda yeniden elma ağaçlarına dönüş
olur ve döllenmiş dişiler kışlayacak yumurtalarını bırakır. Beslendiği yapraklar kıvrılarak
kırmızı renk alır (Şekil 3b). Bu zarar şekli bakımından Elma gri yaprakbiti’nden ayırt
edilebilir.

TA

Dış görünüşleri bakımından Elma gri yaprakbiti’ne çok benzer. Kanatsız dişiler pembemsi gri
renktedir. Vücudun üzeri tozlu bir görünüme sahiptir. Kornikulus ve kaudanın uç kısımları
koyu renktedir (Şekil 3c). Vücut uzunluğu 1.8-2.4 mm’dir.
Kanatlı dişilerde baş ve toraks koyu kahverengi ve siyahımsı renkler arasındadır. Kornikulus
ve kaudanın uç kısmı koyu renklidir (Şekil 3d). Vücut uzunluğu 1.6-2.5 mm’dir.
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Şekil 3. Kırmızı gal yaprakbiti’nin partenogenetik dişileri ve nimfleri (a), yaprakta
meydana getirdiği deformasyonlar (b) ve kanatlı erkek ve kanatsız bireyler (c, d).

Şeftali yaprakbiti

G

Kanatlı dişilerde abdomen oldukça parlak, baş ve toraks siyahımsı renktedir. Antenler koyu
renkte veya siyah ve ortalama vücut uzunluğu kadardır. Kornikulusun rengi koyu ve silindir
şeklindedir. Kauda hafif boğumlu ve yanları üç çift kıllıdır. Vücut uzunluğu ise 1.8-2.1
mm’dir (Şekil 4a, c).
Kanatsız dişilerde vücut rengi sarımsı yeşilden yeşile kadar değişmektedir. Antenleri vücuttan
biraz daha kısa ve anten çıkıntıları belirgindir. Anten ve kornikuluslar uçları koyu gölgeli ve
kornikulus silindir şeklinde veya hafifçe şişkindir. Kauda sivri ve kornikulusdan daha kısadır.
Vücut uzunluğu 1.8- 3.2 mm kadardır (Şekil 4b, d).

TA

Ancak sonbaharda yumurta bırakan dişiler şarap kırmızısı ve ilkbaharda yumurtadan çıkan
bireyler pembemsi renktedir. Kanatlarda abdomen üzerinde düzensiz şekilde bir koyu leke
vardır (Şekil 4a).
Şeftali yaprakbiti, yumurtalarını tomurcukların dibine veya yakınına bırakır. Bunlar
ilkbaharda oldukça erken açılmaya başlarlar. Yeni çıkan bireyler tomurcuklar üzerinde ve
çiçeklerin içerisinde beslenir. Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra bazı bireyler
meyve ve meyve sapı üzerinde beslenmelerini sürdürürler. Sonra açılan yapraklara taşınarak
yeni koloniler oluştururlar. Nisanda kanatlılar görülmeye başlar. Mayısta bulaşma en yüksek
düzeye ulaşır. Ara konukçulara göç oldukça kademelidir ve temmuza kadar sürebilir.
Sonbaharda şeftali ağaçlarına geri dönen kanatlı bireylerden oluşan kanatsız dişiler, kanatlı
erkeklerle çiftleştikten sonra kışlayacak yumurtaları bırakırlar.
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Erik unlu yaprakbiti

G

Şekil 4. Şeftali yaprakbiti’nin kanatlı dişi (a, c), kanatsız dişi (b, d).

Kanatlı dişilerde abdomen yeşil, baş ve toraks siyahımsı renktedir. Abdomen beyaz
mumumsu bir madde ile örtülüdür. Vücut kanatsız dişilerden biraz daha küçüktür (Şekil 5a,
b, c).

TA

Kanatsız dişiler uzun oval şekilde, açık yeşil renkte, hafifçe mavimtırak ve üzeri beyaz
mumsu bir madde ile örtülüdür. Vücut üzerinde birisi ortada ikisi de yanda olmak üzere üç
koyu yeşil renkte bant bulunur. Antenler vücudun yarısına kadar ulaşır. Kauda, kornikulusdan
iki katı kadar daha uzundur. Vücut uzunluğu 2.0-3.0 mm kadardır (Şekil 5d).
Erik unlu yaprakbitinin kışlayan yumurtalarının açılışı, Elma yeşil yaprakbitinden yaklaşık bir
ay daha geç olur. Bu yüzden yoğunluk artışı ancak haziranda görülür. Yaz aylarında ikincil
konukçulara göç kısmen olur ve popülasyonun çoğu kayısı, erik veya şeftali ağaçlarında
zararını sürdürür. Kanatlı bireyler yaz boyunca diğer kayısı, erik ve şeftali ağaçlarına uçar ve
bulaşma sürekli olarak yaygınlaşır. Yaz sonunda döllenmiş dişiler tomurcuk diplerine ve genç
dallara yumurtalarını tek tek bırakır. Yumurtaların üzeri beyazımsı ince iplikçiklerle
örtülüdür.
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a

b

©I. ÖZDEMİR

EM

©I. ÖZDEMİR

©I. ÖZDEMİR

c

d

©I. ÖZDEMİR

Şekil 5. Erik unlu yaprakbiti’nin erik (a) ve badem (b) yaprağındaki kolonileri,
kanatlı ve kanatsız bireyler (c, d).

Şeftali gövde kanlıbiti

G

Vücutları yumuşak, dolgunca, grimsi esmer, koyu kahverenkli, toraks ve abdomeni tozlu
görünümlüdür. Dallarda yanyana dizilerek koloni oluştururlar (Şekil 6a, b). Kanatlı dişi 3.24.2 mm, parlak, oval şekillidir.
Kanatsız dişi ise 1.9-2.7 mm’dir. Kaudası üçgen şeklini alarak daralır ve uç kısmında kiremit
dizilişi gibi desenleri vardır (Şekil 6c). Ön kanatlarda dikkat çekecek pigmentli alan
bulunmaktadır. Bu tür diğer yaprakbitlerinden daha iri yapılıdır.

TA

Kışı yumurta döneminde geçirir. Yumurtalar ilkbaharda açılır. Mevsim boyunca döllemsiz
olarak çoğalırlar. Gövde ve dallarda koloniler halinde yaşar ve yavaş hareket ederler. Kanatlı
dişiler mayısta görülür ve yayılmayı sağlar. Haziran ve temmuz aylarında popülasyonları
düşer. Ezilince koyu kırmızı renkte vücut sıvısı ortaya çıkar.

a

©A. ÖZDEM

b

©I. ÖZDEMİR

c

©I. ÖZDEMİR

Şekil 6. Şeftali gövde kanlıbiti kolonisi (a, b), kanatsız birey (c).
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Kiraz siyah yaprakbiti

d

©A. ÖZDEM

©A. ÖZDEM

b

G

a

EM

Kanatsız dişiler yuvarlak vücutlu, oldukça parlak siyah ile esmerimsi renklidir. Kornikulus iyi
gelişmiş, silindirik yapıda ve uca doğru iyice incelmektedir. Kauda konik şeklinde ve
kornikulusun dörtte biri kadardır. Vücut uzunluğu 1.5-2.6 mm arasındadır.
Kanatlı dişiler parlak siyah renklidir. Bunlarda gözler gölgeli esmer renktedir. Vücut
uzunluğu 1.4-2.1 mm arasındadır.

©I. ÖZDEMİR

e

c

©A. ÖZDEM

©I. ÖZDEMİR

Şekil 7. Kiraz siyah yaprakbiti kolonisi (a) ve yaprakta meydana getirdiği zarar (b, c),
kanatlı ve kanatsız bireyler (d, e).

TA

İlkbaharda nimfler çıkar ve yaprakların alt yüzünde beslenir (Şekil 7a, b, c). Burada kanatsız
erginler çoğalarak birkaç döl verir (Şekil 7e). Mayıs-haziran aylarında, kanatlı ergin dişiler
meydana gelir. Ara konukçulara göç ederek orada yaşamını sürdürür (Şekil 7d). Sonbaharda
tekrar esas konukçusu olan kiraz ve vişne ağaçlarına döner, burada çiftleşirler. Çiftleşen
dişiler, ağaçların tomurcuklarının etrafına ve dallara yumurta bırakarak kışı geçirir.
Yumurtaları siyah renkte, uzunca ve ovaldir. Bazı yerlerde, bazı bireyler, yaz mevsiminde ara
konukçularına göç etmeyip, esas konukçusu olan kiraz ve vişne ağaçları üzerinde de hayatını
sürdürebilir. Fasulye sarı mozaik, kiraz mozaik ve soğan sarı cücelik virüslerini de
nonpersistent yolla nakledebilmektedir.
Elma-ot yaprakbiti

Kanatlı bireylerde baş ve toraks siyahımsı renklidir. Kanatsızlarda yeşil, sarımsı yeşil
renktedir. Kornikuluslar çok kısa, kanatlılarda ise kanatsızlardan daha uzundur. Kauda ucu
sivri silindirik şekildedir.
Elma-ot yaprakbiti kışı Rosaceae'ler [Elma (Malus communis), alıç (Crateagus sp.), üvez
(Sorbus sp.) ve dağ muşmulası (Cotoneaster sp.)] üzerinde yumurta halinde geçirir. Yumurta
mart ayının 2. yarısında açılır. Elma üzerinde bir döl tamamladıktan sonra kanatlı bireyleri
görülür. Mayıs-haziran aylarında yabancı otlar üzerine göç eder. Elma-ot yaprakbiti bir döl
daha vererek tekrar elmaya göç eder. Elma üzerinde 1-2 döl, yazlık ara konukçularında ise 9-
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10 döl vermektedir. Yaz konukçusu olarak Graminae familyasına bağlı farklı yabancı otları
seçer, sonbaharda tekrar elma üzerine dönen Elma-ot yaprakbiti çiftleştikten sonra kış
yumurtaları koyar. Kış yumurtası Elma yeşil yaprakbiti’nde olduğu gibi ince dallar üzerinde
sıvama halinde değil, yaşlı dallar ve tomurcuk kaideleri üzerine seyrek olarak daha az sayıda
bırakır. Bu tür daha çok yaşlı elmalarda görülür.
Fındık yaprakbiti

EM

Kanatsız dişilerde vücut oldukça uzun kıllarla kaplıdır. Vücut rengi parlak, şeffaf sarı, açık
yeşil veya beyazımsıdır. Antenler vücut uzunluğu kadar, şeffaf renkte ve siyah halkalıdır.
Kornikulus ve kauda soluk sarı renktedir. Vücut uzunluğu 1.4-1.7 mm kadardır.
Kanatlı dişilerde ise vücut kılları sivri uçlu ve seyrektir. Vücut rengi soluk sarı, yeşil veya
beyazımsıdır. Kanatlar şeffaf ve kauda yuvarlak şekillidir. Ön kanatların ucunda siyah bir
nokta bulunur. Vücut uzunluğu 1.0-1.5 mm kadardır (Şekil 8a).

a

G

Yumurtalar uzun ovalimsi, ilk bırakıldığında açık sarı renkte olmakla birlikte daha sonraları
parlak siyah renge döner. Nimflerde vücut tüylüdür ve bazen anten segmentlerinde de tüyler
bulunur (Şekil 8b).

b

Şekil 8. Fındık yaprakbiti ergini (a), nimf dönemi (b).

Fındık yeşil yaprakbiti

TA

Kanatsız dişi yeşil, bazen kırmızımsı renkte, vücut iğ şeklindedir (Şekil 9a, b). Vücut
uzunluğu 1.7-2.7 mm’dir.

a

b

Şekil 9. Fındık yeşil yaprakbiti (a) kanatsız ergin (b) nimfleri.

Fındık yaprakbitleri kışı yumurta döneminde, fındık dallarının kabukları altında, çatlaklarında
veya tomurcuklardaki yaprak izlerinde geçirir. Şubat başından itibaren yumurta açılımı başlar
ve mart ayının ortalarında en yüksek seviyeye ulaşır. Nimfler ilk olarak kabaran tomurcuklar
üzerinde daha sonra yaprakların altında beslenmeye başlar ve 2-3 hafta içinde ergin olurlar.
Diğer yaprakbiti türlerinde bu dönem ergin kanatsız olmasına rağmen Fındık yaprakbiti’nde
kanatlıdır.
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Mayıs başından itibaren yazlık formlar görülmeye başlar. Yaprakların altında, çotanaklarda,
dip sürgünlerde beslenirler. Yazlık form mayıs ve haziranda yoğun olarak bulunurlar.
Temmuz ayında sıcaklıkların artmasıyla sayılarında düşüş gözlenir. Sonbaharın
yaklaşmasıyla, yazlık formlar kanatlı bireyleri oluşturur. Bu dönemde kanatlı erkek ve
kanatsız dişi bireyler oluşur. Yumurtalarını ekim ayında fındığın 2-3 yıllık dalları üzerindeki
dalcıklara, çatlaklara, tomurcuklar etrafındaki yaprak izlerine ve fındık dallarının kabukları
altına tek tek bırakır. Karadeniz bölgesinde yılda yaklaşık 10 döl verir.

EM

Fındık yaprakbiti ve Fındık yeşil yaprakbiti bütün yıl boyunca yaşamını fındık ağaçlarında
geçirir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Yaprakbitleri genel olarak, bitki özsuyunu emerek ağacın zayıf düşmesine, yaprak ve
meyvelerin deforme olmasına ve fumajin oluşması nedeni ile bitkinin özümleme yapmasına
engel olur. Virüs hastalıklarının vektörü olarak ekonomik öneme sahiptirler.

G

Elma yeşil yaprakbiti taze sürgünlerde, genç yapraklar ve yaprak sapları üzerinde koloniler
halinde beslenir (Şekil 1b). Yaprakların alt yüzünde damar boyunca yaprak sapına dönük
olarak, sürgünlerde ise başları köke doğru olmak üzere birbirleri yanında kiremitvari dizilerek
beslenirler. Popülasyonu çok arttığı zaman meyve demeti üzerinde beslenmeleri sonucu
meyvelerde de zararlı olur. Zarara uğramış meyveler küçük kalır ve deformasyon meydana
gelir. Elma yeşil yaprakbiti, daha çok fidanlıklarda ve genç ağaçlarda zararlı olur. Yaşlı
ağaçlarda, daha çok sürgünler üzerinde yoğunluk gösterir ve yaprakları enine kıvırır. Yüksek
yoğunluklarda sürgünler kurur. Yazın fumajin oluşmasına neden olur. Doğrudan zararı
yanında bazı bitki virüs hastalıklarını da nakletmesi yönüyle önemli bir zararlıdır. Kozmopolit
olan bu türün, lahana siyah halkalı leke ve soğan sarı cücelik viruslarını nonpersistent yolla
naklettiği belirtilmektedir.

TA

Elma gri yaprakbitleri, ilkbaharda beslendikleri yapraklar üzerinde oldukça karakteristik
zararlar meydana getirmektedir. Zararlı yapraklarda, özellikle yaprakların alt yüzlerinde
yerleşerek açık, kabartılı galler oluşturur. Yaprakların kıvrılmasına ve yeşilimsi sarı renk
almasına neden olur. Yaprağın kıvrılması için 3-5 yavrunun beslenmesi yeterlidir. Beslenme
sonucu yapraklar uzunlamasına kıvrılır ya da tüp şeklini alır. Kıvrılan bu yapraklar,
yaprakbitinin iç kısmında barınmasına yardımcı olur. Yapraklar damar boyunca sarı renk alır
(Şekil 2c). Popülasyon yoğunlaştığı zaman yaprakbitleri dallara geçerek zararın artmasına
neden oldukları gibi meyve demetinde de zarar meydana getirerek meyvelerin deforme
olmasına ve küçük kalmasına sebep olur. Bu türün nergis mozaik virüsünün vektörü olduğu
bildirilmektedir.
Kırmızı gal yaprakbiti, kıvrılan yaprakların kırmızı renkli gal görünümü almasına neden olur
(Şekil 3b). Sürgün üzerinde sağlıklı göz oluşumunu engeller. Erken dönemde yaptıkları emgi
sonucunda meyvelerde şekil bozuklukları meydana gelir.
Şeftali yaprakbiti, çiçeklerin açılmasını engeller, erken kurumalarına ve dökülmelerine yol
açar. Dişi organ ve genç meyve üzerindeki emgi yaraları meyvenin şeklinin bozulmasına
neden olur. Yaprak önce uzunlamasına ikiye katlanır, sonra spiral ve değişik biçimlerde
kıvrılır. Aynı zamanda önemli bir virüs taşıyıcısıdır. Polifag oluşu ile birçok virüsün de etkili
bir vektörü olan bu tür, 100’den fazla virüsü nakledebilmektedir. Patates acuba mozaik,
patates A ve patates Y virüsü ile tütün solgunluk virüsünü nonpersistent, patates yaprak
kıvırcıklığı, tütün yaprak bükülme ve domates sarı ağ virüslerini de persistent yolla
taşımaktadır.
Erik unlu yaprakbitinin beslendiği ve yoğun koloni oluşturduğu yaprağın alt yüzü beyazımsı
bir görünüm alır. Yaprakbiti, ne kadar yoğun olursa olsun yaprağın şekli bozulmaz. Buna

250

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

karşılık tatlı madde akar ve bol fumajin oluşur, bitki zayıf düşer ve yüksek yoğunluk olması
halinde ağaç ertesi yıl az çiçek açar. Erik unlu yaprakbitinin Hıyar mozaik virüsü ve Sharka
virüsünün vektörü olduğu belirtilmektedir.
Şeftali gövde kanlıbiti, konukçu bitkilerin gövde ve dallarından özsuyu emerek
zayıflamalarına ve kurumalarına neden olur. Gövde ve dallarda zayıflama sonucu sakızlanma
görülür. Bu yaprakbiti de fumajin oluşmasına neden olur.

EM

Kiraz siyah yaprakbiti, kirazlarda önemli zarar meydana getirirler. Erginleri ve nimfleri,
yapraklarda ve sürgünlerde öz suyunu emerek zarar yaparlar. Ayrıca salgıladıkları tatlımsı
maddeler nedeniyle, fumajine neden olurlar. Yaprakların alt yüzlerinde koloniler oluşturarak
beslenirler. Bunun sonucu yapraklar kıvrılıp, buruşur ve sürgünler gelişemez (Şekil 7b).
Elma-ot yaprakbiti daha ziyade yaşlı elmalarda zararlı olur. İlkbaharda genç yapraklar ve
tomurcuk üzerinde zararlı olur. Diğer yaprakbitlerine nazaran yaprakların daha az
bükülmesine neden olur. Ancak çiçek dökümünden hemen sonra elma ağaçlarını terk etmeleri
nedeniyle elmada önemli derecede zarar meydana getirmez. Arpa sarı cücelik virüsünü
persistent olarak nakleder.
Fındık yaprakbiti fındık yapraklarının altında beslenir ve çoğalarak dağınık koloniler
oluşturur (Şekil 10a, b). Yapraklarda fumajinden dolayı fotosentez aktivitesinin düşmesine
neden olur. Zararlı zuruflar üzerinde de beslenerek meyve kalitesinin düşmesine neden olur.

TA

G

Fındık yeşil yaprakbiti şiddetli saldırılarında sürgünler gelişemez ve kurur. Ayrıca, çok
miktarda salınan balımsı maddeler fumajine neden olur. Yurdumuzda savaşı gerektirecek
yoğun popülasyonlarına pek rastlanılmaz.

a

b

Şekil 10. Fındık yaprağının altında beslenen (a) Fındık yaprakbiti kolonisi (b) nimfler.

Bu yaprakbitlerine ülkemizin hemen her yerinde rastlanabilir.
3. KONUKÇULARI

Elma yeşil yaprakbiti’nin başlıca konukçusu elma ağaçlarıdır. Nadir olarak armut, ayva,
akdiken, gülde de bulunabilir.
Kırmızı gal yaprakbitinin konukçuları olarak Rosaceae familyasından elma (Malus
domestica), süs elması (M. floribunda), M. orientalis, yabani elma (M. silvestris), japon
elması (M. purpurea) ve gülgiller (Prunus sp.)’de tespit edilmiştir.
Elma gri yaprakbiti elma ağaçlarında zararlı olmaktadır. Bunların ara konukçusu sinir otları
(Plantago spp.)’dır.
Şeftali yaprakbitinin ana konukçusu şeftalidir. Seyrek olarak da öteki sert çekirdekli meyve
ağaçlarında bulunabilir. Çok sayıda ara konukçusu vardır. Başlıcaları tütün, patates,
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şekerpancarı ve lahanadır. Bu türün konukçu sayısı oldukça zengindir. 34 familyaya bağlı
80’den fazla bitki türünde beslendiği bilinmektedir.
Kiraz siyah yaprakbitinin konukçuları Cruciferae, Plantagineae, Rosaceae, Rubiaceae,
Scrophularineae familyasına bağlı bitkilerdir. M. cerasi’nin ana konukçuların vişne (Prunus
avium), kiraz (P. cerasus); ara konukçuları ise yabani tere (Cardamine sp.), çobançantası
(Capsella sp.), yapışkan otu (Galium sp.), tere (Lepidium sp.), yoğurt otu (Asperula odorata),
göz otu (Euprasia officinalis) ve yavşanotu (Veronica sp.)’dur.

EM

Erik unlu yaprakbiti’nin ana konukçusu erik (Prunus domestica), ara konukçuları ise badem
(Amygdalus communis), zerdali (Prunus armeniaca) ve şeftali (Prunus persica) gibi taş
çekirdekli meyve ağaçları ve kamış (Phragmites sp.), kargı (Arundo sp.), Molinia sp.’dır.
Şeftali gövde kanlıbiti, Rosaceae familyasındaki Prunus türlerinden sert çekirdekli
meyvelerin önemli zararlısı olup, şeftali (P. persicae), zerdali (Prunus armeniaca), kiraz (P.
avium), vişne (P. cerasus), erik (P. domestica), badem (P. dulcis), kavak (Populus sp.) ve
ayrıca bazı Rutaceae familyasına bağlı bitkilerde de bulunmaktadır.
Fındık yaprakbiti yabani ve kültür fındığı çeşitleri üzerinde beslenir. Bunun yanında, meşe,
akçaağaç, kızılağaç, gürgen, huş ağacı, diş budak, kavak, Japon gülü ve çuha çiçeği
konukçuları arasındadır.
Fındık yeşil yaprakbiti, Fındık ve özellikle de fındığın körpe yapraklarının altında, sürgün
uçlarında ve yaprak saplarında bulunur.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Parazitoitleri

G

Yaprakbitlerinin birçok doğal düşmanı tespit edilmiştir. Doğal düşmanların yoğun olduğu
yerlerde yaprakbiti popülasyonu baskı altında tutulabilmektedir.

TA

Aphidiidae ve Aphelinidae (Hymenoptera) familyalarına ait türler yaprakbitlerinde üzerinde
etkilidir (Şekil 11a, b).

a

b

©I. ÖZDEMİR

©I. ÖZDEMİR

Şekil 11. Yaprakbitini parazitleyen parazitoit (a), parazitlenmiş yaprakbitleri (b).

Predatörleri

Yaprakbitlerinin en önemli predatörleri Coccinellidae (Coleoptera), Crysopidae (Neuroptera),
Syrphidae (Diptera) familyalarına ait türler arasında yer alır (Şekil 12, 13, 14).
Adalia bipunctata L.
Adalia decempunctata L.

(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
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(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Neur.: Chrysopidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Dermaptera: Forficulidae)
(Dip.: Chamaemyiidae)
(Dip.: Syrphidae)
(Hem.: Nabidae)
(Diptera: Syrphidae)
(Diptera: Syrphidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Neuroptera: Raphididae)
(Dip.: Syrphidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Col.: Coccinellidae)
(Diptera: Syrphidae)
(Col.: Coccinellidae)

G

EM

Adalia bipunctata subsp. revelierei Mulsant
Coccinella septempunctata L.
Chilocorus bipustulatus L.
Chrysoperla carnea (Stephens)
Episyrphus balteatus (de Geer)
Exochomus quadripustulatus L.
E. flavipes (Thunberg)
Forficula auricularia L.
Leucopis glyphinivora Tanasijtshuk
Metasyrphus corollae (F.)
Nabis punctatus A. Costa
Paragus tibialis (Fallen)
Pipiza festiva (Meigen)
Propylaea quatuordecempunctata L.
Psyllobora vigintiduopunctata L.
Raphidia notata F.
Scaeva pyrastri (L.)
Synharmonia conglobata (L.)
Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze)
Scymnus rubromaculatus (Goeze)
Sphaerophoria rüpelli (Wiedemann)
Vibidia duodecimguttata (Poda)

TA

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

a

b

©A. ÖZDEM

©A. ÖZDEM

Şekil 12. Coccinella septempunctata ergini (a) ve larvası (b).
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a

©A. ÖZDEM

b

c

©A. ÖZDEM

EM

Şekil 13. Chrysoperla carnea ergini (a), yumurtaları (b) ve larvası (c).

a

G

c

©C. ZEKİ

b

©C. ZEKİ

©A. ÖZDEM

d

©A. ÖZDEM

TA

Şekil 14. Farklı türlere ait Syrphidae erginleri (a,b), larvaları (c) ve pupaları (d).

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler

• Geç sonbahar, kış ve erken ilkbaharda ağaçlar kontrol edilmeli, yumurta görüldüğü
takdirde yapılacak budama ile popülasyon düşürülmeli,
• Sık dikimden kaçınılmalı,
• Azotlu gübrelerin gereğinden fazla kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
• Düzenli budamalar yapılarak bahçe içerisinde yeterli hava sirkülasyonu ve ışıklanma
sağlanmalıdır.
• Yaprakbitlerinin çok fazla doğal düşmanı bulunduğundan gereksiz ilaçlamalardan
kaçınılmalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele
Yaprakbitlerinin doğal düşmanlarından özellikle Coccinellidae, Syrphidae, Anthocoridae ve
Chrysopidae ile Aphidiidae familyası türlerinden biyolojik mücadelede yararlanılmalıdır. Şu
aşamada, bunların üretilerek salınmasından çok, bulaştırma şeklinde ve en önemlisi de ilaçları
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ve ilaçlama zamanını iyi ayarlamak suretiyle faydalıları koruma ve etkinliklerini artırma
şeklindeki biyolojik mücadeleyi uygulamak daha uygundur.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı
Meyve ağaçlarında yaprakbitlerine karşı genel olarak çiçekten önce ve yazın ilaçlama
olanakları bulunmaktadır. Türlere göre ilaçlama zamanları ve eşikler, aşağıda verilmiştir.

Elma yeşil yaprakbiti
(A. pomi)

Mücadele Eşiği
(100 organda)
(genellikle 15 bulaşık sürgün

İlaçlama zamanı

EM

Yaprakbiti

Vejetasyon süresince
fidanlıklarda)
Pembe tomurcuk veya çiçek taç
Elma gri yaprakbiti
yaprakları dökümü döneminden,
(D. plantaginea)
popülasyonun 3/4’ü kanatlı forma
dönüşünceye kadar
Pembe tomurcuk veya çiçek taç
Kırmızı gal yaprakbiti yaprakları dökümü döneminden,
popülasyonun 3/4’ü kanatlı forma
(D. devecta)
dönüşünceye kadar
Çiçek tomurcuklarının belirmesinden,
Şeftali yaprakbiti
popülasyonun 3/4’ü kanatlı forma
(M. persicae)
dönüşünceye değin
Mayıs, haziran, temmuz
Erik unlu yaprakbiti
(H. pruni)

50 ağaçta 7 bulaşık dal

50
ağaçtan
2’sinde
bulaşma, tacın 1/4’üne
yayılmışsa
Mart–ekim
Bir ağaçta 7 adet bulaşık
dal
Nisan, mayıs ve kısmen haziran
Her gövde ya da ana dalda
2-5 yaprakbiti
Pembe tomurcuk veya çiçek taç 5 bulaşık sürgün veya 5-10
yaprakları dökümü döneminden, koloni
popülasyonun 3/4’ü kanatlı forma
dönüşünceye kadar
Nisan ayından itibaren her ocakta 3 Nisan
ayında
yaprak
adet uç sürgünde tamamen açılmış başına 20, mayıs ayında
yapraklardaki yaprakbiti sayıları ve yaprak başına 30, haziran
zuruflar üzerindeki yaprakbiti sayıları ayında yaprak başına 40,
belirlenir
temmuz ayında yaprak
başına 40 ve üzeri
yaprakbiti

TA

Elma-ot yaprakbiti
(R. oxyacanthae)

5 bulaşık sürgün veya 5-10
koloni

G

Kiraz siyah yaprakbiti
(M. cerasi)
Şeftali gövde kanlıbiti
(P. persica)

2 bulaşık çiçek buketi veya
1-3 koloni

Fındık yaprakbiti
(Myzocallis coryli) ve
Fındık yeşil yaprakbiti
(Corylobium
avellanae)

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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. Küçük
ağaç veya bodur çeşitlerde, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya sırt
atomizörü kullanılabilir.
5.3.4. İlaçlama tekniği
Ağacın tamamının kaplama ilaçlama şeklinde iyice ıslatılmasına özen gösterilmelidir.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

EM

İlaçlamadan 7 ve 14 gün sonra yapılan kontrollerde, sayım sonuçları mücadele eşiği
değerlerinden daha az bulunmuşsa uygulama başarılı kabul edilir.
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YAPRAKBÜKENLER
Elma yaprakbükeni Archips rosana L.
Adi yaprakbükücüsü A. xylosteana L.
Akdiken (Alıç) yaprakbükeni A. crataegana (Hübner)

EM

(Lepidoptera: Tortricidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Yaprakbükenlerin her üç türünde de ön kanatlar yamuğumsu dikdörtgen şeklinde olup,
renkleri açık zeytuni, zeytin yeşili ile kahverengi arasında değişiklik gösterir. Ayrıca
kanatların üstünde türlere göre farklılık gösteren renk ve şekillerde bazı bantlar bulunur (Şekil
1a,b,c,d,e,f).
Kanat açıklığı A. rosana’da 18-22 mm, A. xylosteana’da 20-23 mm, A.crataegana’da 1927.mm’dir.

b

©Mustafa ÖZDEMİR

♀

e

♂

♀

©Mustafa ÖZDEMİR

♂©Mustafa ÖZDEMİR

d

©Mustafa ÖZDEMİR

TA

c

♀

G

a

♂

©Mustafa ÖZDEMİR

f

©Mustafa ÖZDEMİR

Şekil 1. Elma yaprakbükeni (a,b), Adi yaprakbükücüsü (c,d),
Akdiken yaprak bükeni (e,f).

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

©Ayşe ÖZDEM

b

EM

a

Şekil 2. Elma yaprakbükeni yumurta paketi açılmamış (a), açılmış
(b).

a

©Mustafa ÖZDEMİR

b

©Mustafa ÖZDEMİR

c

©Mustafa ÖZDEMİR

Şekil 3. Elma yaprakbükeni (a), Adi yaprakbükücüsü (b) ve Akdiken yaprakbükeni (c) larvaları

TA

G

Her üç türde de larvaların vücudu açık sarı-yeşil veya koyu yeşil ve baş kısmı kahverengisiyahtır. Dokunulduğunda larvalar zikzaklar yaparak kendilerini geri atıp salgıladığı bir
iplikçik yardımı ile yere doğru sarkarlar. Olgun larvalar ortalama 20-22 mm uzunluğundadır
(Şekil 3a,b,c).

©Ayşe ÖZDEM

Şekil 4. Elma yaprakbükeni pupası.

Pupaları A. rosana’da esmer-kahverengindedir (Şekil 4). Dişilerde 9.5-12 mm, erkeklerde
6.5-9.5 mm uzunluğundadır. A. xylosteana’da ise renk kırmızımsı kahverengi olup,
A.rosana’da göre daha uzundur.
Her üç türün yaşayışı birbirine benzer ve yılda 1 döl verirler. Kışı yumurta döneminde
geçirirler. Ege Bölgesinde mart başından itibaren yumurtalar açılmaya başlar. İlk çıkışlar
genel olarak sert çekirdekli meyve ağaçlarında çiçeklenme dönemine; armutta çiçeklenmeye
yakın; elma ve ayvada tomurcukların patlama dönemine rastlar. Gelişmelerini 4 gömlek
değiştirerek 16-21 günde tamamlayan larvalar kıvırdıkları yapraklar arasında, mayısın ilk
haftası içinde pupa olur. Gelişmelerini 12-14 günde tamamlayan pupalardan ise ilk erginler
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mayıs ortasından itibaren çıkmaya başlar. Çıkışlar mayıs sonu ile haziranın üçüncü haftası
arasında en yüksek noktasına ulaşır ve temmuzun ilk haftasına kadar sürer. Kelebekler
çıkışlardan 3-4 gün sonra gece yumurta bırakır. Yumurtalarını, çoğunlukla ağaçların gövde ve
kalın dallarının yere doğru bakan düz, pürüzsüz kısımlarındaki kabukları üzerine bırakırlar.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

©Ayşe ÖZDEM

©Ayşe ÖZDEM

b

G

a

EM

Larvalar ilk iki dönemlerinde yeni sürmüş yaprakların uçlarını; gözlerin iç ve dış kısımlarını
yanlardan ve dip kısımlarından yiyerek beslenirler. Çiçeklerin erkek ve dişi organları ile taç
yapraklarını ipeğimsi bir ağ ile birbirine bağlayarak bir yumak haline dönüştürürler. Sonra bu
çiçeğin içinde, erkek organların sap ve dişi organların yumurtalık kısımlarını yiyerek çiçeğin
ölümüne neden olurlar.

©Ayşe ÖZDEM

TA

c

d

©Ayşe ÖZDEM

Şekil 5. Elma yaprakbükeni’nin yaprakta (a,b) ve meyvede (c,d) meydana getirdiği
zarar.

Karakteristik olarak, A. rosanus larvaları birden fazla yaprağı ipeğimsi ağlarla birbirine
bağlayıp buket haline getirirler. Tek yaprağı ise, orta damar doğrultusunda puro gibi
uzunlamasına sararlar (Şekil 5a). Buna karşın, A. xylosteanus larvası ise zararını çoğunlukla
serbest tek yapraklarda yapmakta ve bu yaprakları A. rosanus’un aksine uç kısımlarından
itibaren enine doğru kıvırıp sarmaktadırlar (Şekil 5b).
Konukçu bitkilerin gözlerini, çiçeklerini ve yapraklarını yiyerek, meyveleri kemirerek (Şekil
5c,d) ürün kaybına ve kalite düşüklüğüne neden olurlar.
Ülkemizin tüm bölgelerinde bulunur.
3. KONUKÇULARI
Bu türler polifagdır. Hemen hemen tüm meyve ağaçlarında, süs bitkilerinde ve orman
ağaçlarında zarar yaparlar. Özellikle elma, armut, kiraz, ayva, kayısı, nar, erik, badem, ceviz,
fındık, yenidünya, turunçgil, çınar, frenküzümü, böğürtlen, ahududu, gül, tespih çalısı gibi
bitkiler önemli konukçularındandır.

259

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Parazitoitleri
(Hym.: Trichogrammatidae)
(Hym.: Trichogrammatidae)
(Hym.: Bethylidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Braconidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Ichneumonidae)
(Hym.: Pteromalidae)
(Hym.: Pteromalidae)
(Hym.: Pteromalidae)
(Hym.: Pteromalidae)
(Hym.: Eulophidae)
(Hym.: Eulophidae)
(Hym.: Eulophidae)
(Hym.: Eulophidae)
(Hym.: Nupelmidae)
(Hym.: Torymidae)
(Hym: Chalcididae)
(Dip.: Tachinidae)

G

EM

Trichogramma cacoeciae Marchal
T. dendrolimi Matsumura
Goniozus sp.
Bracon variegator Spinola
Apanteles sp.
Meteorus sp.
Itoplectis maculator F.
Trichomma sp.
Apophua bipunctoria (Thunberg)
Glypta extincta Ratzeburg
Lissonota gracilipes Thomson
Pimpla turionellae (L.)
Dibrachys cavus (Walker)
Habrochytus chrysos (Walker)
H. semotus (Walker)
Mesopolobus sp.
Eulopus larvarum (L.)
Pedichius bruchisida Rond.
Tetrastichus sp. nr. galactopas (Ratzeburg)

TA

Tetrastichus sp.
Eupelmus urozonus Dalman
Monodentomerus aereus Walker
Brachymeria intermedia (Noes)
Cadurcia casta (Rondani)

Ancak bunlardan T.cacoeciae, Manisa (Sultanyayla)’da bazı kiraz bahçelerinde A. rosanus’u
baskı altında tutabilmektedir (%65’i bulan oranlarda parazitlenme). T. dendrolimi’nin Orta
Anadolu Bölgesinde çok yaygın olduğu ve yumurta kümelerini bazı yerlerde %70’i bulan
oranlarda parazitlediği saptanmıştır.
Predatörleri

Yumurta yiyen bir kuş türü olan Büyük baştankara [Parus major (L.) (Paridae)] Ötleğen
[Sylvia sp. (Sylviidae)] saptanmıştır.
5. MÜCADELESİ

5.l. Mekanik Mücadele
Kış aylarında veya budama yapılırken çoğunlukla gövde ve kalın dallar üzerinde bulunan
yumurta paketleri ezilerek yok edilmelidir. Ancak parazitli (siyahlaşmış) yumurta kümeleri
ezilmemelidir. Ancak yumurta parazitoitlerinin etkin olduğu bilinen bahçelerde yumurta
paketleri ezilmemelidir.
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5.2. Biyolojik Mücadele
Yumurta parazitoti olan Trichogramma türlerinin bulunmadığı meyve bahçelerinde, bunların
yoğun olarak bulunduğu diğer bahçelerden yumurta paketleri toplanarak bulaştırılmak
suretiyle biyolojik mücadelede kullanılmalıdır.
Trichogramma türlerini, böcek üretim tesislerinde (İnsektaryum) veya laboratuvarda kitle
halinde üretilerek veya üreten kuruluşlardan satın alınarak, doğal popülasyonu desteklemek
üzere, meyve bahçelerine salmak suretiyle biyolojik mücadele yapılabilir.

5.3. Biyoteknik Mücadele

EM

Yaprakbükenlerin biyolojik mücadelesi bakımından, yumurta parazitoidi Trichogramma
türlerinin önemi büyüktür. Bu türlerin bulunduğu yerlerde ilaçlı mücadeleden mümkün
olduğu kadar kaçınılmalıdır. Seçici bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır.

G

Yaprakbükenlerin biyoteknik mücadelesinde şaraplı ve pekmezli besi tuzakları kullanılır. Besi
tuzakları ile kitle halinde tuzakla yakalama şeklinde mücadele yapılır. Besi tuzakları, doğada
ilk yaprakbüken pupaları görüldüğü zaman veya eşeysel çekici tuzaklarda ilk ergin
yakalandığı zaman (1 adet/da) bahçeye en az 20 metre aralıkla ağaç başına 2 adet şaraplı besi
tuzağı veya 15 m aralıklarla ağaç başına 1 adet pekmezli besi tuzağı asılarak kitle halinde
tuzaklamaya geçilir. Şaraplı tuzak besini, “900 ml su + 100 ml şarap + 25 g toz şekeri + 25
ml sirke”, pekmezli tuzak besini, “830 ml su, 170 ml pekmez ve 3 g maya” karışımı ile
hazırlanır. Sonra 2.5 litrelik plastik kavanozlara, bu karışımdan 1 litre doldurulur. Besi
tuzakları, ana dalların çıktığı 1-1.5 m yüksekliğe, gövdeye yakın olarak asılır. Besi tuzağı
karışımı her hafta yenilenir. Yakalanan kelebekler tuzak kapları dolmadan alınmalı, besi
tuzağı karışımı eksildikçe ilave edilmeli ve 10-15 günde bir içerik yenilenmelidir. Besi
tuzakları, ergin çıkışları sona erince kaldırılmalıdır.
5.3. Kimyasal Mücadele
5.3.1. İlaçlama zamanı

TA

Kış mevsiminde yapılan kontrollerde ağaç başına ortalama olarak, elmada 5 adet yumurta
paketi ve kirazda 7 adet yumurta paketi saptanan bahçelerde; erken ilkbaharda ise yaprak ve
henüz açılmamış çiçek buketlerinde, larva ile bulaşma oranı elmada %5’i, kirazda ise %6’yı
geçince ilaçlama gerekir.
Bu bahçelerde fenolojik olarak ilk ilaçlama, elmada pembe tomurcuk döneminde; armut
ağaçlarında çiçek taç yapraklarının 3/4’ü döküldüğünde, kiraz ağaçlarında ise salihli ve
sapıkısa çeşitlerinde tam çiçeklenmede, napolyon çeşidinde çiçek taç yapraklarının %20-40’ı,
kırdar çeşidinde ise %40-60’ı döküldüğü zaman yapılır.
Bir ilaçlama yeterlidir. Ancak gerekirse, birinci ilaçlamadan 15-20 gün sonra ikinci bir
ilaçlama daha yapılabilir.
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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
İlaçlamada yaprakların alt ve üst yüzeyleri ile tüm tomurcuk ve buketlerin iyice ilaçlanmasına
dikkat edilmelidir.
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

G

EM

Uygulamadan 15-20 gün sonra köşegenler doğrultusunda gidilerek 2-3 ağaçta bir olmak üzere
seçilen ağacın 4 yönünden birer sürgün üzerinde bulunan tüm yaprak ve çiçek buketleri
sayılır. Bu buketlerdeki canlı larva oranı %5’i geçmezse uygulama başarılı kabul edilir.
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YAZICI BÖCEKLER
Meyve yazıcıböceği Scolytus rugulosus (Müller)
Badem yazıcıböceği S. amygdali Guerin

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

(Coleoptera: Curculionidae)

1.1. Meyve yazıcıböceği (Scolytus rugulosus)

Erginleri yaklaşık 2-3 mm boyunda olup silindir şeklinde, tombul yapılı, koyu esmer veya
parlak siyah renktedir. Erkek ve dişi bireyler birbirine benzer, ancak erkekler dişilere göre
daha açık renktedir. Dişilerde pronotum ve elytra benzer renkte iken, erkeklerde pronotum
elytradan daha koyu renklidir. Baş; üçgen şeklinde olup, öne doğru kıvrık ve pronotum altında
gizlenmiş gibi görünür (Şekil 1a). Antenleri, bacakları ve elytranın arka kısmı hafif
kırmızımsı kahverengindedir. Birinci ve ikinci abdomen segmentleri şişkin olup diğer
segmentler sona doğru giderek daralır. Yumurta yaklaşık 0.5 mm boyunda, oval yapılı ve
beyaz renkli olup erkek birey tarafından açılan bir odacık içerisindedir. Larva yaklaşık 3.0-3.5
mm boyunda, beyaz renkli, tombul, kıvrık yapılı ve bacaksızdır (Şekil 1a)

G

Kışı, larva döneminde kabuk altında açmış oldukları galeriler içerisinde geçirir. İlkbaharda
beslenmeye başlayan larvalar, beslenme sonucu açtıkları galerilerin uç kısmında pupa olur.
Nisan ayı sonunda ilk erginler çıkar ve bu çıkışlar yaklaşık bir ay devam eder. Dişi bireyler,
odun dokusunda 2-3 cm uzunluğunda galeri açarak içerisine ortalama 20-80 adetlik gruplar
halinde kambiyum tabakasının altına yumurta bırakır. Yumurtalar 3-7 gün içerisinde açılır ve
genç larvalar 10-20 cm uzunlukta farklı yönlere doğru türe özgü galeriler açmaktadır.
Galerilerin iç kısmı larvaların beslenme pisliği (talaş) ile doludur. Birinci döl erginleri
temmuz başlarında ve ikinci döl erginleri de eylül ayı ortalarında görülür.
b

TA

a

©N. ÖZTÜRK

©N. ÖZTÜRK

Şekil 1. Meyve yazıcıböceği ergin ve larvası (a) ile Badem yazıcıböceği larvası (b).

1.2. Badem yazıcıböceği (S. amygdali)
Erginleri yaklaşık 2-3 mm boyunda olup silindir şeklinde, tombul yapılı, koyu kırmızımsı
kahverengindedir. Yapıları renk dışında S. rugulosus’a çok benzer. Dişi bireyler erkeklerden
daha iri yapılıdır. Elitranın ortasında haç şeklinde siyah bir yapı bulunur. Baş üçgen şeklinde
olup, öne doğru kıvrık ve pronotum altında gizlenmiş gibi görünür.
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Erginlerde olduğu gibi yumurta, larva ve pupaları da S. rugulosus ile benzer yapıda olup
(Şekil 1b), pupası yaklaşık 1.5-3.5 x 1-2 mm boyutlarındadır.

EM

Kışı, larva döneminde kabuk altında açmış oldukları galeriler içerisinde geçirir. İlkbaharda
beslenmeye başlayan larvalar mart ayı sonunda açılan galerilerin uç kısmında pupa olur ve
nisan ayı ortalarında da erginler çıkar. Ergin çıkışları yaklaşık bir ay devam eder. Dişi
bireyler, odun dokusunda 2-3 cm uzunluğunda galeri açarak içerisine ortalama 40 adetlik
gruplar halinde yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar bulundukları yere dik olacak
şekilde aşağı, yukarı ve yanlara doğru 10-20 cm uzunlukta türe özgü galeriler açarak
beslenirler. Birinci döl erginleri haziran ortalarında ve ikinci döl erginleri de eylül ayı
ortalarında çıkar.
Erginleri; Ege Bölgesi’nde; nisan sonu-mayıs sonu; haziran sonu-temmuz ortası ve ağustos
sonu-eylül ayı sonu olmak üzere 3 uçuş periyodu gösterir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde,
nisan sonu-kasım ayı ortası ve İç Anadolu Bölgesi’nde ise nisan sonu-ekim ayı ortasına kadar
erginler doğada görülebilir. Ancak, yaz aylarında çıkış yapan erginler, diğer dönemlerde çıkış
yapanlara göre daha açık renklidir.
Her iki yazıcı böcek türü de, ülkemizde 1-3 döl vermektedir.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

Yazıcı böcekler; meyve ağaçlarının dalları, gövdeleri ve tomurcuk gözlerinde galeri ve
delikler açmak suretiyle zarar yapar (Şekil 2). Bunlar ağaçların dal ve gövdelerinin odun ve
kabuk kısımlarında türe özgü galeriler açar. İlk galeriye bırakılan yumurtadan çıkan larvalar,
ana galeriye dik açıda yan galeriler açar. Erginler ise, tomurcuk diplerinden girerek veya çiçek
buketlerinde beslenerek kurumalara neden olur ve bir sonraki yılda meyve verimi düşer.

TA

Larvaların beslenmesi sonucu iletim düzeni bozulan dal ve gövdeler kurur ve ergin çıkış
deliklerinde zamk akıntıları görülür (Şekil 3a, b). Popülasyonun yoğun olması durumunda
fidan, dal ve genç ağaçlar 1 yıl içinde, yaşlı ağaçlar ise 2-3 yıl içerisinde önemli düzeyde
etkilenir ve önlem alınmazsa kuruyabilir. Genellikle sekonder zararlı olarak bilinmelerine
rağmen, özellikle badem ağaçlarında önemli olup, ağaçların kurumasına neden
olabilmektedir. Bakımsız, stresli, diğer hastalık ve zararlılar nedeniyle zayıf düşmüş ağaçlarda
zarar yaptıkları gibi, sağlıklı ağaçlarda da beslenirler. Yazıcı böcekler; ülkemizin tüm
bölgelerinde yaygın olarak bulunmakta, özellikle de sert çekirdekli ve sert kabuklu meyve
ağaçlarında sorun olmaktadır.

©M.F. TOLGA

©N. ÖZTÜRK
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©N. ÖZTÜRK
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Şekil 2. Yazıcı böceklerin bitki kabukaltı odun dokusundaki zararı, galeri ve giriş delikleri.
a

b

©N. ÖZTÜRK

G

©M.F. TOLGA

Şekil 3. Yazıcı böceklerin beslenme zararı-solgunluk (a) ve giriş deliklerindeki zamk akıntısı (b).

3. KONUKÇULARI

Yazıcı böcekler polifag türler olup, birçok meyve ve orman ağaçlarında zarar yapmaktadır.
Meyve ağaçlarından; elma, armut, ayva, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, zerdali, badem,
fındık, alıç, muşmula ve kestane başlıca konukçuları arasındadır.

TA

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Yazıcı böceklerin ülkemizde saptanan predatör ve parazitoitleri aşağıda verilmiştir.
Predatörü
Dufouriellus ater (Dufour)

(Hem.: Anthocoridae)

Parazitoitleri
Eurytoma kemalpasensis Nar.-Tez.-Civ.
Eurytoma morio Forster
Eurytoma sp.
Bracon sp.
Cheiropachus quadrum (Fab.)
Rhaphitelus maculatus Walker
Heydenia pretiosa Forster

Hym.: Eurytomidae
Hym.: Eurytomidae
Hym.: Eurytomidae
Hym.: Braconidae
Hym.: Pteromalidae
Hym.: Pteromalidae
Hym.: Pteromalidae
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

5.2. Mekanik Mücadele

EM

Kültürel önlemler yazıcı böceklere karşı en etkili mücadele yöntemidir. Bu zararlılar daha çok
zayıf ve stresli ağaçları tercih eder. Bunun için;
• Ağaçların budama, gübreleme, sulama ve toprak işlemenin zamanında yapılarak ağaçların
kuvvetli tutulması gerekir.
• Yazıcı böcek zararından dolayı tamamen kuruyan dal ve ağaçlar imha edilmeli veya
bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
• Erginler, bitki dokusuna giriş için yara yerlerini tercih ettiklerinden bu kısımlar aşı macunu
ile kapatılmalı ve budamalar mutlaka ergin çıkışlarından önce bitirilmelidir.
Budama artıkları bahçeden en az 2 km uzaklaştırılmalı, bahçe ve özellikle fidanlıklar
içerisinde kuru dal veya budama artığı bırakılmamalıdır. Budama artıkları yakacak olarak
kullanılacaksa bahçeden uzak bir yere yığılmalı ve dallarda talaş çıkışı görüldüğünde dal
yığınları imha edilmelidir. Bu uygulamanın başarılı olması için her dölde ergin çıkış zamanı
olan nisan, temmuz ve ağustos aylarında üç kez tekrarlanması yararlı olacaktır. Yine nisan,
haziran ve eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez ağaçlara taze veya solmuş dallar tuzak dal
olarak asılmalı, parazitoit çıkışı olduktan sonra bu dallarda talaş çıkışı başlayınca yakılarak
imha edilmelidir.
5.3. Biyolojik Mücadele

G

Yazıcı böceklerin doğada birçok doğal düşmanının bulunduğu bilinmektedir. Öncelikle bu
türlerin korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılara karşı kullanılan ilaçları
ve ilaçlama zamanlarını doğru saptayarak, mevcut predatörleri koruma, destekleme ve
etkinliklerini arttırma yoluna gidilmelidir. Ayrıca, budama artıkları bahçenin uygun bir
yerinde yığın halinde getirilerek, aralık-mart ayları arasında parazitoit çıkışı için
bekletilmelidir.
5.4. Kimyasal Mücadele

TA

Yazıcı böceklere karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.
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YERFISTIĞINDA
Duponchelia fovealis Zeller
(Lepidoptera: Pyralidae)

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

b

TA

a

G

EM

Erginler 19-21 mm kanat açıklığına sahiptir. Ön kanatların üst kısmı iki sarımsı-beyaz çapraz
çizgi ile birlikte grimsi kahverengidir (Şekil 1a,b). Larva tamamen olgunlaştığında 20-30 mm
boyundadır ve koyu noktalarla birlikte krem beyazdan kahverengiye değişen renkleri vardır.
Koyu renkli baş kapsülleri bulunmaktadır (Şekil 1c). Pupa açık kahverengi olup, 9-10 mm
boyundadır (Şekil 1d). Pupayı çevreleyen koza 15-19 mm uzunluğunda, oval ve ipeklidir.
Yumurtalar oval, 0,5-0,7 mm uzunluğunda beyaz-yeşilden parlak kırmızıya değişen
renklerdedir (Şekil 1e).

c

d

e

Şekil 1. Duponchelia fovealis erkek (a), dişi (b), larva (c), pupa
(d), yumurta (e)

Yumurtadan ergine gelişme süresi yaklaşık 47 gündür (20°C). Yumurtalarını bitkinin
herhangi bir yerine bırakabilir, özellikle toprağa yakın olan bitki kısımlarını tercih eder.
Yumurtalar 8-10 günde açılırlar. Larvalar nemli koşullara adapte olmuşlardır. Hatta sucul

267

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

bitkilerin yaşadığı çok sulu koşullarda dahi bulunabilirler. Bitkinin kuytu ve gizli yerlerini
tercih ederler. Pupa süresi 1-2 hafta olup, erginler 1-2 hafta kadar yaşar. Kışı larva döneminde
geçirirler. Seralarda üremesine devam edebilir. Erginler gece ve gündüz aktiftirler. İyi uçucu
olarak bilinirler.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

G

EM

Duponchelia fovealis, yumurtalarını bitkinin toprağa yakın olan ana gövdedeki dallara ya da
ana gövde kısmına yakın bitkinin altına dökülmüş yapraklara bırakmaktadır. Buradan çıkan
ilk dönem larvalar, bitkinin toprağa yakın iç kısmındaki ana dallarda beslenmektedirler.
İlerleyen larva dönemlerinde ise bitkinin toprak altında, özellikle yüzeye yakın meyvelerinde
beslenerek zarar meydana getirmektedirler. Meyvelerdeki zararın verimi etkilemesi ve toprak
altındaki larvalara karşı yapılacak mücadelenin zor olması larvaların zararının önemini daha
da arttırmaktadır. Larvalar, meyvelerin bir tek yerinden giriş deliği açarak girmekte ve
meyvenin içini tamamen tahrip etmektedirler (Şekil 2.)

Şekil 2. Yerfıstığı meyvesinde larva zararı

TA

Zararlı, seralarda ve saksılarda yetiştirilen süs bitkilerinde sorun olmakta ve bazı yıllar
epidemi yapabilmektedir. D. fovealis karantina zararlısıdır.
3. KONUKÇULARI

Zararlı polifagtır. 38 bitki familyasını içeren geniş bir konukçu dizini bulunmaktadır. Tarla,
sera ve süs bitkileri ile bazı yabancı otlar konukçuları arasında bulunmaktadır. Biber
(Capsicum annuum), yerfıstığı (Arachis hypogaea), mısır (Zea mays), çilek (Fragaria spp.),
kroton (Codiaeum spp.), kankardeşi (Kalanchoe spp.), açelya (Rhododendron spp.), gerbera
(Gerbera spp.), cam güzeli (Impatiens spp.), begonya (Begonia spp.), sardunya (Pelargonium
spp.), mürver (Sambucus sp.), karaağaç (Ulmus spp.), kazayağı (Chenopodium album), tarla
sarmaşığı (Convolvulus arvensis), ebegümeci (Malva sylvestris), semizotu (Portulaca
oleracea) konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemizde yumurta parazitoiti olarak Trichogramma spp. (Hym: Trichogrammatidae) tespit
edilmiştir.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler

EM

-Zararlı ile bulaşık yaprak, meyve ve bitkilerin üretim alanından uzaklaştırılması ve imhası
gereklidir.
-Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek yabancı otlarla mücadele
edilmelidir.
-Zararlının larva ve pupası tarlada kalan bitki artıklarında yaşamını sürdürebileceğinden
bulaşık alanlarda hasat sonrası bitki artıklarının imhası yapılmalıdır.
-Ürün münavebesi yapılmalıdır.
-Hasattan sonra derin sürüm yapılmalıdır.
-Aşırı sulama ve gübrelemeden kaçınılmalıdır.
5.2. Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için diğer zararlılarla mücadelede
kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer kimyasal mücadele
gerekiyorsa doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

TA

G

5.3. Kimyasal Mücadele
Etkili bir kimyasal mücadelesi yoktur.
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YERFISTIĞINDA PAMUK ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU (KARADRİNA)
Spodoptera exigua (Hbn.)
(Lepidoptera: Noctuidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Pamuk çizgili yaprakkurdu [Spodoptera exigua (Hbn.)] erginlerinin kanat açıklığı 23-28 mm
kadardır. Zararlıya halk arasında karadrina adı da verilmektedir. Gri gümüşi renkli ve
kanatları üzerinde zikzaklı çizgiler bulunan kelebek 2.0-2.5 cm boyundadır. Genel görünüşü
gri kahve ve kurşuni kahverengidir. Ön kanatta biri böbrek diğeri daire şeklinde olan
kahverengi, gözle görülebilen iki leke vardır. Dişiler erkeklere göre daha iri yapılı ve daha
koyu renklidir. Kelebekler yumurtalarını yerfıstığının yaprakcıklarına paketler halinde bırakır
ve abdomeninden çıkardığı beyaz pullarla örter. Paketler halinde bırakılan yumurtalar
genellikle tek, bazen de birkaç katlı olur. Bir dişi kelebek hayatı boyunca 300-600 kadar
yumurta bırakır. Yumurtası 0.4 mm çapında, beyaz renkli ve üstten hafifçe basık olup gözle
görülebilir. Yumurtalara büyüteçle bakıldığında üzeri dilimli şekilde görülür. Bir yumurta
paketinde 20-150 kadar yumurta olabilir. Yumurtalar, yaz mevsiminde 2-3 günde, bahar ve
kış aylarında ise 10-18 günde açılır.

TA

G

Yeni çıkan larvalar önce yumurta kabuğunu yiyerek beslenir. Yumurtadan çıkan birinci
dönem larvalar bir arada bulunurlar. Bu şekilde ki larva topluluğuna “ocak” adı verilmektedir.
Bu larvaların yaklaşık 1 mm boyunda, şeffaf görünüşlü olup, baş siyah ve vucuda oranla
büyüktür. Olgunlaşan larvaların renkleri, konukcu bitkiye ve gelişme dönemlerine göre büyük
değişiklik göstermekle birlikte, genellikle yeşilimsi ve kahverengimsi bir görünüştedirler.
Vucudun genel görünüşü gri yeşildir. Son dönem larvaların boyu 2-2.5 cm kadar olup, sırtta
ve yanlarda baştan sona kadar uzanan beyazımsı bir şerit bulunur. Larvalar çıplak gözle
bakıldığında kılsız görünür. Larvalara dokunulduğu zaman dönem fark etmeksizin kıvrılırlar.
Larvalar bitki üzerinde ise çoğunlukla kendisini yere atar. Bu özellikleri ile karakteristiktirler.
Larva 5 dönem geçirdikten sonra pupa olur. Larva dönemi yazın 9-11 gün kadardır. Olgun
larva toprak içerisinde 4-7 cm derinliklerde, yüksük şeklinde bir odacık yapar ve burada pupa
olur. Hayat dönemi yazın 21 gün olmasına karşın, kışın 60-80 gün kadardır. Pupası 1 cm
boyunda ve açık kahverengidir. Uç kısmında birbirlerinden uzakta iki tane dikenimsi çıkıntısı
vardır. Pupa dönemi yazın 7-8 gün kadardır. Belirli bir kışlama dönemi yoktur. Kış
mevsiminde hemen hemen her dönemini bulmak mümkündür. Kelebekler gündüz bitki
yapraklarının alt kısımlarında kuytu yerlerde saklanır, akşamüzeri uçar ve çiftleşirler. Ergin
ömrü yaz mevsiminde 6-8 gün, bahar aylarında ise 15-20 gündür. Erkek kelebeklerin yaşam
süreleri dişilere göre daha kısadır. Erginler çiçek nektarlarını emerek beslenir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararlı, yerfıstığının tohumlarının olgunlaşmaya başladığı döneme kadar görülebilir.
Yumurtadan yeni çıkan larvalar yerfıstığının taze yapraklarında ve bu yaprakların büyüme
noktalarında beslenirler. Larva dönemleri ilerledikce yoğun bir şekilde yapraklarla beslenerek,
büyüme noktasını keserler ve nadiren de iğnelerle de beslenebilirler.
Yer fıstığı ortalama ilk iki ay içerisinde hızlı bir vejatatif gelişme gösterdiği için bu dönemde
yapraklarda oluşacak zararı telafi edebilir. Yapraklarda oluşan zararın verime yansıması daha
çok toprak altındaki tohumların oluşumunu tamamlayıp, içlerinin dolması dönemdir. Bu
dönemde meydana gelecek zarar daha çok önem kazanmaktadır.
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Yerfıstığında her yıl zarar yapmaz. Zararı bazı yıllar önem kazanmaktadır. Populasyonun
yoğun olduğu yıllarda yapraklarının büyük kısmını yiyerek bitkide sadece dalların kalmasına
sebep olabilir.
3. KONUKÇULARI
Yerfıstığı, kavun, mısır, biber, şekerpancarı, bezelye, yonca çeşitli sebzeler ile yabancı
otlardan köpek üzümü ve sirken konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Geocoris spp.

(Hem.: Lygaeidae)

Orius spp.

(Hem.: Anthocoridae)

Nabis spp.

(Hem.: Nabidae)

5. MÜCADELESİ
5.1.Kültürel Mücadele
5.2.Kimyasal Mücadele
5.2.1.İlaçlama zamanı

(Neu.: Chrysopiae)

EM

Chrysoperla carnea

G

İlaçlama zamanını belirlemek için 50 dekarlık yerfıstığı tarlası bir ünite olarak kabul edilir. En
az beş farklı noktada yan yana iki adet bitki kontrol edilir. Bitkideki yumurta paketlerini
belirlemek için yapraklar dikkatli bir şekilde kontrol edilir. Larvaları belirlemek için,
50x50cm ebatlarında beyaz renkli bir bez parçası bitkinin bir kenarına serilir. Bitkinin
yaprakları bez parçasının üstüne getirilerek hızlıca 10-15 defa silkelenir. Aynı işlem bitkinin
diğer tarafı içinde tekrar edilir. Bitki başına ortalama en az 5 adet larva veya iki bitkide
açılmaya yakın 1 adet yumurta paketi bulunması halinde ilaçlı mücadelesine geçilir.

TA

İlaçlamalar, larvalar yumurtadan yeni çıktığında ve henüz dağılmadan yapılmalıdır. Yeni
çıkan larvalar daha çok bitkinin üst kısımlarında olduğundan bu dönemde yapılan ilaçlama
daha etkili olur. Bu nedenle ilaçlama zamanı geciktirilmemelidir. Tarla kontrolleri haftada bir
yapılmalıdır.
Yerfıstığı bitkileri çimlendikten sonra çiçeklenme dönemine kadar hızlı bir şekilde büyüme
gösterirler. Bu nedenle bu dönemde ilaç uygulaması tavsiye edilmez. Çiçeklenme
başlangıcından olgunlaşma dönemine kadar olan kritik peryotta zararı önem kazanır ve bu
dönemde ilaçlı mücadelesi yapılabilir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

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

İlaçlar, sabah çiğ kalktıktan sonra ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır. Bitkinin vejetatif
aksamında iyi bir kaplama yapabilmek için dekara 20-40 lt su kullanılmalı ve ilaçlama
memeleri ile bitki arasında 40 cm mesafe olmalıdır.

271

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

YERFISTIĞINDA PAMUK YAPRAKKURDU (PRODENYA)
Spodoptera littoralis (Boisd.)
(Lepidoptera: Noctuidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

EM

Bu zararlıya halk arasında “Prodenya”da denilmektedir. Erginlerin ön kanatlarında grikahverengi olan ve üzerinde karışık şekillerde sarı renkli çizgiler bulunmaktadır. Ön
kanatlarda yan kenarlara paralel, fakat uca doğru uzanan ve önden arkaya doğru daralan iki
milimetre eninde kurşuni renkli bir şerit bulunur. Bu şeritten çıkan ve kanat ucuna kadar olan
kısımda önden arkaya doğru uzanan sarı renkli üç çizgi bulunur. Arka kanatlar beyaz renkte
olup, vucuda yakın kısımları hafif gridir. Kanat açıklığı 22-45 mm’dir. Arka kanatların yan
kısımlarında koyu renkte ince bir çizgi bulunup kanat uçları beyaz tüylüdür. Abdomen gri
veya grimsi kahverengidir. Dişi ile erkek kelebekler arasında dış görünüş ile renk bakımından
fark yoktur. Sadece dişi kelebekler biraz daha büyüktür.

G

Kelebekler yumurtalarını yerfıstığı yaprakcıklarına paketler halinde bırakır ve abdomeninden
çıkardığı devetüğü rengindeki pullar ile örter. Paketlerde yumurtalar çoğunlukla iki sıralı ve
düzenli olarak dizilir. Ayrıca 1-3 katlı paketlerde rastlanabilmektedir. Her yumurta paketinde
80-360 yumurta bulunur. Dişi kelebek birkaç defada toplam olarak 1200 kadar yumurta
bırakabilir. Tek bir yumurta incelendiğinde, yaklaşık 0.4 mm çapında, yuvarlak ve boyuna
dilimli olduğu görülür. İlk bırakıldığında yeşilimtırak renkli iken açmaya yakın renkleri
değişerek koyu kahverengiye döner.

TA

Yeni çıkan larva 1.0-1.5 mm uzunluğunda, yeşil renkli, kıllı, baş vücuda göre büyük, koyu
kahve veya siyah renklidir. 6 larva dönem geçirir. Larvaların dönemleri değiştikce boyu ile
birlikte rengi de değişir. İleri dönemlerinde sırt kısımlarında dördüncü ve onuncu vücut
halkalarında sağda ve solda olmak üzere iki adet kahverengimsi siyah leke oluşur. Larvalarda
baş kısmı vücudun sonuna göre daha dardır. Olgun larva 4-5 cm boyunda gri- kahve yada
siyahımtırak renkli olabilir, deri kadife gibidir. Önden 4. segmentten başlayan ve boydan boya
uzanan kirli sarı renkte bir bant vardır. Son dönem larvalar toprağa girerek pupa olur.
Kelebekleri gündüzleri gölgede, loş ve kuytu yerlerde gizlenirler. Gece uçuşur ve çiftleşirler.
Bırakılan yumurtalar, yazın ortalam 4 günde açılırlar. Larvalar yeni çıktığında bir arada
bulunur ve larvaların bir arada bulunmalarına “ocak”denir. Yumurtadan çıkan larvalar önce
bir arada beslenirken, daha sonra dağılırlar. Larva dönemi ilerledikce zararı daha da artar.
Bitkinin yapraklarını, büyüme noktalarını, çiçeklerini ve inelerini yiyerek zarar yaparlar.
Larva dönemi yazın 16-20 gündür. Bir dölünü 25-30 günde tamamlar. Belirli bir kışlama
dönemi yoktur. Kışın her dönemine rastlamak mümkündür.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararlı yer fıstığında olgunlaşma dönemi boyunca görülür. Yumurtadan yeni çıkan larvalar
yerfıstığının taze yapraklarında ve bu yaprakların büyüme noktalarında beslenirler. Larva
dönemleri ilerledikce yoğun bir şekilde yapraklarla beslenirler, yaprakların büyüme noktasını
keserler, bitkinin çiçekleri ve iğneleriyle de beslenebilirler.
Yerfıstığının toprak altındaki tohumlarının oluşumu ve içlerinin dolması döneminde zararlı
populasyonu artarsa zararı önem kazanır. Toprak altındaki tohumların iç dolumunu
tamamladıkları dönemden sonra oluşacak zararın verime yansıması çok az olmaktadır.
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Yerfıstığında her yıl zarar yapmaz. Zararı bazı yıllar önem kazanmaktadır.
Akdeniz bölgesinde yerfıstığı yetiştirilen alanlarda görülür.
3. KONUKÇULARI
Polifag bir zararlıdır. Yerfıstığı, pamuk, susam, domates, biber, maydanoz, börülce,
şekerpancarı, yonca, tırfıl ve horozibiği konukçuları arasındadır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Geocoris spp.

(Hem.: Lygaeidae)

Orius spp.

(Hem.: Anthocoridae)

Nabis spp.

(Hem.: Nabidae)

5. MÜCADELESİ
5.1.Kültürel Mücadele
5.2.Kimyasal Mücadele
5.2.1.İlaçlama zamanı

(Neu.: Chrysopiae)

EM

Chrysoperla carnea

G

İlaçlama zamanını belirlemek için 50 dekarlık yerfıstığı tarlası bir ünite olarak kabul edilir. En
az beş farklı noktada yan yana iki adet bitki kontrol edilir. Bitkideki yumurta paketlerini
belirlemek için yapraklar dikkatli bir şekilde kontrol edilir. Larvaları belirlemek için,
50x50cm ebatlarında beyaz renkli bir bez parçası bitkinin bir kenarına serilir. Bitkinin
yaprakları bez parçasının üstüne getirilerek hızlıca 10-15 defa silkelenir. Aynı işlem bitkinin
diğer tarafı için de tekrar edilir. Bitki başına ortalama en az 5 adet larva veya iki bitkide
açılmaya yakın 1 adet yumurta kümesi bulunması halinde ilaçlı mücadelesine geçilir.
İlaçlamalar, larvalar yumurtadan yeni çıktığında ve henüz dağılmadan yapılmalıdır. Yeni
çıkan larvalar daha çok bitkinin üst kısımlarında olduğundan bu dönemde yapılan ilaçlama
daha etkili olur. Bu nedenle ilaçlama zamanı geciktirilmemelidir. Tarla kontrolleri haftada bir
yapılmalıdır.

TA

Yerfıstığında çiçeklenme dönemi ile meyvelerin olgunlaştığı dönem arasında mücadelesi
yapılabilir. Meyvelerin iç dolumunu tamamlayıp olgunlaştıkları dönemden sonra ilaçlı
mücadelesi yapılmamalıdır. Geç dönemde ilaçlama yapılması halinde bu yeşil aksamların
hayvan yemi olarak kullanılmaması gerekir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

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

İlaçlar, sabah çiğ kalktıktan sonra ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır. Bitkinin vejetatif
aksamında iyi bir kaplama yapabilmek için dekara 20-40 lt su kullanılmalı ve ilaçlama
memeleri ile bitki arasında 40 cm mesafe olmalıdır.

273

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

YERFISTIĞINDA YEŞİLKURT
Helicoverpa armigera (Hbn.)
(Lepidoptera: Noctuidae)

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

G

EM

Yeşilkurt [Helicoverpa armigera (Hbn.)] ergini, 35-40 mm kanat açıklığında bir kelebektir.
Ön kanatlar erkeklerde grimsi yeşil, yeşilimsi devetüğü veya zeytin yeşili, dişilerde ise
kızılımsı kahverengine yakın sarımsıdır. Ön kanatlar üzerinde biri böbrek diğeri daire
şeklinde iki leke vardır. Arka kanatlar bej veya sarımsı renkli olup, kanat uçlarına doğru geniş
ve siyah renkli birer bant bulunur. Antenler kıl şeklinde ve az tüğlüdür. Baş ve toraks, ön
kanatların renginde tüylerle örtülüdür. Abdomende bulunan kıllar baş ve torakstakilerden
daha açık renkli ve kısadır. Yumurtalar 0.5-0.7 mm çapında, krem renkli ve üstten hafifçe
bastırılmış küre şeklindedir. Üzerinde uzunlamasına yerleşmiş çıkıntılar vardır. Yumurtadan
yeni çıkmış larvaların boyları 1.5-2.0 mm, kirli beyaz renkli ve çok kıllıdır. Bu kıllardan baş
ve protoraksda bulunanların rengi siyahtır. Larvanın üst kısmında yeşil, kahverengi ve sarı
renkte bantlar yer alır. Yanlarda da sarı renkli birer bant daha bulunur. Larva yumurtadan ilk
çıktığında şeffaf, soluk grimsi yeşil renktedir. Baş ise koyu siyahımsı kahverengidir.
Dönemler ilerledikce vücut üzerinde uzunlamasına bant şeklinde, değişik renk ve tonlarda
lekeler oluşur. Larvaların rengi beslendiği ortama göre de değişiklik gösterebilmektedir.
Toplam 6 larva dönemi geçiren yeşilkurtun son dönem larvası 3-4 cm boyundadır. Son dönem
larva yeşil, kahverengi veya turuncu rengin değişik tonlarındadır. Gelişmesini tamamlayan
larva toprakta 1-6 cm derinlikte pupa olur. Pupa 20-23 mm boyunda ve 5 mm eninde önceleri
yeşil, daha sonra kızıl kahverengine döner.
Yeşilkurt kışı diyapoz halinde pupa olarak geçirir. Bir dişi 7-16 gün süren yaşam süresinde
400-2200 adet yumurta bırakabilir. Ergin yumurtalarının büyük bir bölümünü yerfıstığı
bitkisinin taze yapraklarına teker teker bırakır. Yumurtalar yaz aylarında ortalama 3 günde
açılmaktadır.

TA

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Zararlı yer fıstığında tüm yetiştirme sezonu boyunca görülebilir. Yumurtadan yeni çıkan
larvalar yerfıstığının taze yapraklarında ve bu yaprakların büyüme noktalarında beslenirler.
Larva dönemleri ilerledikce yerfıstığının çiçeklerinde zarar yaparlar. Zarar gören çiçekler
döllenemez ve iğne oluşturamaz. Larvalar oluşan iğneleri keserekte zarar yapabilirler. Zarar
gören iğneler toprağa girip tohum oluşturamazlar. Populasyonun yoğun olduğu durumlarda
yeşil aksamda çok fazla zarar oluşturarak verimi azaltabilirler. Yer fıstığı ortalama ilk iki ay
içerisinde hızlı bir vejatatif gelişme gösterdiği için bu dönemde yapraklarda oluşacak zararı
telafi edebilir. Yapraklarda oluşan zararın verime yansıması daha çok toprak altındaki
tohumların oluşumunu tamamlayıp, içlerinin dolması dönemdir. Bu dönemde meydana
gelecek zarar daha çok önem kazanmaktadır. Tohumların iç dolumunu tamamladıkları
dönemden sonra yapraklardaki zararın verime yansıması çok az olmaktadır.
Zararlı yerfıstığında her yıl zarar yapmaz. Zararı bazı yıllar önem kazanmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Yerfıstığı, pamuk, mısır, biber, ayçiçeği, bezelye, yonca çeşitli sebzeler ile yabancı otlardan
köpek üzümü, sirken ve ebegümeci konukçuları arasındadır.
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Chrysoperla carnea

(Neu.: Chrysopiae)

Geocoris spp.

(Hem.: Lygaeidae)

Orius spp.

(Hem.: Anthocoridae)

Nabis spp.

(Hem.: Nabidae)

5.1.Kültürel Mücadele
5.2.Kimyasal Mücadele
5.2.1.İlaçlama zamanı

EM

5. MÜCADELESİ

İlaçlama zamanını belirlemek için 50 dekarlık yerfıstığı tarlası bir ünite olarak kabul edilir. En
az beş farklı noktada yan yana iki adet bitki kontrol edilir. Bitkideki yumurtaları belirlemek
için yapraklar dikkatli bir şekilde kontrol edilir. Larvaları belirlemek için, 50x50cm
ebatlarında beyaz renkli bir bez parçası bitkinin bir kenarına serilir. Bitkinin yaprakları bez
parçasının üstüne getirilerek hızlıca 10-15 defa silkelenir. Aynı işlem bitkinin diğer tarafı
içinde tekrar edilir. Bitki başına ortalama 5 adet larva bulunması halinde ilaçlı mücadelesine
geçilir.
İlaçlamalar, larvaların yumurtadan yeni çıktığı birinci ve ikinci (L1 -L 2 ) larva dönemlerinde
yapılmalıdır. Tarla kontrolleri haftada bir yapılmalıdır.

G

Yerfıstığı bitkilerinin çıkışından, çiçeklenme dönemine kadar olan sürede ve tohumların iç
dolumunu tamamlayıp olgunlaşarak hasada kadar olan dönemde ilaçlı mücadelesi
yapılmamalıdır. Geç dönemde ilaçlama yapılması halinde bu yeşil aksamların hayvan yemi
olarak kullanılmaması gerekir.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler

TA

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

İlaçlar, sabah çiğ kalktıktan sonra ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır. Bitkinin vejetatif
aksamında iyi bir kaplama yapabilmek için dekara 20-40 lt su kullanılmalı ve ilaçlama
memeleri ile bitki arasında 40 cm mesafe olmalıdır.
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ZEYTİN AKARI VE ZEYTİN PASAKARI
Aceria oleae (Nalepa) ve Aculus olearius (Castagnoli)
(Acarina: Eriophyidae)

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI

TA

G

EM

Aceria oleae ve Aculus olearius erginleri soluk sarı renkli, silindirik şekilde ve baştan geriye
doğru daralan havuç benzeri görüntüdedir (Şekil 1 ve 2). A. oleae dişileri 125x40μm,
erkekleri ise 100x35μm boyutlarındadır. Abdomeni 56-60 halkadan meydana gelir.
Yumurtaları 44-47 μm boyutlarında, yuvarlağa yakın, ilk bırakıldığında yarı saydam daha
sonra krem-beyaz renktedir (Şekil 3). Her iki tür de kışı ergin dişi olarak yaprakların alt
yüzeyinde geçirir. Zeytin ağaçlarında kışlamış erginler, ilk olarak mart ve nisan aylarında yeni
çıkmakta olan yapraklarda ve çiçek somaklarının çıkacağı yaprak koltuk altlarında beslenir.
Nisan sonundan itibaren çiçek tomurcuklarına geçerek zarar yaparlar. İlk meyve tutumlarının
olduğu haziran başından itibaren meyveye geçer ve meyve sap çukurunda beslenirler. Bu
kısımlarda yoğun koloniler oluştururlar. Popülasyon yoğunlukları nisan-mayıs ve eylül-ekim
aylarında en yüksek seviyeye ulaşırken, aralık-mart aylarında ise en düşük seviyededir.
Yapraklarda meydana getirmiş oldukları şekil bozuklukları ekim ayı sonuna kadar sürer. A.
oleae uygun koşullarda yaşam döngüsünü ortalama 14 günde tamamlar. Yılda 12-15 döl verir.

Şekil 1. Aceria oleae ergini.

Şekil 2. Aculus olearius ergini.

Şekil 3. Aceria oleae yumurtası.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Aceria oleae ve Aculus olearius zeytinin yaprak, tomurcuk, çiçek ve meyvelerinde beslenerek
zarar yapar. Zeytinin yapraklarında beslenmesi sonucu, yapraklarda şekil bozuklukları ve renk
değişikliklerine neden olurlar (Şekil 4a). Genç yaprakların üstünde açık yeşil renkli çukurlar,
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a

EM

yaprak alt yüzeyinde ise şişkinlikler ve yaprağın kenarında düzensiz şekiller oluşur.
Yapraklarda kamburlaşma ve kıvrılmalar meydana gelir (Şekil 4b,c). Ayrıca, zeytin
yapraklarının orta damarlarının kısa kalarak uç kısmının kütleşmesine ve deformasyona neden
olurlar. Tomurcuk ve çiçeklerde beslenmesi sonucu kararma, tomurcuklarda deformasyon ve
kurumalar görülür. Meyve oluşum döneminde, meyve sap çukuru ve meyve üzerinde
beslenmeleri sonucu meyvede şekil bozuklukları, pas benzeri görüntü ve erken dönemde
meyve dökümleri meydana gelir (Şekil 5). Tomurcuk gelişiminin son evreleri ile erken meyve
döneminde ve sulanan bahçelerde yüksek popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak meyvelerde
şekil bozukluğu daha yoğun olarak görülmektedir. Zeytinyağında polifenol ve klorofil
içeriğini düşürmekte, yağ asitliği ve peroksit değerini yükselterek kaliteyi olumsuz
etkilemektedir.

b

c

TA

G

Şekil 4. Zeytin akarı ve zeytin pasakarının yapraklarda oluşturduğu a) deformasyonlar
b,c) şişkinlikler

Şekil 5. Zeytin akarı ve zeytin pasakarının meyvelerde meydana getirdiği şekil
bozuklukları.

Bakımsız, gerekli kültürel işlemleri yapılmayan, tozlu yol kenarlarındaki bahçelerde daha
fazla zarar yapmaktadır.
3. KONUKÇULARI
Zeytinde zararlıdır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Zararlının doğal düşmanları konusunda ülkemizde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
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5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
-Yeni bahçe tesisi temiz ve sertifikalı fidanlarla yapılmalıdır.
-Aşırı azotlu gübreleme ve sulamadan kaçınılmalıdır.
-Bahçe içinde ve çevresinde toz oluşumuna izin verilmemelidir.
-Budama ve kışlık bakım işleri eksiksiz yapılmalıdır.
5.2.1. İlaçlama zamanı

EM

5.2. Kimyasal Mücadele
Meyve dönemindeki zararı önlemek için, nisan ayından itibaren yapılan haftalık kontrollerde
yapraklarda zarar belirtileri görüldüğünde, tomurcukların kabardığı dönemde ilaçlama yapılır.
Meyve tutumu döneminde zararlının belirtileri devam ederse yoğun bulaşmalarda gerekirse
bir ilaçlama daha yapılır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”nda 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

G

Lokal bulaşmalarda sadece bu alanlarda ilaçlama yapılmalıdır. Aksi takdirde yeşil aksamın
tamamı ilaçlanmalı ve özellikle yaprakların alt yüzeylerine ilaçlı suyun ulaşması
sağlanmalıdır.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TA

Yaprak ve meyvelerde zarar belirtileri gözlenerek uygulamanın başarısı değerlendirilir.
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