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İÇİNDEKİLER 

Sayfa No 
 BATI MISIR KÖK KURDU Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae)         1 

 BENEKLİ GÖVDEKURDU Chilo partellus (Swinhoe, 1885) (Lepidoptera: Crambidae)                        5 

 BUĞDAYDA EKİN YAPRAK SÜLÜĞÜ Oulema spp. (Coleoptera: Chrysomelidae)                            14 

 ÇAYIR SİNEĞİ Tipula orientalis Laskchewitz (Diptera: Tipulidae)                                                         16 

 ÇEKİRGELER                                                                                                                                                18 

 ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU Aphelenchoides besseyi Christie, (Aphelenchida: 
Aphelenchoididae)                                                                                                                                           29 

 ÇİMDE BOZKURTLAR Agrotis ipsilon (Hufnagel) ve Agrotis segetum (Schiff.) (Lepidoptera: 
Noctuidae)                                                                                                                                                        33 

 ÇİMDE HAZİRAN BÖCEĞİ Polyphylla fullo L. (Coleoptera: Melolonthidae)                                       36 

 ÇİMDE Spodoptera cilium (Guenee,1852) (Lepidoptera: Noctuidae)                                                        39 

 MISIRDA ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)          41 

 MISIR YAPRAKKURTLARI Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta Haworth, Acantholeucania 
(=Mythimna) loreyi Dup. (Lepidoptera: Noctuidae)                                                                                     45 

 MISIRDA YAPRAKPİRELERİ Asymmetrasca decedens (Paoli), Cicadulina bipunctata (Melichar), 
Empoasca decipiens (Paoli), Euscelis incisus (Kirschbaum), Macrosteles quadripunctulatus 
(Kirschbaum), Psammotettix striatus (L.), Zyginidia sohrab (Zachvatkin), Zyginidia pullula (Boheman) 
(Hemiptera: Cicadellidae)                                                                                                                               48 

 YABAN DOMUZU Sus scrofa (L.) (Artiodactyla: Suidae)                                                                         54 
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BATI MISIR KÖK KURDU 

Diabrotica virgifera virgifera LeConte 

(Coleoptera: Chrysomelidae) 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Batı mısır kök kurdu erginleri 4.4-6.8 mm uzunlukta olup dişiler erkeklerden daha büyüktür. 
Üst kanatlarda (Elytra) yeşilimsi sarı bantlar ve paralel sarı şeritler bulunmaktadır. Erkek 
bireylerin anteni dişilerinkinden yaklaşık 4 mm uzundur ve üst kanatları daha koyu renklidir. 
Baş parlak koyu bir renge sahip olup köşeleri kehribar rengindedir. Pronotum belirgin bir 
şekilde parlak sarı renktedir. Thorax ve abdomen sarı, bacaklar ise kahverengimsi sarı 
renktedir (Şekil 1). Yumurta sarımsı beyaz renkte ve 0.5 mm uzunluktadır (Şekil 2). 

 
Şekil 1. Diabrotica virgifera virgifera LeConte ergin A-erkeği ve 

B-dişisi (©Scott Bauer/USDA /Bugwood.org) 
 

 
Şekil 2. Diabrotica virgifera virgifera 
LeConte yumurtaları (www.eppo.int) 

Larvalar ince, beyazdan soluk sarıya kadar değişen vücut rengine sahiptir. Sarımsı-kahverengi 
bir baş kapsülüne sahip olan larvanın son abdomen segmentinde kahverengimsi bir plaka 
bulunmaktadır. Larva üç gelişme evresine sahip olup son dönemde 10 mm boya ulaşmaktadır 
(Şekil 3). 

 
Şekil 3. Diabrotica virgifera virgifera 
LeConte larvası (©Scott 
Bauer/USDA /Bugwood.org) 
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Bitki köklerine yakın bir alanda, topraktan yapılmış hücre içerisinde bulunan pupa başlangıçta 
açık renkli olup ergin çıkışından kısa süre önce kahverengiye döner (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Diabrotica virgifera virgifera 
LeConte pupası (©Stefan 
Töpfer/CABI) 

Erginler çoğunlukla temmuz ayında topraktan çıkar ve ekim ayı sonuna kadar doğada görülür. 
Ergin ömrü 5-6 hafta arasında değişmektedir. Dişiler yumurta bırakmaya başlamadan önce 
yaklaşık iki hafta beslenir. Zararlının üç yumurtlama dönemi olup her dönemden önce iki 
haftalık beslenme ve çiftleşme süresi bulunmaktadır. Dişi bireyler yumurtalarını sonbaharda 
topraktaki çatlaklara kümeler halinde bırakır ve kışı yumurta halinde geçirir. İlk larvalar 
mayıs ayı başında yumurtadan çıkmaya başlar ve çıkış sayısı haziran ayında en üst noktaya 
ulaşır. Üç larva dönemine sahip olan zararlı bu süreyi yaklaşık 20 günde tamamlar. Larvalar 
yumurtadan çıktıktan sonra mısır köklerini bulur ve beslenmeye başlar. Gelişimini 
tamamlayan larva beslenmeyi keser ve pupa olur. Yaklaşık yedi gün süren pupa evresinden 
sonra ergin bireyler çıkmaya başlar ve erkekler dişilerden daha önce doğada görülür. Batı 
mısır kök kurdu yılda bir döl verir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Asıl zararı mısır kökleriyle beslenen larvalar yapmaktadır (Şekil 5). Larvanın kök içerisine 
girmesi ve beslenmesi nedeniyle bitkinin su ve besin maddesi alımı önemli bir şekilde 
etkilenir. Bulaşık bitkiler kolaylıkla sökülür ve kök bölgesinde yoğun larva popülasyonu 
gözlenir. 

 
Şekil 5. Diabrotica virgifera virgifera LeConte larvalarının 
mısır köklerinde meydana getirdiği zarar (www.eppo.int) 
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Kökleri zarar gören bitkiler devrilir. Yeterli sulama varsa havai kökler üzerine oturan bitki 
kaz boynu şeklinde görünüme sahip olur (Şekil 6). Batı Mısır kök kurdu larvaları tarafından 
bitki köklerinde meydana gelen yaralardan giren Fusarium spp. ile ikincil enfeksiyon ortaya 
çıkmaktadır. 

 

Şekil 6. Diabrotica virgifera virgifera LeConte larvalarının 
mısır tarlasında meydana getirdiği zarar (www.eppo.int) 

Ergin böcekler larvalardan daha az zarar meydana getirmektedirler. Ergin bireyler 
doğurganlıklarını artırmak için protein açısından zengin bir beslenmeye ihtiyaç duydukları 
için öncelikli olarak mısır poleni ve püskülü ile beslenir. Erginler tarafından püsküllerin 
kesilmesi, tozlaşmanın ve dolayısıyla tane sayısının azalmasına neden olmaktadır (Şekil 7). 
Böcekler, polen ve püskül gibi tercih ettikleri besinleri bulamazlarsa mısırın genç yaprakları, 
taneler ve diğer çiçekli bitkiler ile beslenir. 

 
Şekil 7. Diabrotica virgifera virgifera LeConte erginlerinin 
mısır püskülünde (a) ve tanede (b) meydana getirdiği zarar 

3. KONUKÇULARI 
Ana konukçusu mısır olmakla birlikte soya, buğday, arpa, darı, ayçiçeği, kabak, lahana, 
baklagiller ve poaceae familyasına bağlı bazı yabancı ot türleri konukçuları arasındadır. 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Predatörler  
Hypoaspis aculeifer Acari: Laelapidae 
Entomopatojenler   
Beauveria bassiana Hypocreales: Cordycipitaceae 
Metarhizium anisopliae Hypocreales: Clavicipitaceae 
Aspergillus sp. Eurotiales: Trichocomaceae 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Zararlıya karşı dayanıklı çeşit tercih edilmeli ve konukçusu olmayan bitkiler ile ekim nöbeti 
uygulanmalıdır. 
Zararlı ile bulaşık alanlarda ana ürün olarak yetiştirilen mısırın ekim tarihinin erken döneme 
alınması zararın azaltılması açısından önerilmektedir. 
Batı mısır kök kurdu yumurtalarını toprağın 5-20 cm derinliklerine bırakır ve kışı yumurta 
halinde geçirir. Yapılacak derin toprak işleme ile popülasyon düşürülür. 
Kendi gelen mısır bitkileri zararlıya konukçuluk yaptıkları için hasatta tane dökümünü 
önlemek gerekmektedir. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
5.3. Biyoteknik Mücadele 
5.4. Kimyasal Mücadele 
Mısırda asıl zararı meydana getiren larvalara karşı toprak ve tohum ilaçlaması tavsiye 
edilmekle birlikte ergin popülasyonunun yüksek olduğu dönemlerde yeşil aksam ilaçlaması 
uygulanabilmektedir.  

5.4.1. İlaçlama zamanı 
Bir önceki yıl sarı yapışkan tuzaklarda 6 adet ergin/gün yakalanan tarlalarda larvalara karşı 
toprak veya tohum ilaçlaması tavsiye edilir. Ruhsatlı bir insektisit ekim sırasında tohum 
yatağına bant şeklinde uygulanır veya tohumlar ekilmeden önce ruhsatlı bir insektisitle 
kaplanarak zararlıya karşı ilaçlı mücadele yapılır. Uygulamada kullanılacak insektisitin, 10 
hafta süresince etkinliğini koruması gerekmektedir. 
Mısır bitkisinin püskül döneminde 10 adet birey/püskül bulunduğunda ruhsatlı bir ilaç tavsiye 
edilir. Bu dönemde mısır alanları polinatörler gibi yararlı organizmalar açısından zengin 
olduğu için ilaçlamanın hassasiyetle yapılması gerekmektedir. 

5.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 

5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada motorlu sırt pülverizatörü, motorlu hidrolik tarla pülverizatörü veya motorlu sırt 
atomizörü kullanılır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlı ve ilaçsız tarlalarda zarar görmüş bitki sayıları karşılaştırılarak uygulamanın başarısı 
değerlendirilir. 
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BENEKLİ GÖVDEKURDU 

Chilo partellus (Swinhoe, 1885) (Lepidoptera: Crambidae) 

 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Chilo partellus’un erginleri genellikle kahverengimsi sarı, kanatları üzerinde uzunlamasına 
bulunan kıvrımlı şeritler ise koyu renklidir. Erkek erginler dişilere oranla daha küçük olup ön 
kanatları koyu renkli arka kanatlar soluk saman rengindedir (Şekil 1a). Görünümü daha 
büyük ve açık renkli olan dişilerde arka kanatlar beyazdır. Her iki cinsiyette kanatlar abdomen 
üzerine katlanmış şekilde durmaktadır. Başın önünde koni şeklinde dokungaçlar (palpi) yer 
almaktadır (Şekil 1b). Antenler iki cinsiyette uzun ve yivli yapıdadır. Leke şeklinde gözleri 
gelişmiştir. Dudak palpusu göz çapının 3-3.5 katı uzunluğundadır.  
Erginlerin kanat uzunluğu 7-17 mm, kanat açıklığı 20-30 mm’dir. Erginlerde ön kanatların 
ortalarında sırt kısmına yakın yerde genellikle çift nokta olmakla birlikte noktasız, iki çift 
noktalı ve üç çift noktalı erginler de bulunmaktadır. Ön kanatların arka kenarları koyu renkli 
ve kenarlara yakın nizami sıralanmış küçük noktalar yer almaktadır. Arka kanatların renkleri 
beyazdan griye doğrudur. Cinsiyet belirlemede renk, boy ve abdomen yapıları önemli kriterler 
olarak değerlendirilmektedir. Erkekler genellikle koyu kahverenginde, abdomenleri ince ve 
kısadır. Dişiler uzun ve irice yapıda, renk genellikle sarımsı beyaz olmakla birlikte bazıları 
beyaz veya koyu kahverenginde olup abdomen geniş ve uzundur (Şekil 1a, b). 
Dişiler yumurtalarını kümeler halinde bırakırlar. Kümeler çoğunlukla 2-5 sıralı olup, 
yumurtaları yassı oval yapıda ve kiremit gibi üst üste gelecek şekilde düzenli dizilmiştir. 
Düzensiz sıralar halinde bırakılan yumurta kümeleri de bulunur. Süt beyazı renginde olan 
yumurtalar yaklaşık olarak 0,8 mm uzunluğundadır (Şekil 1c). Yumurta kümeleri ikinci 
günden itibaren beyazdan açık sarı rengine dönüşerek koyulaşır ve yumurtalar olgunlaştığında 
larva başları siyah renkli nokta şeklinde görülür. 
Larvalar pembemsi krem, pembe, sarımsı kahverenginden kahverengine kadar tonlarda 
olabilir. Her larva segmentinin üst kısmında önde ve arkada dörder adet düzgün sıralı koyu 
renkli nokta bulunduğundan zararlı benekli gövdekurdu adını almıştır. Baş kapsülü kırmızımsı 
kahverengindedir. İlk dönem larvalarda baş siyahtır (Şekil 1d). Olgun larvalar yaklaşık olarak 
25 mm uzunluğundadır (Şekil 1e). Yumurtadan yeni çıkmış larvalar, salgıladıkları ip gibi bir 
salgı yardımıyla kendilerini aşağı sarkıtırlar.  
Pupalar ince, parlak ve renkleri açık sarı kahverengi ile koyu kırmızı kahverengi arasında 
değişmektedir. Boyları yaklaşık olarak 15 mm uzunluğundadır. Erkek pupaları dişilere oranla 
daha ince ve kısadır (Şekil 1f, g). 
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Şekil 1. Benekli gövdekurdu’nun ergini (a: Erkek; b: Dişi), yumurta kümesi (c), larvası (d: ilk dönem; 
e: ileri dönem) ve pupası (f: dişi; g: erkek).  
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Chilo partellus mısırın özellikle vejetatif ve generatif dönemlerinde uygun sıcaklık 
koşullarında yıl sonuna kadar döl vermeye devam etmektedir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz 
Bölgesi mısır alanlarında yıl boyunca 5-6 döl vermektedir. Zararlı larva halinde tarlada ve 
kenarlarında bulunan mısır sap (Şekil 2a) ile koçanlarında, sorgum, horozibiği ve kanyaş 
sapları içinde diapozda kışı geçirmektedir. Larvaları mart ayının başından itibaren diapozdan 
çıkmaya başlarlar. İlkbaharda ilk erginler mart ayının sonundan itibaren çıkmaya başlar (Şekil 
2b). Nisan ortasından itibaren artan ergin yoğunluğu mayıs ayının ilk haftasında 
tamamlanmaktadır. Doğu Akdeniz Bölgesinde kışlayan larvaların %80’ni kışı canlı geçirerek 
ilkbaharda ergin olarak çıkar. 
Ovipozisyon süresini ortalama 4 günde tamamlayan erginler dişi başına 118-214 adet arasında 
yumurta bırakırlar. Dişiler yumurtalarını kümeler halinde genellikle mısır yapraklarının alt 
yüzünde orta damar etrafına, bir kısmını ise üst kısımda orta damara muntazam sıralar halinde 
bırakır, bu yönüyle mısırkurdundan ayrılırlar. Kümelerde 1-83 adet arası (genellikle 20’den 
fazla) yumurta bulunur. İlkbaharda ilk çıkan erginler mısırın 4-6 yapraklı döneminde yumurta 
kümelerini bitkilerin en alt yapraklarının (kotiledon) altına ve toprağa yakın gövdeye gece 
bırakırlar (Şekil 3a). Yumurtalar ortalama 6 günde açılmaktadır. Sıcaklığa bağlı olarak 
larvalar biyolojik dönemlerini 19-36 günde tamamlamaktadır. Larvalar 5 gömlek değiştirir. 
Olgun dönem öncesinde bulunduğu bitki sapında ergin çıkış deliği açan larvalar sapın içinde 
veya dışında ördükleri kokon içinde pupa olurlar (Şekil 3b,c). Pupaları gelişimlerini 7-8 
günde tamamlayarak erginler çıkmaktadır. Erginler sıcaklığa bağlı olarak 4-9 gün arasında 
yaşar. Dişi erginler erkeklere oranlara daha uzun yaşarlar. 

  
Şekil 2. Benekli gövdekurdu’nun kışlamadaki larva (a) ve ilkbaharda çıkan ergini (b)  
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Şekil 3. Benekli gövdekurdu’nun ilkbaharda kotiledon yaprakta yumurtası (a), sapta ergin çıkış deliği 
(b) ve kokonda pupası (c) 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Larvalar, mısır bitkisinin bütün toprak üstü organlarında zarar yapmaktadır. Mısırın fide 
döneminde larvalar kök boğazından ve helezondan girerek büyüme merkezini keser ve ilk 
zarar meydana gelir (Şekil 4a). İlk dönem larvaların bir kısmı yapraklarda iğne deliği gibi 
delik açar, bir kısmı merkezi yapraklarda epidermisle beslenmek suretiyle sadece zarı 
bırakarak fotosentezi engeller (Şekil 4b). İstilacı bir tür olan Benekli gövdekurdu, mısırın 
özellikle 6-12 yapraklı dönemlerinde istila etmesiyle bitkilerin büyüme merkezini keser ve 
bitkiler üstten aşağı doğru tamamen kuruduğundan zarar oranı %100’e ulaşabilmektedir 
(Şekil 4c,d,e). Zararlının karakteristik zarar şekli yaprakların orta damarında larvaların 
galeriler açarak beslenmesidir (Şekil 4f). Mısırın tepe püskülü döneminde gelen son istila ile 
erkek organlardan başlayarak aşağı doğru sapın içine giren larvalar bitkilerin aşağı doğru 
kurumasına neden olduğundan döllenme engellenmektedir (Şekil 4g). Koçan ve koçan 
sapında da önemli zarar yapmaktadır (Şekil 4h,ı,i). Larvaların sapta ve koçanda açtığı 
deliklerden giren Sürgün sineği (Atherigona varia) larvaları tarafından bitkilerin kuruması 
hızlanmakta ve koçanlar tamamen tahrip olmaktadır. Ayrıca sapta ve koçanda açılan 
deliklerden Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.) girdiklerinden zarar oranı artmaktadır. 
Deliklerden giren fungal etmenler toksinler üreterek insan ile hayvan sağlığı için tehlike 
oluşturlar (Şekil 4j,k). Bulaşma oranının yüksek olduğu tarlalarda mücadele yapılmadığında 
ürün kaybı %100’e ulaşabilmektedir.  
Benekli gövdekurdu, ülkemizde Doğu Akdeniz Bölgesinin (Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay 
ve Kahramanmaraş) tamamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise Gaziantep ve Kilis 
illerinde yaygındır.  
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Şekil 4. Mısırda Benekli gövdekurdu’nun; fide döneminde (a), genç larvaların sarmal yaprakta (b), 
merkezi yapraklar ve gövde de (c), tarlada (d), bitkiyi yukarıdan aşağı kurutma (e), yaprak 
ortadamarında (f),erkek organında (g), gövde de(Yeni gömlek değiştirmiş larva) (h), koçanda (ı), 
koçan sapındaki zarar şekli(i) ve koçandaki deliklerden giren diğer böcek (j) ile fungal etmen zararı (k) 

3. KONUKÇULARI 
Benekli gövdekurdunun ülkemizde belirlenen en önemli konukçuları mısır ve sorgum 
bitkisidir. Diğer konukçuları, kanyaş(S. halepense), horozibiği (Amaranthus spp.), çeltik ve 
diğer buğdaygil bitkileridir.   

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  
Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir. 

Yumurta parazitoitleri  
Trichogramma evanescens Westw. Hymenoptera: Trichogrammatidae 
Trichogramma brassicae Bezd.  Hymenoptera: Trichogrammatidae 
Trichogramma euproctidis Girault  Hymenoptera: Trichogrammatidae 
Larva ve larva-pupa parazitoitleri  
Pseudovipio inscriptor Nees  Hymenoptera: Braconidae 
Glyptomorpha nachitshevanica Tobias  Hymenoptera: Braconidae 
Predatörleri  
Euborellia annulipes Lucas Dermaptera: Anisolabididae 
Calosoma inquisitor Linnaeus Coleoptera: Carabidae 
Calathus libanensis Putzeys Coleoptera: Carabidae 
Hippodamia (Adonia) variegata Goeze Coleoptera: Coccinellidae 
Scymnus levaillanti Mulsant Coleoptera: Coccinellidae 
Oenopia (Synharmonia) conglobata Lin. Coleoptera: Coccinellidae 
Propylaea quatuordecimpunctata Lin.   Coleoptera: Coccinellidae 
Orius niger Wolff Hemiptera: Anthocoridae 
Geocoris megacephalus Rossi Hemiptera: Lygaeidae 
Nabis (Nabis) pseudoferus Remane Hemiptera: Nabidae 
Chrysoperla carnea Stephens Neuroptera: Chrysopidae 
Chrysopa perla Linnaeus  Neuroptera: Chrysopidae 
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Chrysopa formosa Brauer     Neuroptera: Chrysopidae 
Italochrysa italica Rossi  Neuroptera: Chrysopidae 
Rexa raddai Hölzel   Neuroptera: Chrysopidae 
Hastalık etmeni (Entomopatojen)  
Paecilomyces sp.          Thermoascaceae: Eurotiales 

Doğal düşmanlar arasında örümcek ve karıncalar da yer almaktadır. 

5. MÜCADELESİ  
5.1. Kültürel Mücadele 
Benekli gövdekurdu larvaları hasat sonrası başta sorgum olmak üzere mısır, kanyaş ve 
horozibiği saplarında kışı geçirirler. Sonbaharda tarlada kalan sap ve koçanların parçalanması 
ve toprak işlemeyle kalan larvalar derine gömülerek ilkbaharda ergin çıkışları önlenebilir. 
Hasat sonrası tarlada kalan taneler çimlenerek yılsonuna kadar zararlıya biyolojik faaliyetleri 
için besin kaynağı oluşturur. Bu bitkiler mutlaka biçilerek zararlı popülasyonu düşürülmelidir. 
Ayrıca tarla kenarlarında bulunan başta kanyaş olmak üzere yabani buğdaygil sapları 
parçalanarak larvaların kışlamaya girmesi önlenmelidir. 
Doğu Akdeniz Bölgesinde ilkbaharda ilk ergin çıkışları genellikle nisan ayında olmaktadır. 
Bölgede nisan ayının sonundan itibaren ekilen mısır tarlaları zararlının ilk döl istilasından 
korunmuş olacaktır. Erken ekilen ikinci ürün mısırda ikinci döl istilası daha geç başlamış 
olacaktır. Birinci ürün mısırlarda kimyasal mücadeleyi önlemek ve ikinci ürünlerde ilaçlama 
sayısını düşürmek için mutlaka kültürel tedbirlerin alınması gerekmektedir.   

5.2. Biyoteknik Mücadele 
5.3. Biyolojik Mücadele 
Zararlının çok önemli doğal düşmanları bulunmaktadır. Kimyasal mücadeleye alternatif 
alınacak tedbirlerle (münavebe, ekim zamanı, toprak işleme, tarla içi ve kenarındaki bitki 
artıklarının imhası vb.) doğal düşmanların korunması sağlanmalı ve etkinliği artırılmalıdır. 
Mısır alanlarında zararlı organizmalarla mücadele amacı ile gereksiz yapılan ilaçlamalar, 
doğal düşmanları olumsuz yönde etkilemekte ve doğal denge bozulmaktadır. Böylece 
zararlıların zarar oranı artmaktadır. Kimyasal mücadeleye son çare olarak karar verilmeli ve 
uygulama zamanı ve ilaç seçimine dikkat edilmelidir. 
Doğu Akdeniz Bölgesinde belirlenen yumurta parazitoitleri; Trichogramma evanescens (Şekil 
5b), T euproctidis ve T. brassicae türleri zararlı yumurtalarını önemli oranda 
parazitlemektedir. Etkili ve yaygın tür, T. evanescens başta olmak üzere diğer türlerin birlikte 
zararlının ikinci ürün mısırdaki ikinci döl yumurtalarını (Ağustos ayı ikinci yarısından 
itibaren) %100’e varan oranda parazitlediği görülmektedir (Şekil 5a). T 
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Şekil 5. Benekli gövdekurdunun; parazitlenmiş yumurta kümesi (a) ve yumurtalarını 
parazitleyen Trichogramma evanescens ergini  

Zararlının Doğu Akdeniz Bölgesinde en yaygın ve etkili predatörü Chrysoperla carnea’dır 
(Şekil 6a). Zararlının çok sayıda yumurta ve ilk dönem larvalarını tüketmektedir. İkinci sırada 
yaygın bulunan Orius niger Benekli gövdekurdu’nun önemli bir yumurta ve larva 
predatörüdür (Şekil 6b). Belli lokasyonlarda varlığı bilinen Euborellia annulipes ise zararlının 
zarar yaptığı mısır bitkilerinde bulunan yumurta ve larvalarını tüketmektedir (Şekil 6c). Bu üç 
avcı ile Doğal düşmanlar bölümünde verilen diğer avcıların doğal koşullarının desteklenerek 
güçlendirilmesi halinde zararlının kontrolünde önemli yer alacaklardır.  

   
Şekil 6. Benekli gövdekurdunun ilk dönem larvasıyla beslenen; Chrysoperla carnea larvası (a), 
Orius niger (b) ve Euborellia annulipes (c) erginleri  

5.4. Kimyasal Mücadele 
5.4.1. İlaçlama zamanı 
Kışlamadan erginlerin yoğun olarak çıkmaya başladığı 15 Nisan’dan itibaren, mısırın 4-6 ve 
üstü yapraklı dönemlere gelmiş birinci ürün mısır tarlalarında %5 ve üzerinde bulaşıklık 
tespiti halinde kimyasal mücadele yapılır. Bu alanlarda mücadele yapılmaması halinde 
bitkinin döllenme döneminde zararlının ikinci dölü istila edebilecektir. 
İkinci ürün mısırlarda Benekli gövdekurdu’nun istilasından korunmak için koruyucu kimyasal 
mücadele programı ve mücadele zamanının tespiti çok önemlidir. İkinci ürün mısır ekilen 
tarlalarda 4-6 yapraklı dönemden itibaren üç günde bir bitkilerde yumurta kümesi ve üst 
helezondaki merkezi yapraklarda larva kontrolü yapılmalıdır. İlk yumurtaların tespitinden 
sonra yapılacak kontrollerde yoğun yumurta koyma ve ilk kümelerin açılmaya başlamasıyla 
birlikte ilaçlama yapılmalıdır.  

a
 

 

b
 

 

a b c 
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Birinci üründe; 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde gidilerek 10 
farklı noktada bulunan aynı sıra üzerindeki 10 bitki olmak üzere toplam100 bitkideki bulaşma 
(yumurta kümesi, merkezi yapraklar, gövde ve tepe püskülündeki yenikler) tespit edilir.  
İkinci üründe, 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde gidilerek 100 
bitkideki yumurta paketi, merkezi yapraklardaki ilk dönem larva zararı kontrolü ve sayımı 
yapılır. Benekli gövdekurdu’nun yumurta kümelerinin geneli yaprak alt kısmında orta damar 
etrafında ve üstten orta damar üzerinde bulunur. 
İlaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 20 gün ara ile 2 ya da 3 ilaçlama yapılmalıdır. 
Etki süresi en fazla olan Bitki Koruma Ürünü son ilaçlamada uygulanmalıdır. Şeker 
mısırında, taze tüketim amacıyla kullanılan mısırlarda ve silajlık mısırlarda kimyasal 
mücadele bitkiler 8-10 yapraklı döneme geldikten sonra kesinlikle uygulanmamalıdır.  

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü veya sırt atomizörü kullanılır. 
Mısırın boylandığı dönemde yüksek çatılı hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Yeşil aksam ilaçlaması, havanın serin ve sakin olduğu saatlerde, sabah veya akşamüzeri, 
kaplama şeklinde yapılmalıdır.  
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BUĞDAYDA EKİN YAPRAK SÜLÜĞÜ 

Oulema spp. 

(Coleoptera: Chrysomelidae) 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
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-turuncu-
kırmızı 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 kahverengi-
siyah, 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. 
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. 
- Zararlıya karşı dayanıklı buğday çeşitleri tercih edilmelidir. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
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 
Ekin yapraksülüğü’ne karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir. 
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ÇAYIR SİNEĞİ 

Tipula orientalis Laskchewitz 

(Diptera: Tipulidae) 

 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
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. 
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. 
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. 

3. KONUKÇULARI 
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. 

5.2. Kimyasal mücadele 
Ülkemizde ruhsatlı bir bitki koruma ürünü önerilmemektedir. 
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ÇEKİRGELER 
 

(Rev:24.02.2023) 
 

Orthoptera: Acridiidae 
Fas çekirgesi, Dociostaurus maroccanus Thunb.   
Madrap çekirgesi, Locusta migratoria (L.)  
Güdük çekirge, Arcyptera (=Pararcyptera) labiata (Brulle.)   
İtalyan çekirgesi, Calliptamus italicus L., C.barbarus Costa  
Çöl çekirgesi, Schistocerca gregaria (Forskal) 

Orthoptera: Catantopidae 
Çizgili çekirge, Thisoicetrinus pterostichus (F.W.)   
Yüzen çekirge, Euprepocnemis plorans Charp.  

Orthoptera: Tettigonidae 
Yeşil çekirgeler, Isophya spp., Poecilimon spp.   
Kılıçlı çekirge, Platycleis intermedia Serv.  

Orthoptera: Gryllidae 
Kara çekirge, Gryllus bimaculatus De Geer, Melanogryllus desertus (Pall.)  
Bağ horozcuğu, Oecanthus pellucens Scopoli 
 
 

1. TANIMLARI VE YAŞAYIŞLARI 
1.1. Tanımları 
Çekirgeleri birbirlerinden ayırt edici başlıca özellikleri, anten ve tegmina uzunlukları, 
pronotum ve ovipozitor şekilleridir. Yumurtalarını yüksük içine gruplar halinde veya tek tek 
bırakırlar. Yüksüklerin şekilleri türlere göre değişiklik gösterir. Yüksüklerin genellikle üst 
kısmı düz, taban yuvarlak, orta kısmı hafif kavislidir. Acridoidea türlerinin yumurta 
paketlerine genel olarak yüksük ismi verilmektedir. 

Fas çekirgesi, Dociostaurus maroccanus Thunb. (Acrididae)  
Pronotumu üzerinde orta kısmı silinmiş “X” şeklinde bir işaret vardır. Bu işaretin aralıklı olan 
orta kısmında enlemesine belirgin olarak 3 çizgi bulunur. Ancak “X” işareti diğer bazı 
Acrididae familyasından türlerde de bulunduğundan, başka türlerle kolayca karıştırılır. 
Erginlerde üst kanatlar, arka femurların uçlarını geçer. Vücut rengi kirli sarı, koyu veya açık 
kahve renkli beneklidir. Alt kanatlar renksiz ve şeffaftır. Arka tibialar genellikle kırmızı, 
bazen açık saman sarısı rengindedir (Şekil 1). Vücut uzunluğu; erkekte 20-28 mm, dişide 22-
23 mm’dir. Yüksüklerde kapak vardır. Yüksükleri 20-30 mm boyunda 15 mm enindedir. Bir 
yüksük içinde 20-50 adet yumurta bulunur.  T 
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Şekil 1. Fas çekirgesi. 

Madrap çekirgesi, Locusta migratoria (L.) (Acrididae) 
Pronotumun ön kısmı yanlardan basık, üst kısmındaki orta çizgi belirgin şekilde yüksektir. 
Kanatlar iyi gelişmiştir ve arka femurların uçlarını geçer. Üst kanatlarda kahverengi lekeler 
bulunur. Vücut rengi yeşil veya kahverengi tonlarındadır (Şekil 2). Vücut uzunluğu erkekte 
28-44 mm, dişide 37-62 mm’dir. Yüksükler 45-67 mm boyundadır. Bir yüksükte 60-80 adet 
yumurta bulunur. 

  
Şekil 2. Madrap çekirgesi’nin farklı formları (a,b) ve toprağa yumurta 
koyuşu (b). 

Güdük çekirge, Arcyptera (=Pararcyptera) labiata (Brulle.) (Acrididae) 
Genel vücut yapısı itibariyle iri, tombulca bir çekirgedir. Fas çekirgesinde olduğu gibi 
pronotum üzerinde “X” işareti vardır. Fakat çizgiler kaba ve kalın şekildedir. Bu işaretin orta 
kısmı birleşmemiştir ve abdomenin yarısından daha az bir kısmını örtecek uzunluktadır (Şekil 
3). Erkek çekirgelerde üst kanatlar dişilerinkinden daha uzundur. Alt kanatlar adeta dumura 
uğramış bir vaziyettedir. Arka femurun iç yüzünün alt kısmı ile arka tibia kırmızıdır. Vücut 
uzunluğu erkekte 22-25 mm, dişide 30-35 mm’dir. Yüksükleri kısa, orta kısmı geniş, adeta 
küçük bir fıçı şeklinde olup, kapağı vardır. İçinde 15-20 adet yumurta bulunur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. Güdük Çekirge 

İtalyan çekirgesi, Calliptamus italicus L., Calliptamus barbarus Costa (Acrididae) 
Pronotumu üzerinde, ortada vücut uzunluğuna paralel bulunan bir tümsek çizgi ve bunun iki 

a b 

T 
A 

G 
E 

M



  
 
 Hububat Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 20 

 

tarafında öne doğru hafifçe daralan iki yan tümsek çizgi bulunur. Prosternumda ön bacakların 
kaideleri arasında küt konik şekilde bir çıkıntı vardır. Dönem nimflerde yan pronotal yüzeyin 
arka kısmı beyazdır. Erginde alt kanatların kaidesi açık pembe renklidir. Vücut rengi sarı-
kahverengi tonlarındadır ve yer yer koyu kahverengi beneklidir. 

  

  
Şekil 4. İtalyan çekirgesi [Calliptamus italicus (a,b), Calliptamus barbarus 
(c,d)] 

Calliptamus italicus’ta arka femurların iç yüzeyinde coxa’ya yakın siyah lekenin dışında iki 
büyük siyah leke vardır. Ortadaki lekenin alt kısmı silinmiş bir haldedir. Bu leke uçtakinden 
küçüktür. Arka tibia kırmızıdır. Vücut uzunluğu erkekte 16-25 mm, dişide 25-30 mm’dir 
(Şekil 4a,b).  
Calliptamus barbarus’ta arka femurların iç yüzündeki siyah lekeler çeşitli şekillerdedir. Arka 
tibia, turuncu veya saman sarısı rengindedir. Vücut uzunluğu erkekte 13-22 mm, dişide 23-32 

mm’dir (Şekil 4c,d). Yüksükleri 16-30 mm boyunda olup, Fas çekirgesi yüksüklerine oranla 
daha kalındır. Yüksük içinde 42-61 adet yumurta bulunur.  

Çöl çekirgesi, Schistocerca gregaria Forsk (Acridiidae)   
Soliter erginler yeşilimsi renktedir. Gregar olanlarda genel renk, esmer, grimsi, kırmızımsı, 
kırmızımsı-sarı, sarı ve bazen de yeşilimsidir. Pronotumun üzeri tek renkte veya sarımsı, açık, 
esmer ya da kırmızımsı esmer fakat uzunluğuna çizgiler bulunur; Yan lob tek renkli veya 
küçük belirsiz esmer lekeli ve uzunluğuna beyaz çizgilidir. Tegmina, belirgin siyahımsı 
lekelerle örtülüdür. Arka tibialar genellikle sarı, bazen kırmızımsı veya grimsi renktedir. 
Pronotumun ön tarafı yandan kuvvetli şekilde basık, arka kenarı çoğunlukla yuvarlağımsı 
veya küt köşelidir. Ayrıca pronotum karakteristik şekilde ortada enine 3 çizgi ile dört kısma 
ayrılmıştır. Erkekler 45-55, dişiler ise 50-72 mm'dir. 
Yumurtalar yeni bırakıldıklarında sarımsı renktedir. Fakat zamanla renk gittikçe esmere 
dönüşür. Yeni bırakılan yumurtalarda uzunluk 7-9; genişlik ise 1,5-2 mm dir. Aynı yüksük 
içinde bulunan yumurtalar büyüklük ve ağırlık bakımından farklılıklar gösterir. Ayrıca 
yumurtanın gelişmesi süresince de büyüklük ve ağırlıkları değişir. Yumurta yüksükleri üzüm 
salkımını andırır. Yüksük silindirimsi şekilde, düz veya hafifçe kıvrıktır. Yüksüğün uzunluğu 
3-4 cm arasında değişir. Gregar çekirgelerin bıraktıkları ilk yüksüklerde bu sayı genellikle 70-
80, 2. de 60-70, 3. de ise 50'den azdır. Soliter çekirgelerin yüksüklerinde bulunan yumurta 
sayısı daha azdır. 
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Afrika ve güneybatı Asya'daki subtropikal kuşağın doğal bir çekirge türüdür. Fakat hemen her 
yıl bu alanın dışına taşarak akınlar yapar ve kültür bitkilerine büyük zarar verir. Bir Çöl 
çekirgesi salgınına karşı etkili olabilmek için, sürü hareketleri ile günlük meteorolojik 
gelişmeler arasındaki ilişkileri yakından incelemek gerekir. 

Çizgili çekirge, Thisoicetrinus pterostichus (F.W.) (Catantopidae) 
Verteks’ten başlayan ve üst kanatların orta kısmında son bulan, dar eşkenar dörtgene 
benzeyen siyah bir çizgi bulunur. Bunun dışını ince bir şerit halinde açık renkli bir bant 
kuşatır. Arka femurların ucunu hafifçe geçen üst kanatların üzerinde siyah noktacıklar 
bulunur. Ön bacakların arasında küt koni şeklinde bir çıkıntı vardır. Vücut uzunluğu; erkekte 
22-29 mm, dişide 41-48 mm’dir. Çizgili çekirge yüksükleri 45-67 mm boyundadır. Çizgili 
çekirge yüksüğünde 50-60 adet yumurta bulunur.  

Yüzen çekirge, Euprepocnemis plorans Charp. (Catantopidae) 
Baş krem renginde, pronotum enine 3 çizgi ile ortadan bölünmüştür. Pronotum üzerindeki 
orta ve yan tümsek çizgiler belirgindir. Yan çizgiler öne doğru birbirine gittikçe yaklaşır. Üst 
ve alt kanatlar, arka femurdan uzundur. Genel renk kahverengi, pronotumun orta kısmı 
genellikle koyu renklidir. Üst kanat kahverengi, koyu lekeli alt kanatlar renksizdir. Arka 
tibianın femura bitişik üst yarısı mavi alt yarısı kırmızıdır (Şekil 5). Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde zararı görülmektedir. Vücut uzunluğu; erkekte 26-29 mm, dişide 34-42 mm’dir.  

 
Şekil 5. Yüzen Çekirge 

Yeşil çekirgeler, Isophya spp., Poecilimon spp.(Tettigonidae) 
Isophya türlerinde vücut rengi, açık kahverengi sarıdan yeşilin çeşitli tonlarına kadar değişir. 
Bazen üst kısmında kırmızımsı kahverengi lekeler bulunur. Genellikle yavaş hareket ederler. 
Antenler kıl şeklinde olup, vücut uzunluğunun yaklaşık 1.5 katı kadar uzunluktadır. Pronotum 
erkekte geriye doğru belirgin bir şekilde genişlemiştir. Dişide ise az genişlemiş veya aynı 
kalmıştır. Pronotum üzerindeki enine çizgi ortada olmayıp, arka kenara daha yakındır. 
Tegmina en fazla 1. abdomen segmentine kadar ulaşır. Vücut uzunlukları erkekte 15-26 mm, 
dişide 17-32 mm’dir (Şekil 6). 
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Şekil 6. Yeşil çekirge: Isophya sp. (a), Poecilimon sp. (b), Poecilimon izmirensis (c). 

Poecilimon türlerinde ise vücut, yeşilden toprak rengine kadar farklı renklerdedir. Sırtta bazen 
bant şeklinde çizgiler bulunur. Antenler kıl şeklinde olup, vücuttan 2-3 kat daha uzundur.  
Pronotum düz ve genellikle parlaktır. Pronotum üzerindeki enine çizgi ortadadır. Kanatlar çok 
kısadır. Ovipozitorun alt kısmı büyük, iç kısmı yukarı doğru hafif eğilmiş ve dişlidir. Vücut 
uzunluğu erkekte 12-19 mm, dişide 13-30 mm’dir (Şekil 6b). P. bosphoricus Marmara 
Bölgesinde, Poecilimon sanctipauli, Poecilimon pulcher, Poecilimon unispinosus ve 

Poecilimon izmirensis (Şekil 6c) Ege Bölgesinde tespit edilmiştir.  

Kılıçlı çekirge, Platycleis intermedia Serv. (Tettigonidae)]: 
Antenler vücuttan uzundur. Vücut rengi yeşil veya kahverengi tonlarındadır. Pronotum 
üzerinde ortadan başlayıp arka kenara kadar uzayan bir tümsek bulunur. Pronotumun arka 
kenarı yarım daire şeklinde geriye doğru uzanmıştır. Abdomenin VII. segmentinin alt 
kısmında iki çıkıntı vardır. Dişideki yumurta koyma borusu kılıç şeklinde ve 8-11 mm 
boyundadır. Vücut uzunluğu; erkekte 22-25 mm, dişide 27-30 mm’dir. Tegmina, abdomeni 
geçer (Şekil 7). 

 
 
 
 

  
Şekil 7. Kılıçlı çekirge (lateral ve dorsal görünüm) 

Kara çekirge, Gryllus bimaculatus De Geer, Melanogryllus desertus (Pall.) (Gryllidae) 
Vücut, nimf ve erginlerde parlak siyah renktedir. Antenler uzundur. Üst kanatlar kızılımsı 
kahve renklidir. Tegmina uzunluğu, kısa kanatlı formlarda abdomenin yarısını, uzun kanatlı 
formlarda abdomenin tamamını örter. Alt kanatlar gelişmemiştir. Bacaklar siyah, arka 
tibiaların dış yüzünde 5 diken vardır. 
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Şekil 8. Kara çekirge: Gryllus bimaculatus (a: dişi; b: erkek), 
Melanogryllus desertus (c).  

Ovipozitor uzun, uç kısmı bir mızrak ucu gibi sivridir. Vücut uzunluğu; erkekte 15-21 mm, 
dişide 17-25 mm’dir (Şekil 8a,b,c). 

Bağ horozcuğu Oecanthus pellucens Scopoli (Gryllidae) 
Soluk sarı veya yeşilimsi renkte ince yapılı bir çekirgedir. Alt kanatlar her iki cinsiyette de üst 
kanatlardan uzundur. Abdomenin üst ve yan kısımlarında kahverengi noktalar bulunur. Arka 
femurlar ince uzundur. Dişide ovipozitor arka femurdan daha kısa, düz siyah ve dişlidir. 
Vücut uzunluğu erkekte 12-13 mm, dişide 11-14 mm’dir (Şekil 9). 

  
Şekil 9. Bağ horozcuğu ergini (a,b). 

1.2. Yaşayışları 
Acrididae ve Catantopidae Familyası: 
Yazın yumurtalar toprağın 4-5 cm derinliğine bir yüksük içinde bırakılır. Kış, yumurta 
döneminde geçirilir. Çekirgelerin yumurta bıraktıkları alanlara "Garsiyat” veya “Rezervasyon 
alanları" adı verilir.  
Yumurtaların bırakıldığı alanlar türlere göre değişiklik gösterir. Örneğin, Fas çekirgesi 
genellikle işlenmemiş, sert ve meyilli arazilere; İtalyan çekirgesi, tarla kenarlarındaki 
işlenmemiş sert topraklara; Güdük çekirge, meyilli ve nispeten yumuşak topraklara, Madrap 
çekirgesi; çeltik tavaları veya tarla kenarındaki toprak setlere yumurta bırakırlar.  
İklim koşulları mevsim normallerinde olduğu zaman Fas ve Güdük çekirge yumurtaları Ege 
Bölgesinde nisan ayı başlarında açılır. İtalyan, Çizgili çekirge ve Madrap çekirgesi 
yumurtaları ise mayıs ayının ikinci yarısında açılır. Yumurta açılımını sıcaklık, denizden olan 
yükseklik, toprağın ısınma durumu vb. faktörler etkiler. İtalyan çekirgesi dişileri 6, adı geçen 
diğer çekirgeler 5 gömlek değiştirerek ergin olurlar. Her nimf dönemi yaklaşık 5-7 gün kadar 
devam eder. Bu dönemleri geçirerek ergin olan bireyler çiftleşir ve dişiler yaz aylarında 
yukarıda belirtilen yerlere yumurta bırakırlar. Yumurtalar toprakta 9-10 ay kadar kalır ve 
ertesi yılın ilkbaharında açılır. Bu şekilde yılda 1 döl verirler. Ancak, Madrap çekirgesinin 
biyolojisi bunlardan farklıdır. Mayıs ayında kışı geçirmiş yumurtalar açılır ve nimfler 5 
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gömlek değiştirdikten sonra 25-35 günde ergin hale gelirler. Erginler çeltik tarlalarına 
saldırırlar ve 3-4 gün içinde çiftleşip, çeltik tavalarının tümsek kısımlarına yumurta bırakırlar. 
Yaklaşık 3 hafta sonra, temmuzda yılın 2. döl nimfleri meydana gelir. Bunlar birinci dönem 
nimf halindeyken sulama kanalları ve arkların kenarlarında toplu halde bulunurlar. Otlarla 
beslenirler. Nimfler ikinci dönemden sonra çeltik tarlalarına yayılır ve zararlı olmaya 
başlarlar. 2. döl nimfleri yumurta açılımından yaklaşık 35-40 gün sonra ergin olur ve tekrar 
yumurta bırakırlar. 
Çöl çekirgelerinde döl sayısı iklim şartlarına göre değişmekle beraber genelde yılda 1 döl 
verirler. Göç eden sürülerdeki çekirgeler geceleri bitkiler üzerinde dinlenirler, gündüz ise 
fazla güneşli saatlerde toprağa iner ve kendilerini güneş ışınlarına dik gelecek şekilde tutarlar. 
Göç etmede en önemli faktörler sıcaklık ve rüzgardır. Çoğunlukla 20°C'den düşük 
sıcaklıklarda çekirgeler toprak yüzeyinde kalırlar. Uçuşa başlama noktası 20-25° C, uçuş için 
rüzgar hızının 1,5 m/s'den daha fazla olması gerekmektedir. Çünkü bunlar rüzgardan 
faydalanarak uçmaktadırlar. Çöl çekirgeleri genellikle akşamüstü beslenirler. Fakat sabahları 
güneşin etrafı henüz fazla ısıtmamış olduğu saatlerde de beslendikleri görülür. Buna karşılık 
günün sıcak saatlerinde az beslenirler. Nimfler gömlek değiştirmeye yakın olan zaman ile 
gömlek değiştirdikten sonraki zaman kısa devrelerde beslenmeden kesilirler. Buna karşılık 4. 
ve 5. dönemlerde bu beslenmeme süresi ise 2-4 gün sürebilir. Bu durum, bunlara karşı 
ilaçlamada önemli bir noktadır ve yapılacak mücadelede dikkate alındığı takdirde daha 
başarılı sonuç alınmasını sağlar. 
Nimflerin yumurtadan çıktıktan sonra oluşturdukları sürülere çekirge kuşağı adı verilir. Bu 
kuşak yumurta bırakılan alanın büyüklüğü ve yumurta yoğunluğu ile ilgilidir. Çekirge 
kuşakları birkaç m²'den birkaç km²'ye kadar değişir. Bu kuşakların şekilleri de değişiklik 
gösterir. Çekirge kuşaklarının gidiş yönleri de önemli bir husustur. Genel olarak hayatlarının 
sonuna kadar belirli bir yöne doğru giderler. Bunun sebebi bu çekirgelerin bulunduğu yerdeki 
besin ve rüzgarla ilgilidir. Nimfler de erginlerde olduğu gibi rüzgâr yönünde hareketlerini 
ayarlarlar. Çöl çekirgeleri uçuşlarında rüzgârdan büyük ölçüde yararlanırlar. Buna karşın 
şiddetli rüzgârlı olan havalarda uçamazlar. Genellikle sabahları 09:00-10:00 saatlerinde uçuşa 
başlarlar. Güneş battıktan 1 saat sonrası ile güneş doğuncaya kadar olan zaman dilimi 
arasında genellikle bitkiler üzerinde dinlenirler. Soliter fazdaki çekirgeler uzun mesafelere 
uçmazlar ancak rahatsız edildiklerinde alçaktan olmak üzere uçarlar. Bazen rüzgâr yardımı ile 
uzun mesafelere uçsa da sonuçta birkaç yüz metreden ileriye gidemezler. 

Tettigonidae Familyası: 
Yeşilçekirgeler, su tutmayan meyilli arazilere ve çayır diplerine yumurtalarını tek tek 
bırakırlar. İklim koşulları uygun olduğu zaman, bu yumurtalar mart sonları veya nisan ayı 
başlarında açılır. Kılıçlı çekirge yumurtaları bunlardan 3-4 hafta sonra açılmaktadır. Çıkan 
nimfler önce çevredeki çayır otları ile beslenir, daha sonra da kültüre alınmış alanlara 
geçerler. Nimfler yaklaşık 5-6 hafta içinde ergin hale gelirler. Senede 1 döl verir.  

Gryllidae Familyası: 
Kara çekirgeler kışı nimf halinde geçirir. İlkbahar aylarında gelişmeye ve aşırı şekilde 
beslenmeye devam ederler. Orta Anadolu Bölgesinde mayısın ilk haftasından itibaren ergin 
hale gelirler. Erginler yumurtalarını nemli yumuşak topraklara tek tek bırakırlar. Yumurtalar 
aynı yılın Temmuz ayı başlarında açılmaya başlar ve nimf gelişmesi sonbahar aylarına kadar 
devam eder. Nimfler ekim ayından itibaren kışlama yerlerine çekilirler. Nimf dönemleri 
sayısı, erkek ve dişide sabit olmayıp 8-13’dür. Senede 1 döl verir.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Bitkileri yemek, sapları kesmek suretiyle zarar yaparlar. Özellikle genç bitkilerde zarar çok 
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yüksek olmaktadır. Çok yıllık bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve çiçeklerini, hatta 
dane ve meyvelerini yemek suretiyle ekonomik düzeyde zarar yaparlar. Yoğunlukları yüksek 
olduğu zaman zarar oranı da artmaktadır. Epidemi yaptığı yıl ve yerlerde %100’e varan 
oranda zararlara neden olabilmektedir. Bunun yanında, bazı çekirgelerin virüs taşıdıkları ve 
temiz bitkilere bunları bulaştırdıkları da belirlenmiştir.  
Çöl çekirgesi polifag bir türdür. Özellikle gregar fazda birçok bitkiye saldırır. Bu çekirgelerin 
her birinin hergün kendi ağırlıklarınca besin tükettiği bilinmektedir. Çöl çekirgelerinin 
bitkilerdeki yaprak, çiçek, meyve, tohum ve sürgünlerini yiyerek yaptıkları doğrudan zararın 
yanısıra sürüler halinde kondukları ağaçların dallarını kırdıkları, ağaçları devirdikleri, 
çıkardıkları pisliklerle bitkileri ve ürünleri kirlettikleri de göz önüne alınmalıdır. 
Fas çekirgesi Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde yaygındır. İtalyan çekirgesi ve 
Yeşilçekirge türleri Ülkemizde bütün bölgelerde yaygın olarak bulunmaktadır. Güdük çekirge 
Ege bölgesinde, Çizgili çekirge ve Madrap çekirgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde daha 
yaygındır. Ayrıca, P. izmirensis’in kekik bitkisinin tüm gelişme dönemi boyunca özellikle 
nisan ve temmuz ayları süresince önemli zarar oluşturduğu belirlenmiştir.  
Çöl çekirgelerinin, Yaz ayları yağışlı bölgelerden, yağmurları erken başlayan alanlara, daha 
sonra da kış yağışları geç başlayan bölgelere göç ettiklerine dikkati çekmektedir. Göç etmekte 
olan sürüler daima başka bir Zoo-coğrafi bölgeyi, genellikle sıcaklığı 20° C den fazla olan ve 
toprakta yeter derecede nem bulunan alanları tercih ederler. Göç hareketlerinde, mevsimlere 
göre değişen periyodik bir düzen görülür. Bunda sıcaklık, nem ve besin isteklerinin yanı sıra 
en önemli rolü hakim rüzgârlar oynamaktadır.  
Çöl çekirgesinin bilinen daimî merkezleri Sudan'ın geniş otlaklarıdır. Fakat istilâlar daha 
ziyade Sudan-Decan bölgesidir. Çöl çekirgesinin bulunduğu ve çoğaldığı yerler Arabistan 
yarımadasının karşısına bakan Afrika sahil kesimleri ile Arabistan yarımadasının bütün 
çevresi, İran’ın güneyi ile Pakistan ile olan sınır bölgeleri, Pencap bölgesi, Sudan ve batıda 
Moritanya’ya kadar olan alanı içine alır. Zaman zaman soliter fazdan gregar faza geçen çöl 
çekirgeleri kuzeye, doğuya ve batıya doğru büyük sürüler halinde göç ederler. Bu ülkeler; 
Afganistan, Cezayir, Ermenistan, Bahreyn, Kamerun, Çad, Kongo, Somali, Gana, Gine, 
Kenya, Libya, Fas, Nijerya, Fildişi sahili, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Sahara, Tanzanya, 
Togo, Tunus, Uganda, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Kıbrıs, Irak, Suriye, Türkiye, Arabistan 
yarımadasının her tarafı, Portekiz, İspanya, Tacikistan, Özbekistan ve Hindistan’dır. 
3. KONUKÇULARI 
Çekirgeler polifag böceklerdir. Birçok kültür bitkisi üzerinde beslenirler. Bazı türlerin besin 
tercihi yaptıkları da belirlenmiştir. Fas ve İtalyan çekirgeleri daha çok çayır ve meralarda, 
tarla ve yem bitkilerinde; Madrap çekirgesi başta çeltik olmak üzere hububat, ayçiçeği, pamuk 
ve bağda; Yeşilçekirgeler çayır ve otlaklarda, bağ ile meyve fidanlarında ve kekik üretim 
alanlarında; Kara çekirgeler yeni gelişen tohumların kök ve sapında, bağlarda omcaların 
körpe filizlerinde, sebzelerde, pancar, pamuk ile tütün fidelerinde beslenir ve zarar yaparlar. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Çekirgelerin çok sayıda doğal düşmanı vardır. Örneğin, bakterilerden Aerobacter aerogenes 
var. acridiorum, Fas çekirgesi bağırsaklarında bulunur ve soğuk havalarda ölümlere neden 
olur. Çöl çekirgesinin yurdumuzda bilinen parazitoiti Blaesoxipha filipjevi (Diptera 
Calliphoridae) dir. 
Entomopatojen funguslardan Empusa grylli yağmurlu, serin ve nemli havalarda Fas, İtalyan 
ve diğer çekirgelerde ölüm meydana getirir. Ayrıca Metarhyzium anisopliae çekirgelerde 
ölümlere neden olan en önemli entomopatojenlerinden olup, ticari preparat olarak 
kullanılmaktadır (Şekil 10).  
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Şekil 10. Metarhyzium tarafından hastalandırılması 
sonucu ölen ve renk değiştiren (yeşil ve kırmızımsı) 
çekirgeler. 

Nematodlardan Mermis sp. ve Agamermis sp. çekirge vücudunda iç parazit olarak 
bulunmuştur. Acarina takımından Eutrombidium sp. ve Charletonia sp. bir çok çekirgenin dış 
parazitidir.   
Coleoptera takımından Mylabris scabiosae (Col.: Meloidae) ve Trichodes amnios 
(Col.:Cleridae) larvaları çekirge yüksüklerindeki yumurtaları yerler. Mantidae familyasından 
Mantis religiosa, Bolivaria brachyptera ve Empusa fasciata nimf ve erginleri birçok 
çekirgenin önemli predatörleridir. Tettigoniidae familyasından Saga spp. ve Decticus 
albifrons da çekirgelerin predatörleridir. Ayrıca, birçok kuşlar özellikle sığırcık (Sturnus 
vulgaris), Alaca sığırcık (Pastor roseus), Leylekler (Ciconidae), Kargalar (Corvidea), 
Serçeler, (Passeridae) vb. kuşlar, çekirgenin nimf ve erginlerinin önemli doğal düşmanıdır.  

5. MÜCADELESİ 
5.1 Biyolojik Mücadele 
Çekirgelerin oldukça fazla parazit ve predatörü bulunmakta ve bunlar bir dereceye kadar 
zararlıyı baskı altında tutmaktadır. Doğal düşmanların, özellikle kuşların korunması, 
çoğalması ve desteklenmesi için tedbirler alınmalıdır. Kültür bitkilerindeki çeşitli zararlılara 
karşı kullanılan Bitki Koruma Ürünleri’nin gereksiz ve aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. 
Çekirgelerin problem olduğu yerlerde kuşlara yan etkisi az olan bitki koruma ürünleri 
kullanılmalıdır.  

5.2. Kimyasal Mücadele 
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Rezervasyon alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan 
sürveylerle, uygun yoğunluğun saptanmasından sonra, derhal ilaçlı mücadeleye geçilir. 
Çekirgeler bu dönemlerde toplu halde ve daha az hareketlidirler. Yumurta açılımı, iklim 
koşulları ile ilgili olarak duraklıyor ve tekrar başlıyorsa, arazide gözlem ve kontrollere devam 
edilmeli, gerekirse bu alanlar tekrar ilaçlanmalıdır.  
Genellikle kimyasal mücadele Fas çekirgesi, Güdük çekirge ve Yeşilçekirgelere karşı 
nisan’da, Kara çekirge ve İtalyan ve Çöl çekirgesine mayıs’ta, Madrap Çekirgesinin 2. döl 
nimflerine temmuz ayında, başlatılabilir. Ancak, mücadele coğrafi bölgelere ve iklim 
faktörlerine bağlı olarak daha önce veya daha ileri bir tarihte de olabilir.  
Zararlı çekirgelere karşı kimyasal mücadeleye karar vermeden önce, çekirge ile bulaşık 
alanlarda nimf ve ergin sürveyleri yapılmalıdır. Nimf sürveyinde yoğunluk, atrap yöntemi ile 
saptanmalıdır. Kullanılacak atrabın çember çapı 38 cm, torba derinliği 76 cm, sap uzunluğu 
75 cm olmalıdır. Herhangi bir bulaşık alanın 10 farklı yerinde, her adımda bir defa olmak 
üzere 10’ar defa atrap sallanır. Her 10 atrap sallandıktan sonra zararlı türlere ait olan bütün 
nimfler sayılır. Bu alanlarda 4.–5. dönem nimfler bulunuyorsa, sayım esnasında bunlar 
görüldükçe kaydedilir. On ayrı yerdeki sayım sonuçları toplanarak 100 atraptaki toplam nimf 
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sayısı bulunur. Bu toplam içinde 4.–5. dönem nimf sayısı belirlenir. Elde edilen bulgular 
Çizelge 1’deki skalada verilen değerlerle karşılaştırılarak çekirge yoğunluğunun önemli olup 
olmadığına karar verilir.  

Çizelge 1. Çekirge yoğunluğunun önemine karar vermek için kullanılan skala 

100 atraptaptaki nimf sayısı  
  

Değerlendirme  Toplam nimf  4.–5. dönem nimf  

500 den fazla ise  var veya yok  Önemli  
450-500  25   “ 
400-450  40  “  
350-400  60  “  
300-350  75  “  

200-300 "  90  “  
100-200 "  100  “  
100 den az  -  Önemsiz  

Skalada verilen 4.–5. dönem nimflere ait sayılar asgari değerlerdir. Örneğin, 100 atraptaki 
nimf sayısı 300–350 arasında bulunmuşsa, bu yoğunluğun önemli kabul edilebilmesi için en 
az 75 adedinin 4.–5. dönemde nimf olması gerekir. Atrapla sayım yapılırken, sıcaklık 
18°C’nin üzerinde ve rüzgâr hızı saatte 10 km’nin altında olmalıdır. Bu koşullarda nimfler 
aktif duruma geçmekte ve atraba kolay girmektedirler.  
Ergin sürveyi için, çekirge ile bulaşık alanda her 15–20 adım aralıklarla 16 farklı yerde 25x25 
cm²’lik alan içindeki zararlı çekirge sayısı saptanır. Bunların toplamı 1 m²’deki çekirge 
sayısını verir. Eğer 1 m²’de 8 veya daha fazla birey varsa kimyasal mücadeleye karar 
verilmelidir.  

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Kimyasal mücadelede tarla pülverizatörü, sırt atomizörü ve insansız hava aracı (İHA) 
sistemleri kullanılır.  

5.2.4 İlaçlama tekniği 
İlaçlamaya başlamadan önce, nimf topluluklarının bulunduğu alanlar uzaktan görülebilecek 
renkli flamalarla işaretlenmelidir. İlaçlamada kullanılacak aletin kalibrasyonu yapılmalı, 
öncelikle yerden pülverizatör ve atomizör ile uygulama yapılmasına önem verilmeli, yerden 
uygulama yapılamayan düşük yoğunluktaki garsiyat alanlarında çekirgelere karşı İHA ile 
uygulama yapılabilir. Rüzgar hızının 2 m/s’den yüksek olduğu durumlarda İHA ile ilaçlama 
yapılamamaktadır. Yelpaze veya konik hüzmeli memeler kullanılabilir. Atılacak ilacın dekara 
dozu önerildiği şekilde ayarlanmalıdır. Nimf mücadelesine önem verilmeli, çekirgeler ergin 
olmadan mücadelesi tamamlanmaya çalışılmalıdır. Nimf mücadelesi günün her saatinde 
yapılabilir. Ancak çekirgeler ergin olmuşlar ise ilaçlama sabah erken ve akşamın geç 
saatlerinde yapılmalıdır.  
Kara çekirge mücadelesi için tavsiye edilen zehirli yem; 1 dekar için 8 kg kepeğin 3-4 litre su 
ile nemlendirilmesinden sonra ıslak kepek üzerine 1/2 kg toz şeker serpilip, ilacın ilave 
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edilmesiyle hazırlanır. Uygulama yapılan alanlarda bir hafta süreyle hayvan otlatılmamalıdır. 
Ayrıca Kara çekirge dışındaki çekirgeler kültür alanlarına (sebze, tütün vs.) girmişse, hasada 
yakın olan bitkilerin ilaçlanması yerine Kara çekirge için tavsiye edilen kepekli yemin 
uygulanmasında yarar bulunmaktadır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaç uygulamasından önce ve ilaçlama bittikten birkaç saat sonrasında canlı nimf ve ergin 
sayıları karşılaştırılarak uygulamanın başarısı değerlendirilir. 
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ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU 

Aphelenchoides besseyi Christie, 

(Aphelenchida: Aphelenchoididae) 

 

 
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 2-
5 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. 
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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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. 

 
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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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. 

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. 
- 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. 

4.4.Kimyasal Mücadele  
Ülkemizde bu zararlıya karşı henüz bir kimyasal mücadele yapılmamaktadır. 
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ÇİMDE BOZKURTLAR 

Agrotis ipsilon (Hufnagel) ve Agrotis segetum (Schiff.) 
(Lepidoptera: Noctuidae) 

 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
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). 

 

 

 
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 

  

  

 

Şekil 1. Agrotis ipsilon ergini(a), A. segetum ergini (b), Agrotis sp. 
yumurtası (c), Agrotis spp. larvası (d), Agrotis spp. pupası (e) 
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yumurtalarını nemli yerlerdeki bitkilerin gövdelerine, yere yakın yapraklara, bitkinin 
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. 

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

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 
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yüzeye çıkması sağlanır.10 dakika sonra larvalar sayılır. Bir m2 de 5 ve üzeri larva olduğunda 
ilaçlamaya karar verilir. İlaçlamadan önce kurumuş çim bitkisi artıkları (1cm üzerinde 
kalınlıkta ise) tırmıkla temizlenir. 

5.2.2.Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya 
granüle uygulayıcı kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama akşam üzeri ve rüzgarsız saatlerde yapılmalıdır. 
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ÇİMDE HAZİRAN BÖCEĞİ 

Polyphylla fullo L. 
(Coleoptera: Melolonthidae) 

 
 
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. 

 
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 
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.  

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 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Toprak altı ilaç uygulama ekipmanları, sırt veya tarla pülverizatörleri, granül uygulama 
makineleri 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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) 

 

 

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). 

  

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

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

  
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, 

a b 

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

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 

- 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. 

5.2. Kimyasal Mücadele 
5.2.1. İlaçlama zamanı 
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 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü 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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MISIRDA ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU 

Spodoptera exigua (Hübner) 

(Lepidoptera: Noctuidae) 

 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
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). 

   
Şekil 1. Çizgili yaprakkurdu ergini. 

 

   

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

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. (Hym.: Braconidae) 
Microplitis tuberculifer Wesmael (Hym.: Braconidae) 
Sinophorus xanthostomus (Grav.) (Hym.: Braconidae) 
Chelonus osculator Panzer (Hym.: Braconidae) 
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Meteorus ictericus (Nees) (Hym.: Braconidae) 
Meteorus pulchicornis W. (Hym.: Braconidae) 
Microbracon spp. (Hym.: Braconidae) 
Cotesia (=Apanteles) ruficrus (Hym.: Braconidae) 
Hyposoter didymator (Thnb.) (Hym.: Ichneumonidae) 
Temelucha decorata (Grav.) (Hym.: Ichneumonidae) 
Barylypa pallida (Grav.) (Hym.: Ichneumonidae) 
Exorista xanthaspis Wied. (Hym.: Tachinidae) 

Predatörleri 

Adonia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae) 
Coccinella septempunctata L. (Col.: Coccinellidae) 
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae) 
Orius niger (W.) (Hem.: Anthocoridae) 
Geocoris pallidipennis (C.) (Hem.: Lygaeidae) 
Nabis pseudoferus Rem. (Hem.: Nabidae) 
N. rugosus L. (Hem.: Nabidae) 

Doğal düşmanları arasında örümcekler, karıncalar ve kuşlar da yer almaktadır. 

5. MÜCADELESİ 
5.1.Kültürel Önlemler 
İkinci ürün mısırda erken ekim, zararlı ile mücadelede çok önemlidir. 
Çapalama popülasyonun düşürülmesinde önerilmektedir. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
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 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü 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 
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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MISIR YAPRAKKURTLARI 

Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta Haworth, 

Acantholeucania (=Mythimna) loreyi Dup. (Lepidoptera: Noctuidae) 

(Rev:30.03.2022) 
 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Pseudaletia unipuncta Haworth: Erginin kanat açıklığı 44–48 mm, vücut uzunluğu 15–18 
mm’dir. Ön kanatlar kremit rengi veya sarımsı kahverengidir. Ön kanadın ortasında nokta 
şeklinde beyaz bir leke bulunur ve beyaz çok ince bir çizgi, kanadın bazalından beyaz lekeye 
kadar uzanır. Arka kanatlar bejimsi kahverengidir (Şekil 1a).  
Yumurtaları 0.5 mm çapında yarı küresel, hafif yassı ve düz bir tabana sahip, beyazımsı krem 
renkte olup, kümeler halinde bırakılır (Şekil 1b). Olgun larva, 40 mm uzunluğunda, toprak 
renginde, sarımsı pembe veya yeşilimsidir (Şekil 1c). P. unipucta larvalarında her iki tarafta 3 
belirgin boyuna bant vardır. Pupa parlak, koyu kahverengidir (Şekil 1d). 
Acantholeucania loreyi Duponchel: Erginin kanat açıklığı 35-38 mm, vücut uzunluğu 15-18 
mm’dir. Ön kanatların rengi soluk sarıdan koyu kahverengiye kadar değişen tonlardadır. Ön 
kanat üzerinde böbrek şeklinde belirgin beyaz bir leke vardır. Arka kanatlarının daha açık 
renkli olması ile P.unipuncta’dan ayrılır (Şekil 2a).  
Olgun larva, 28–31 mm uzunluğunda olup, sarımsı yeşil veya koyu yeşildir. A.loreyi 
larvalarında vücut boyunca uzanan gri renkte bir çift bant vardır (Şekil 2b).  
Yumurtaları 0.49 mm çapında, üst kısımdan hafifçe basık (hemisferik) yapıdadır. Yumurtalar 
paket halinde bırakılır. İlk bırakıldıklarında sarımsı ve açılmaya yakın kahverengiye dönüşür. 
Pupa parlak, koyu kahverengidir. 
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Şekil 1. Pseudaletia unipuncta’nın a) Ergini, b) Yumurta kümesi, c) Larva, d) Pupa ve e) zararı 

Zararlı, yumurtalarını taze yaprakların uç kısmına gizleyerek, kümeler halinde bırakır. 
Yumurtadan çıkan larvalar yaklaşık 30 günde gelişmesini tamamlayarak toprak yüzeyinin 3-5 
cm altında, konukçu bitkinin kök sistemine yakın topraktan hazırladığı kokon içerisinde pupa 
olurlar. Pupa süresi yaklaşık 13 gündür.  

  
Şekil 2. Acantholeucania loreyi a) ergini, b) larvaları. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Esas zararı yapan larvalar, genellikle mısırın tepe püskülünden önceki dönemlerde, merkezi 
ve taze yapraklarla beslenirler. Bitkinin tepe ve koçan püskülü ile süt olum dönemlerinde de 
zarar yaparlar. Zarar şekli, yaprakların kenarlarından içe doğru yenmesi ile karakteristiktir. 
Yoğun bulaşmalarda larvalar, yaprak ayasını tamamen yiyerek sadece ana damarın kalmasına 
neden olurlar (Şekil 1e). Yabancı ot mücadelesinin yapılmadığı tarlalarda zararlının zararı 
artmaktadır. 

3. KONUKÇULARI  
Başta mısır olmak üzere, Gramineae bitkileri konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Larva parazitoitleri:  
Cotesia ruficrus Haliday (Hymenoptera: Braconidae) 
Meteorus oculatus (Ruthe) (Hymenoptera: Braconidae) 
Meteorus ictericus (Nees) (Hymenoptera: Braconidae) 
Microplitis rufiventris Kok., (Hymenoptera: Braconidae) 
Hyposoter didymator (Thnb.) (Hymenoptera: Braconidae) 
Diadegma sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae) 
Campoplex sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae) 
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Euplectrus sp. (Hymenoptera: Eulophidae) 
Linnaemya neavei Curran (Diptera: Tachinidae) 
Exorista larvarum (L. ) (Diptera: Tachinidae) 
Drino imberbis L. (Diptera: Tachinidae) 
Pseudogonia rufifrons Wied. (Diptera: Tachinidae) 
Sarcophila latifrons (Fallen) (Diptera: Sarcophagidae) 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Zararlı tarladaki yabancı otlara yoğun bir şekilde yumurta bıraktığı için yabancı ot 
mücadelesinin yapılması zararlı ile mücadelede çok önemlidir. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
Mısır tarlalarında zararlılarla mücadele amacı ile gelişi güzel yapılan ilaçlamalar, doğal 
düşmanları olumsuz yönde etkilemekte ve doğal dengenin bozulmasına yol açılmaktadır. Bu 
da zararlıların zarar oranını artırmaktadır.  

5.3. Kimyasal Mücadele 
Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek 
görülmemektedir. Ülkemizde kimyasal mücadelesi önerilmemektedir. Ancak mısır 
alanlarında zararlı popülasyonun arttığı ve doğal düşmanların yeterli olmadığı salgın 
yıllarında ilgili Tarım ve Orman il ile ilçe müdürlüklerinin takibi ve bağlı olduğu Araştırma 
Enstitüsünün görüş ve önerileri doğrultusunda kimyasal mücadele uygulanmaktadır. 

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Mısır yaprakkurtları için, bitkinin 6-8 yapraklı gelişme döneminden itibaren tarlayı temsil 
edecek şekilde 5 noktada yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitkide larvalar sayılır. 
İlaçlama bitki başına 1-3 dönemde bir larva tespiti halinde yapılır.  

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 

5.3.3.Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada motorlu sırt pülverizatörü, motorlu hidrolik tarla pülverizatörü veya motorlu sırt 
atomizörü kullanılır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlama öncesi ve sonrası yapılan larva sayıları karşılaştırılarak uygulamanın başarısı 
değerlendirilir. 
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MISIRDA YAPRAKPİRELERİ 

Asymmetrasca decedens (Paoli), Cicadulina bipunctata (Melichar), 

Empoasca decipiens (Paoli), Euscelis incisus (Kirschbaum), 

Macrosteles quadripunctulatus (Kirschbaum), Psammotettix striatus (L.), 

Zyginidia sohrab (Zachvatkin), Zyginidia pullula (Boheman) 

(Hemiptera: Cicadellidae) 

 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Cicadellidae familyasına bağlı bireyler Yaprakpireleri veya Cüce ağustosböcekleri olarak 
bilinirler. Erginleri boyut, şekil, renk ve desen bakımından türden türe farklılık 
göstermektedirler. Büyüklükleri 1-10 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 tibialarında çift sıralı olarak bulunan dikenler, kaideden nihayete doğru 
dizilmiştir. Bu durum Cicadellidae familyasının başlıca özelliğidir (Şekil 1a). Yan yan hızlı 
hareket etmeleri en tipik özellikleridir.  
Kışı genellikle yumurta halinde geçirmelerine karşın ergin veya beşinci dönem nimf halinde 
geçiren türler de bulunmaktadır. Nimf ve erginler kışı çalılık ve ormanlık alanlar ile tarla içi 
ve kenarındaki bitki ve yaprak döküntüleri altında, toprak çatlaklarında ve benzeri korunaklı 
yerlerde geçirir. İlkbaharda uygun sıcaklık şartlarında yumurtadan çıkan nimfler ve kışı ergin 
olarak geçiren bireyler kışlama yerlerinden çıkarak tarla kenarlarında bulunan yabancı otlarda 
beslenirler. Ergin bireyler birkaç gün sonra çiftleşir ve yumurta bırakır. Dişiler yumurtalarını 
ovipozitörleri ile taze yaprakların parankima dokusu içine çoğunlukla yaprak ana damarı 
kenarları ile yaprağın gövdeye bağlandığı sapa tek tek veya grup halinde bırakır. Yumurtalar, 
küçük elipsoid şekilde, hafif kıvrık ve şeffaftır (Şekil 1b). Yumurtadan çıkan birinci dönem 
nimfler şeffaf olup daha sonra vücut yarı şeffaf hale döner ve gözler dumanlı bir renk alır 
(Şekil 1c). Nimfler ışıktan kaçma eğilimde olup genellikle ilk çıkan yaprakların alt 
yüzeylerinde beslenir ve 5 gömlek değiştirerek ergin olurlar. Türe ve iklim şartlarına bağlı 
olarak verdikleri döl sayısı değişiklik gösterebilir. Genellikle polifag olmalarına rağmen bazı 
türler monofagdır. Türlere göre, bitkilerin mezofil, floem veya ksilem dokularında 
beslenmektedirler.  

   
Şekil 1. Cicadellidae ergin (a), yumurta (b), nimf (c). 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Yaprakpirelerinin bitkilerdeki zararı doğrudan ve dolaylı olarak iki kısımda incelenebilir. 
2.1. Doğrudan Zarar 

- Bitkileri sokup emmek suretiyle klorofilin parçalanmasına neden olurlar. Yaprak üzerinde 
dikiş sırasına benzer beyaz alanlar oluşur. Bitkide gelişme geriliğine neden olur (Şekil 2). 
- Yaprakpirelerinin salgıladıkları toksik maddeler ile bitkinin buna verdiği tepki sonucu 
hopperburn (Yaprakpiresi yanıklığı) diye isimlendirilen zarar meydana gelir. Bu zararda 
öncelikle dış kenarları kurumaya başlayan yapraklarda kıvrılmalar meydana gelir ve daha 
sonra bu yapraklar kahverengileşerek kuruyup dökülmektedir (Şekil 3).  
- Yaprakpirelerinden bazı türlerin salgıladıkları tatlımsı madde veya yaprakpiresi 
styletlerinin giriş yerlerinden dışarı akan bitki öz suyu bitkilerin organlarını kaplamaktadır. 
Bu durumdaki bitkilerin normal fonksiyonlarında değişiklikler meydana gelir. 
- Dişi bireyler bitki dokularına ovipozitörleri ile yumurta koyarken dokuları zedeler ve 
yaralar açarlar. 
- Bazı türlerin bitkilerin büyüme organlarında ya da taze yapraklarında beslenmesi sonucu 
damarlarda şişkinlik, bitkide bodurlaşma veya çalılaşma görülebilmektedir (Şekil 4). 

   
Şekil 2. Beslenme zararı Şekil 3. Yaprakpiresi yanıklığı Şekil 4. Beslenme zararı 

2.2. Dolaylı Zarar 
Bazı türler virüs ve virüs benzeri organizmaların vektörü olduğu için önemli zararlar meydana 
getirmektedirler. 

Ülkemizde mısır alanlarında saptanan önemli yaprakpiresi türleri; 
Asymmetrasca decedens (Paoli)  
Erginler, açık yeşil renkte olup pronotumun ön tarafına doğru beyazımsı lekelere sahiptir. 
Ayrıca scutellumun ortasında beyazımsı bir bant bulunur. Vücut uzunluğu 3.3 mm’dir (Şekil 
5). Empoasca decipiens (Paoli) ile erkek genital organları karşılaştırılarak ayırt edilebilir. 
Gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de yaygın olup polifag bir zararlıdır. Bitki özsuyunu 
emerek beslenir, beslenme sırasında klorofil parçalanır ve dikiş sırasına benzer şeklinde beyaz 
alanlar ortaya çıkar (Şekil 2). Yoğun beslenmede yaprakpiresi yanıklığı meydana getirir 
(Şekil 3). Vektörü olduğu herhangi bir hastalık etmeni saptanmamıştır. 
 

T 
A 

G 
E 

M



  
 
 Hububat Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 50 

 

 
Şekil 5. Asymmetrasca decedens ergini. 

Cicadulina bipunctata (Melichar) (= Cicadulina bipunctella (Mats.)) 
Vücutları 2.8-3.2 mm uzunluğunda olup genel olarak sarı renklidir. Başın ön kenarında iki 
adet belirgin siyah nokta bulunur (Şekil 6). Türkiye'nin batı ve güneydoğu kesimlerinde 
yaygındır, Akdeniz Bölgesinde hakim tür olup bazen yüksek popülasyon oluşturmaktadır. 
Beslenme nedeniyle bitkide fizyolojik olarak yaprak damarlarında şişkinlikler, boğum 
aralarında kısalma ve bitkide cüceleşme meydana getirir (Şekil 4). Bu durum virüs belirtileri 
ile karıştırılabilmektedir. Zararlı Maize streak virus’un vektörüdür.  

 
Şekil 6. Cicadulina bipunctata ergini. 

Empoasca decipiens (Paoli) 
Ergin bireyler 3-4 mm boyunda, açık yeşil renktedir (Şekil 7). A.decedens’e çok benzediği 
için genital organın incelenmesiyle ayrılır. Polifag bir zararlı olup yüksek popülasyon 
oluşturabilmektedir. Bitki özsuyunu emerek beslenir, beslenme sırasında klorofil parçalanır ve 
dikiş sırasına benzer şekilde beyaz alanlar ortaya çıkar (Şekil 2). Yoğun beslenmede 
yaprakpiresi yanıklığı meydana getirir (Şekil 3). Vektörü olduğu herhangi bir hastalık etmeni 
saptanmamıştır. 

 
Şekil 7. Empoasca decipiens ergini. 

Euscelis incisus (Kirschbaum) 
Erginler 3.8-4.8 mm boyunda, genel olarak açık kahverengidir. Ön kanatlar açık kahverengi 
olup hücreler içerisinde koyu lekeler bulunur. Kanat damarları açık sarı renklidir (Şekil 8). 
Polifag bir zararlıdır. Clover dwarf, Clover phyllody, European clover stunt, Green petal of 
clover, Green petal of strawberry, Stolbur, Parostolbur, Barley yellow stripe virus, Aster 
yellow, Histoid enation hastalıklarının vektörü olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 8. Euscelis incisus ergini. 

Macrosteles quadripunctulatus (Kirschbaum) 
Erginler 2.7-3.5 mm boyundadır. Genel olarak açık sarı renkte olup, baş kısmında ikisi önde 
ikisi arkada olmak üzere iki çift siyah nokta vardır. Scutellum sarı renkte olup üzerinde üçgen 
şeklinde iki siyah leke bulunur. Ön kanatlar şeffaf olup üzerinde beyaz ve kahverengimsi 
lekeler bulunur (Şekil 9). Ülkemizde oldukça yaygındır. Polifag bir zararlıdır. European aster 
yellows virus’un vektörüdür. 

 
Şekil 9. Macrosteles quadripunctulatus ergini. 

Psammotettix striatus (L.) 
Ergin 3-4 mm boyunda, ince ve narin bir türdür. Genel olarak kahverengimsidir. Baş esmer 
olup üzerinde kahverengimsi lekeler bulunur. Pronotum kahverengimsi, ön kanatlar esmer, 
hücreler kahverengi şerit ile çevrili, damarlar beyaz veya esmerimsi renktedir (Şekil 10). 
Ülkemizde genellikle Poaceae familyasına bağlı bitkilerde yaygın olarak bulunur. Wheat 
dwarf virus’un vektörü olduğu bilinmektedir.  

 
Şekil 10. Psammotettix striatus ergini. 

Zyginidia sohrab (Zachvatkin) 
Erginler 2.8-3.2 mm boyunda, baş ve toraks yeşilimsi sarı renkte olup üzerinde siyah lekeler 
bulunmaktadır. Abdomenin alt tarafı parlak siyah renkte ve enine sarı bantlarla kesilmiştir. 
Kanatlar saydamdır (Şekil 11). Türkiye’de özellikle Orta ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
yaygın olarak bulunmaktadır. Mısır bitkisinde yoğun popülasyon oluşturabilmektedir. Bitki 
özsuyunu emerek beslenir, klorofili parçaladığı için dikiş sırası gibi beyaz noktalar oluşur 
(Şekil 2). Yoğun beslenmede yaprakpiresi yanıklığı meydana getirir (Şekil 3). Vektörü 
olduğu herhangi bir hastalık etmeni saptanmamıştır. 
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Şekil 11. Zyginidia sohrab ergini 

Zyginidia pullula (Boheman) 
Genel olarak görünümü ve zararı Z. sohrab’a benzer. Erginler yaklaşık 3 mm boyundadır. 
Vücut sarımsı yeşil renkte olup üzerinde siyah lekeler bulunmaktadır. Kanatlar saydam, 
abdomen siyah ve enine sarı bantlıdır (Şekil 12). Ülkemizde Ege Bölgesi’nde yaygındır. Bazı 
yıllarda yüksek popülasyon oluşturabilmektedir. Bitki özsuyunu emerek beslenir, klorofil 
parçalanır ve dikiş sırasına benzer şeklinde beyaz alanlar ortaya çıkar (Şekil 3). Yapraklarda 
yoğun beslenmesi sonucu yaprakpiresi yanıklığı meydana gelir (Şekil 4). Şimdiye kadar 
vektörü olduğu hastalık etmeni saptanmamıştır. 

 
Şekil 12. Zyginidia pullula ergini. 

3. KONUKÇULARI  
Polifag zararlılar olup çok sayıda kültür bitkisi ve yabancı otlarda beslenir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  
Yaprakpirelerinin Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları;  

Predatörleri  
Deraeocoris pallens Reut. (Hem.:Miridae) 
Cytorhinus sp. (Hem.:Miridae) 
Tyttus sp. (Hem.:Miridae) 
Geocoris megacephalus (R.) (Hem.:Lygaeidae) 
Nabis punctatus Costa (Hem.:Nabidae) 
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.:Chyrsopidae) 
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Parazitoitler  
Anagrus atomus (Linnaeus) (Hym.:Mymaridae) 
Gonatocerus sp. (Hym.:Mymaridae) 
Gonatopus bartletti (Olmi) (Hym.:Dryinidae) 
Parasentrobia sp. (Hym.:Trichogrammatidae) 
Oligosita pallida Kryger (Hym.:Trichogrammatidae) 
Metadorylas spinosus (Hardy) (Dip. : Pipunculidae) 
Trichogramma sp. (Hym.: Trichogrammatidae) 

5. MÜCADELESİ  
5.1. Kültürel Önlemler  

- Tarla içindeki veya kenarındaki yabancı otlar ile mücadele edilmelidir.  
- Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.  
- Sık ekiminden kaçınılmalıdır. 
-Aşırı sulama ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.  

5.2. Biyolojik Mücadele  
Yaprakpirelerinin predatör ve parazitoit birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Bunların içinde 
en etkilileri yumurta parazitoitleridir. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı 
altında tutulabilmektedir.  

5.3. Kimyasal Mücadele  
5.3.1. İlaçlama zamanının tespiti 
İlaçlamalar için bitki çıkışından itibaren kontroller başlanmalı ve ilk helezon döneminden (2-4 
Yaprak) yaprak başına 13 birey Zyginidia pullula türü bulunduğunda ilaçlama yapılmalıdır.  

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlığın “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" ile "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı 
Mobil Uygulaması” nda yayınlanan ve tavsiye edilen bitki koruma ürünü kullanılır. 

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (Mekanik veya Motorlu) veya sırt 
atomizörü kullanılır.  

5.3.4. İlaçlama tekniği  
İlaçlamada kullanılacak hidrolik tarla pülverizatörünün kalibrasyonu yapıldıktan sonra 
kullanılacak ilaç miktarı, uygulama dozu üzerinden hesap edilir, yeterli su ile ilaç 
karıştırıldıktan sonra mısır yapraklarına uygulanır. 
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YABAN DOMUZU 

Sus scrofa (L.) 

(Artiodactyla: Suidae) 

 

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

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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Şekil 2. Kutu ve ağıl tipi tuzak. 

5.2. Kimyasal Mücadele 
Herhangi bir öldürücü zehirli madde uygulaması önerilmez. 
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