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Sebze Zararlısı kemirgenler,

Sebze ZararlısıaKemirgenler enler,
Yumuşakcalar ve Nematodlar

Çeşitli sebzeler gerek besin değeri, gerek vitamin zenginliği nedeniyle
insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca karın doyurucu
özellikleri nedeniyle günümüzde sebzeler önemli bir diyet yiyeceği olarak
ta kullanılmaktadır. Sağlıklı beslenmenin başlıca esasları arasında
sebzelerin öneminin anlaşılmasından sonra sebze tüketimine yönelim
artmış ve bütün dünyada sebzeler üzerindeki araştırmalar
yoğunlaşmıştır. Özellikle bitki ıslahının sağladığı yararların
belirlenmesinden sonra sebzeler üzerinde yapılan çalışmalar daha da
artmıştır.

Sebze yetiştirme ve ıslahı konusunda Dünyada ve Ülkemizde meydana
gelen gelişmelerin en önemli nedenlerinden birisi de sebzelerin mevsime
bağlı olarak üretilmesini ortadan kaldırmadaki başarılar olmuştur.
Özellikle ülkemizde iklim ve çevre faktörlerinin olağanüstü imkanlar
sunması, ulaştırma imkanlarının hızla gelişmesi, sebze tüketiminin her
mevsimde bütün bölgelerimizde artmasına neden olmuştur.
Ayrıca sebzelerin üretim alanlarının artırılmasında düşük ve yüksek
sıcaklıklara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinin de önemli rolü olmuştur.

Aile için yetiştirilen sebzeler yanında büyük kentlere yakın yerleşim
yerlerinde pazar için de sebzecilik yapılmaktadır.
Sebzecilik iklime bağlı olarak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin
kıyı kesimlerinde daha fazla önem kazanmaktadır. Marmara ve Ege
Bölgesinde daha fazla açıkta sebze yetiştiriciliği yapılırken Akdeniz
Bölgesinde seracılık daha fazla önem kazanmıştır.
Burada sera içerisinde yetiştirilen sebzeler yurdumuzun hemen her
tarafına ulaştırılmakta ve kış aylarında da tüketicinin ihtiyacı
karşılanmaktadır.
Örtüaltı sebzeciliği ülkemizin önemli ihraç ürünüdür ve iç tüketimde
de büyük bir paya sahiptir.

Ekonomik değeri fazla olan Domates, Biber,
Patlıcan, Karpuz, Kavun, Hıyar, Soğan, Fasulye gibi
yazlık sebzelerin üretim miktarı bakımından Ülkemiz
önemli bir yere sahiptir.

Sebzeler;
Yetiştirme mevsimlerine,
Kültürlerine(yetiştirme sistemlerine),
Yenilen kısımlarına ve
Botanik özelliklerine göre 4 ‘e ayrılır.

Sebzeleri yetiştirme mevsimlerine göre:
Serin iklim sebzeleri ve Sıcak iklim sebzeleri olmak üzere ikiye ayırırız.
Serin iklim sebzeleri: Alabaş, Bezelye, Bakla, Bruksel lahanası, Enginar,
Kuşkonmaz, Havuç, Hindiba, Ispanak, Kırmızı pancar, Karnabahar,
Kereviz, Lahana, Maydanoz, Marul, Pırasa, Pazı, Ravent, Salata, Su
tersi, Sarımsak, Soğan, Şalgam, Turp, Tere, Yer elması.
Sıcak iklim sebzeleri: Biber, Bamya, Domates, Fasulye, Hıyar, Kavun,
Karpuz, Kabak, Patlıcan, Tatlı mısır, Tatlı patates.

Sebzelerin kültürlerine (yetiştirme sistemlerine) göre:
Çok yıllık sebzeler: Kuşkonmaz, Enginar, Ravent
Otsu sebzeler: Ispanak, Pazı, Hindibağ
Salata sebzeleri: Marul, Salata, Kereviz, Hindiba
Köklü Sebzeler: Havuç, Pancar, Şalgam, Turp
Soğanlı sebzeler: Soğan, Sarımsak, Prasa
Lahana grubu sebzeler: Lahana, Karnabahar, Çin Lahanası, Brüksel
Lahanası
Fasulye ve bezelye Grubu sebzeler: Fasulye, Bezelye, Bakla, Börülce
Solanaceae familyası sebzeleri: Domates, Biber, Patlıcan
Cucurbitaceae familyası sebzeleri: Hıyar, Karpuz, Kavun, Kabak

Sebzelerin yenilen kısımlarına göre:
Yumruları yenen sebzeler: Patates, Tatlı Patates, Yer elması
Kökleri yenen sebzeler: Havuç, Turp, Kırmızı pancar, Şalgam, Kök kereviz
Soğan ve sürgünleri yenen sebzeler: Pırasa, Taze soğan, Taze sarımsak
Kuru soğanları yenen sebzeler: Soğan, Sarımsak
Yalnız sürgünleri yenen sebzeler: Kuşkonmaz
Yaprak sapları yenen sebzeler: Ravent, Sap kereviz
Yaprakları yenen sebzeler: Marul, Salata, Lahana, Ispanak, Pazı, Semizotu
Meyveleri yenen sebzeler: Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Taze
fasulye, Taze bezelye

Kuru ve taze tohumları yenen sebzeler: İç bakla, İç bezelye, Kuru fasulye, Barbunya
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler: Karnabahar, Enginar, Bamya
Kokulu otlar: Maydanoz, Dereotu, Nane, Tere, Roka

Sebzeleri botanik özelliklerine göre:
Familyalarına göre
Çiçek ve döllenme biyolojilerine göre sınıflandırırız.
Sebzelerde üründe önemli kayıplara neden olan pek çok zararlı
vardır. En önemli zararlıları Artropoda’dan Akarlar ve Böceklerdir.
Ayrıca Nematodlarda önemli zararlıları arasındadır. Bunun dışında
Memelilerden; Kemirgenler ve Yumuşakçalardan da bazı
gastropodlar zararlılarıdır. Bu şube ve kılasislere bağlı önemli zararlı
türlerin tanımları, konukçuları, biyoloji ve zarar şekilleri ve
savaşımları verilmeye çalışılmıştır.

Sınıf: Mammalia
Takım: Rodentia (Kemirgenler)
Familya: Spalacidae (Körfaregiller)

Spalax(= Nannospalax) leucodon = Körfare=Kösnü

Tanınması: Gözleri, küçük, ince bir deri ile örtülmüştür. Kulakkepçeleri
yoktur. Vücutları silindiriktir. Başları iri ve küttür ve vücuttan belirgin olarak
ayrılmaz. Dıştan görülebilir kuyrukları yoktur.

Vücut uzunluğu 15-27 cm, ağırlıkları 150-200gr dır. Alt ve üst kesici dişleri
oldukça uzundur. Ön ve arka ayakları 5 parmaklıdır. İşitme ve dokunma
duyuları çok iyi gelişmiştir. Renkleri, üst kısımları kahverengiden griye
kadar değişir. Ayaklar gümişimsidir. Nadiren burunun orta üstünden geriye
doğru uzanan beyaz bir bant vardır.

Biyolojisi ve Zararı: Çiftleşme kasım-mart arasında olur; yavrular şubatnisan ayında doğrulur.
Gebelikleri bir aydan azdır. Yavruları 6-7 gr kadar; çıplak, doğumdan 2
hafta sonra postları oluşur.
Yılda bir defa doğururlar; her defasında 2-4 yavru doğururlar; yavrular 4-6
hafta sonra yuvayı terk ederler. 4-5 yıl yaşarlar.
Genellikle yumuşak tarım alanlarında, steplerde, bağ ve bahçelerde
bulunurlar; 2500m’ ye çıkabilirler.
Toprak altında yaşarlar; 4-8cm çapında galeriler açar ve çıkardıkları
toprakları bir sıra tümsekler halinde yığarlar.
Çıkardıkları toprakların yarım metre yükseklikte, bir metre çapında olması
ile köstebeklerden ayrılırlar.

Çiftleşme dönemlerinin dışında tek tek ayrı yaşarlar. Daha çok geceleri
işlektirler.

Toplam uzunluğu 30m kadar olabilen galerileri dişleri ile kazar, üyeleri ile toprakları
geriye iterler. Bu sırada önlerine çıkan bitki köklerini ve yumrularını da keserler.
Kural olarak kök ve yumru yerler. Toprağın 1.5-2 m derininde, 30-35 cm çapında
bir yuva yapar ve bu yuvanın içini otla döşerler. Günlük yaşama odalarının
yanında, besin deposu ve diğer bazı odaları da bulunur. Çoğunluk köstebekle
karıştırılırlar(Köstebeklerin yığdıkları toprak köfareninkine göre daha küçüktür).
Tarım arazilerine zarar verirler. Kök, yumru, tahıl ve toprak altındaki bitkisel
besinleri alırlar. Tarım arazilerinde soğan, patates, pancar, şalgam, havuç ve
pırasada önemli zarar yaparlar. Ayrıca toprakta kazdıkları galeriler nedeniyle
sulama işlerini aksatırlar.

Doğal düşmanları ve etkinlikleri
Stenocephalus turciats isimli pire ve Haemaphyaalis lecohi isimli kene
başlıca asalaklarıdır.
En önemli predatörleri ise köpek, tilki, puhu kuşu ( Buho huho ), kulaklı
baykuş ( Osio otits ) ve peçeli baykuş ( Tyto aIha ) dir.
Savaşı
Kültürel önlemler: Körfarelerin açmış oldukları galeriler su altında
bırakılarak galeri içersindeki bireyler öldürülebilirler.

Mekaniksel savaşım: Kör farelere karşı gerek gaz ve gerekse yem
halinde uygulanan kimyasal maddelerden etkili bir sonuç alınamamıştır.
Bu nedenle bugün için kör farelere karşı en etkili mücadele yöntemi
mekaniksel olarak, Beypazarı tipi kör fare kapanları kullanılarak etkili bir
mücadele yapılabilir.

Mücadele Zamanının Tespiti
Çok soğuk kış günleri dışında yıl boyunca her zaman kapan
kurulabilir.
Kullanılacak Alet ve Makineler
Beypazarı tipi kör fare kapanı en etkili sonucu vermektedir. Ancak
yöresel olarak kullanılan kör fare kapan tipleri de bulunmaktadır.

Kapan Kurma Tekniği:
En taze toprak yığını saptanır ve topraklar bir kürekle aktarılarak delik ağzı
bulunur.
Ortaya çıkarılan delik ağzına bir çubuk sokularak 20 - 30 cm. lik delik
uzunluğunun düz olmasına ve bu kısma başka bir galerinin açılmamış
bulunmasına dikkat edilir.
Kıvrımlar varsa giderilinceye kadar kazılır. Sonra kazma sırasında galerinin
içine giden topraklar iyice temizlenir.
Daha sonra kapan kurulu olarak kapan levhası delik ağzına gelecek şekilde
yerleştirilir.
Delik ağzı bir miktar otla örtülür. Kurulmuş olan kapanlar sık sık kontrol
edilir.
Galeri açma işleminde iki galeri çıkarsa her ikisine de kapan kurulmalıdır.
Bunlardan birinde kör fare yakalanmış, diğerine taze toprak getirilmemişse
her iki kapan da alınıp başka sistemlere kurulmalıdır.

Familya: Cricetidae
Micratus spp. (Kırfareleri)
Tanınması: Genellikle vücut tıknaz, baş büyükçe ve burun basıktır.
Kulakları kısadır

Yayılışı: Yayılış alanları geniştir. Akdeniz, İç Anadolu, Marmara, Ege ve
doğu Anadolu bölgelerinde görülür.
Biyolojisi ve Zararı: Toprak altında birçok kola ayrılmış, yuva ve depo
odacıkları da içeren galerilerde yaşarlar. Giriş deliklerinin önünde,
çoğunluk, küçük zeytin renginde ya da koyu kahverengi, draje
biçiminde dışkıları görülebilir. Besinleri genellikle, iki çenekli yabani
otların ve graminelerin yeşil kısımları, kökler ve yumrulardır.

Geceleri ve gündüzleri faaldirler. Aç kalınca sürü halinde göç ederler. Ekin
tarlalarında çok zarar yaparlar. Çoğaldıkları zaman ekin tarlalarını adeta
kalbura çevirirler. Gebelik süreleri 3 hafta kadardır.
Yılda birkaç defa ve her defasında 4-8 yavru doğururlar. 4-6 yıl yaşarlar.
Doğal düşmanları: Yırtıcı kuşlar amansız düşmanlarıdır. Ayrıca kedi,
gelincik, sansar, baykuş ve yılanlar başlıca avcılarıdır.
Savaşı
Kültürel önlemler: Derin toprak işlemesi yapılarak yuvaları bozulabilir,
yaygın olarak bulunduğu tarlaların su altında bırakılması ve küçük
alanlarda kapan kullanılarak populasyonları azaltılabilir.
Biyolojik savaşımı: Doğada bulunan doğal düşmanlarının korunması ile
tarla farelerinin populasyonları baskı altında tutulmakta faydalı olmaktadır.
Kimyasal savaşımı: En uygun mücadele zamanı kıştan çıktıkları ve en
zayıf oldukları ilkbahar ve kış öncesi sonbahardır.
Bunlara karşı çeşitli zehirli yem ve boğucu gazlar uygulanarak
populasyonları baskı altına alınabilir.

Zehirli yemin hazırlanışı: elekten geçirilmiş temizlenmiş ve yıkanmış
kurutulmuş 100 kg buğday yaklaşı2.5litre su ile nemlendirilir ,üzerine 2,5
litre sıvı yağ ilave edilerek iyice karıştırılır. Daha sonra 2 kg çinko fostur
buğdaylar üzerine serpilip buğdayların rengi homojen siyah oluncaya
kadar karıştırılır. Hazırlanan zehirli yem, beton veya kağıt üzerine ince bir
tabaka halinde yayılır ve rutubetsiz kapalı bir yerde kurutulur.
Hazırlanan zehirli yem, el değmeden tahta kaşık veya flinta denen ayarlı
kamışlarla, her deliğe 5 adet olacak şekilde deliklere bırakılır. Uygulamanın
tamamlanmasından sonra, ilaçlanan alan mutlaka kontrol edilerek fare
ölüleri toplanıp yakılmalı veya derince bir çukura gömülmelidir.
Tarla faresi mücadelesinde toplu ve tarama mücadele esas olduğundan,
zararlının bulunduğu alandaki bütün tarlalar ve tarla kenarları ile çevredeki
sulama kanallarında bulunan işlek delikler ilaçlanmalıdır.

Şube: Mollusca (Yumuşakçalar)
Sınıf: Gastropoda
Familya: Helicidae:

Helix pomatia (Bahçe salyangozu)
Tanınması: Kabuk yüksekliği 38-50mm, çapı ise 38-50mm’ dir.
Üzerinde 4 koyu şeridi ve 5 burması vardır, Şeritlerin koyuluğu birbirine
karışmışta olabilir. Avrupa kara salyangozlarının en büyüğüdür.
Yeşil bitkilerle beslenirler. Bitkilerde yeme zararı meydana getirirler.
Radulaları yardımıyla besini kazıyarak alırlar. Çok kalabalık oldukları
zaman bahçelerde büyük tahribat yaparlar.

Ülkemizde sebze alanlarında H. pomatia’ dan başka zararlı olan
salyangoz türleri; Helix aspersa (esmer salyangoz), H. pisana (Beyaz
salyangoz), H. lucorum ve Eobania vermiculata’ dir.
Doğal düşmanları: Porsuk, Kirpi, köstebek, birçok kuş, tarla fareleri,
böcek ve özellikle limon sıçanı bunların başlıca doğal düşmanlarıdır.
Bahçe salyangozlarının Rumina decollata (Pulmonata:Helimacidae)
isimli bir doğal düşmanı bulunmaktadır.

Biyolojik mücadele
Biyolojik mücadelesinde dünyada birçok yerde olduğu gibi ülkemizde de
de bulunan avcı salyangoz, Rumina decollata’nın zararlı popülasyonu
düşük düzeylerde tutabildiği bilinmektedir. Obur bir predatördür. R .
decollata erginde kabuk 45mm yükseklikte 14mm eninde ve yaklaşık koni
şeklindedir. Yaşamı boyunca 200 kadar yumurta bırakır. Genellikle
geceleri ya da, yağmurdan sonra aktiftirler.
Genç ve yarı gelişmiş salyangozlara saldırır.
Salyangozlara tırmanamadığı için toprakta oyuklardaki salyangoz
yumurtalarını tercih eder. Omnivor bir türdür. Uzun zamandır bilinen
önemsiz bir bitki zararlısıdır. Avı olmadığı zaman dekompoze olan
yapraklarla, düşen ve berelenen meyvelerle de beslenir. Bu şekilde
varlığını sürdürebilmektedir.

Savaşı:
Kültürel önlemler: Bahçe içinde yabancıot temizliği, salyangoz ve sümüklü
böceklerin gizlenmesine yarayan bahçe ve tarla içersindeki kuru ağaç dal ve
benzeri bitkisel artıkların temizlenmesi.
Mekaniksel savaş: İlkbahar ayında aktif hale geçtikleri zaman salyangozların
zararlı oldukları yerde elle toplanarak yok edilmelidir.
Kimyasal savaşım: Hazır yem, avuçta sıkıldığı zaman dağılmayacak kadar su
ile ıslatılarak, akşam üzeri salyangoz ve sümüklü böceklerin zararlı olduğu
alanlara 2 m. ara ile küçük kümelikler halinde dağıtılır. Yem dağıtılmadan önce
ilaçlanacak alan sulanırsa salyangoz ve sümüklü böceklerin daha çabuk bu
alanlara gelmesi sağlanır ve uygulama daha etkili olur. Ancak kimyasal
savaşım önerilmese iyi olur.

Familya: Limacidae
Agriolimax (Limax) agrestis (Tarla sümüklü böceği)
Tanınması: Baş, plaka ve vücudu üzerinde siyah çizgileri vardır. Boyu 3-6
cm ve genişliği 6mm kadardır.
Nemli olan her yerde bulunur. 200-500 yumurta yumurtlar. Çabuk ürerler ve
taze filizleri yemek suretiyle bitkilerde çok zarar yaparlar. Canlı ve ölü
hayvanları da yerler. Gezdikleri yerlerde parlak sümüksel bir tabaka
bırakırlar.
Salyangoz ve sümüklü böcekler yazlık sebzelerde, fidanlarda, turunçgil ile
birçok meyve ve orman ağaçlarında, buğday, arpa, tütün, patates, çilek ve
süs bitkilerinde zararlı olurlar.
Zarar şekilleri, doğal düşmanları ve savaşımları salyangozlarla aynıdır.

Şube: Nematoda
Takım: Tylenchida
Familya: Heteroderidae
Heterodera curiciferae (Lahana kist nematodu)
Tanınması: Olgun erkekler iğ şeklinde ve kuyruk kısımları küttür.
Olgun dişilerin ise görünüşleri erkeklerden farklı olarak limon
şeklindedir. Renkleri önce beyaz daha sonra kahverengiye dönüşür.

Biyolojisi ve zararı: 1. larva dönemi ve birinci deri değiştirme yumurta
içersinde olur. 2. larva dönemine yumurta içersinde girerler. Daha sonra
2. dönem larva yumurtayı delerek toprağa geçer. Toprakta serbest olarak
konukçu bitki arar.
Genellikle bitkiye kök uçlarından girer ve kortekse doğru hareket
ederek, kuyruk kısmı dışarıda baş kısmı bitki dokusu içerisine
girmiş bir şekilde sabit yerlerini alırlar.
Erkek vücut genişliği, boyunun 1/5’i oluncaya kadar büyür ve bu sırada
ikinci ve üçüncü deri değiştirme devresini tamamlar. Üçüncü deri
değiştirme sırasında vücut dıştaki kütikula tabakası içinde katlanır ve
kıvrılır. Silindir şeklini aldıktan sonra dördüncü deriyi değiştirerek ergin
olurlar.

Dişiler, erkekler gibi başkalaşım geçirmeden ikinci ve üçüncü deriyi
değiştirdikten sonra limon şeklini alıncaya kadar enine büyümeye devam
ederler. Dördüncü veya son deri değiştirmeden sonra ergin olurlar.

İkinci larva devresinden, bitkiye giriş ve ergin hale geliş, uygun ökolojik
şartlarda ve konukçu bitki bulunduğunda yaklaşık olarak 19-20 gün
sürmektedir.

Köklerde yeni kökcüklerin meydana gelmesine ve çok fazla
dallanmalara neden olurlar. Çok sayıda dallanma sonucu kökün genel
durumunda zayıflama ve çalılaşma görülür. Buna bağlı olarak da
toprak üstü organlarında bodurlaşma ve genel olarak zayıf gelişme
görülür ve ciddi ürün kayıplarına yol açarlar. Kist nematodları, uygun
konukçularının bulunduğu yerlerde birinci derecede ekonomik
zararlılar arasında yer almaktadırlar
Ülkemizde Curicifera tarımı yapılan tüm bölgelerde görülmektedir.

Savaşı
Kültürel önlemler:
Kist nematodları bulaşma olduktan sonra çok zor temizlenen ve
yayılmasında önleyici tedbirlerin genellikle sınırlı ve zor işleyici bir
nematod grubudur. Bu nedenle karantina tedbirlerinin üzerinde
önemle durulmalıdır.
Lahana kist nematodunun sınırlı sayıda konukçusu olması
nedeniyle bulaşık olan yerlerde özellikle konukçu olmayan bitki ile
en az 4-5 yıl devam eden münavebeye yer vermek populasyonda
büyük bir azalmaya neden olur.
Kimyasal savaşımı: Bu zararlıya karşı kullanılan nematisitlerin
çok pahalı ve toksik olması nedeniyle pek önerilmemektedir.

Patates kist nematodları
Globodera rostochiensis (Sarı kist nematodu)
G. pallida (Beyaz kist nematodu)

Patateste zarar yapan sarı kist nematodu (G. rostochiensis) ve beyaz
kist nematodu (G. pallida) olmak üzere iki tür bulunmaktadır.
Tanınması: Patates kist nematodları bitki kökleri üzerinde dikkatli

bakıldığında görülebilen önceleri beyaz ve altın sarısı renkte olan,
daha sonra açık kahverengileşen inci tanesi şeklindeki kistlerle
tanınırlar. Kistlerin ortalama boyu 0.68mm eni ise 0.54mm’dir.
Kist içi yumurta dolu olan ölü dişi vücududur. Erkekleri ince uzun
iplik şeklinde olup, boyları1.0-1.2mm kadardır. Vücutları genellikle C
veya S harfi şeklinde kıvrıktır.

Biyolojisi ve zararı:
En önemli konukçusu patatestir. Ayrıca domates, patlıcan gibi diğer
Solanaceae familyasına bağlı bitkilerde de beslenmektedir.
Kistler nematodun dayanıklı dönemi olup, uygun konukçu
bulunmaması halinde kist içindeki canlı yumurtalar yıllarca (10-30
yıl kadar) toprakta canlı kalabilirler.
Uygun şartlar bulunduğunda yumurtadan çıkan 2. dönem larvalar kisti
delerek dışarı çıkarlar. Kist açılışı ilkbaharda havaların ısınması ile
başlar ve hazirana kadar devam eder. Kistlerden çıkan 2. dönem
larvalar konukçularının köklerindeki hücreleri stiyletleri yardımı ile
deler, salgıladıkları bir sıvı ile hücre duvarını eriterek doku içerisine
girerler. Hücre özsuyunu emerek beslenirler.

2. larva döneminde 3. larva dönemine geçtikten sonra erkek ve dişi bireyler
birbirinden ayırt edilebilir.

Erkekler bu dönemden sonra vücudu çevreleyen bir kütikula tabakası
içinde ip şeklinde uzarlarken, dişiler yuvarlaklaşırlar.
Erkekler bir süre sonra vücudu çevreleyen kutikula tabakası içinden
çıkıp kökten ayrılarak toprağa geçerler. Dişiler ise kök içinde kalırlar.
Değiştirdikleri gömlekler vücutlarına yapışarak vücut sertleşir. Ergin
olmaya yakın kökün diş kısmını çatlatarak dışarı çıkarlar. Başları
kökün içerisinde bir müddet beslenirler. Daha sonra ergin hale gelirler
ve çiftleşirler.
Dişiler çiftleştikten bir müddet sonra ölürler, renkleri Globodera
rostochiensis’de altın sarısı G. pallida‘da krem rengini alır. Dişiler
öldükten sonra kist halini alır ve toprağa düşerler.

Patates kist nematodları yılda bir döl verir.
Bitkiler 8 haftalıkken çiçeklenme başlangıcı döneminde dişiler kökler
üzerinde görülür, daha sonra kist halini alarak toprağa dökülürler.
Konukçu bitkilerin köklerinde nematodun beslenmesi sonucu, kökün
iletim demetlerinde oluşan dev hücreler bitkinin su ve besin alım
düzenini bozar. Bitkide solgunluk ve bodurlaşma meydana gelir. Kılcal
köklerde tipik dallanma ve çatallaşma olur. Nematodlu bitkilerin
yumruları büyüyemez, küçük kalır ve bitkinin yumru verimi azalır.
Ülkemizde halen dış karantina listesinde yer almaktadır.
Kistler tohumluk patates yumrularına yapışan bulaşık topraklar ve
köklerle uzak mesafelere taşınmaktadır.
Ayrıca bulaşık toprakların; insanlar, kuşlar, rüzgarlar, akarsular, toprak
işleme aletleri, tohumluk patateslerle veya diğer bitki kökleri ile bir
yerden diğer bir yere yayılmaktadır.

Doğal düşmanları ve etkinlikleri
Pek çok kist nematodlarında endoparazitik funguslar yumurta ve dişileri
enfekte etmekte ve nematod çoğalmasını baskı altında tutmaktadır.
Fakat dünyada ve ülkemizde saptanan bu fungusların patates kist
nematodlarının biyolojik Mücadelesinde mikrobiyal ajan olarak
kullanılmaları bugün için mümkün görülmemektedir.

Bu nematod ülkemizde ilk defa saptanmış olup ( Bolu ili Dört divan
ilçesi Cemaller köyü) patatesin çok tehlikeli bir nematodudur. Bu
nematodun yayılışını engelleyici tedbirlerin alınması öncelikli olarak
düşünülmesi gerekli bir mücadele yöntemi olmalıdır.

*Tuzak bitki (Solanum sisymbriifolium) kullanarak nemetod popülasyonu %70-80
oranında düşürülebilir.
*Dayanıklı çeşitler ekilmelidir.
*Nematoda hassas tuzak bitkiler kullanılarak ürünün erken hasat edilmesi
uygundur.
*Patates kist nematodları iç ve dış karantina listesine dahil olup, temiz bölgelere
nematodun taşınmasını engelleyici yasal önlemler alınmalıdır.

*Sıcak aylarda tarlanın sürülerek kistlerin güneş ışınlarına maruz bırakılması
mücadelede etkilidir.
Kimyasal savaşı
Fumigant etkili nematisitlerden biri ile dikim öncesi yapılacak toprak ilaçlaması
nematod popülasyonunu azaltır.

Kist nematodları ile mücadele de hiç bir yöntem tek başına tam olarak
etkili olmamaktadır. Bu nedenle tüm mücadele yöntemlerinin birlikte
uygulandığı bir entegrasyona gidilmesi yararlı görülmektedir.
patates yetiştirilen alanlarda sürveylere devam edilerek başka yerlere
yayılıp yayılmadığı takip edilmelidir.

Takım:Tylenchida
Familya: Tylenchidae
Ditylenchus dipsaci (Soğan sak nematodu)
Tanınması: Erkek ve dişilerin vücudu iplik şeklinde olup yaklaşık 1mm
boyundadır. Kutikula üzerindeki enine çizgiler belirgindir.
Biyolojisi ve zarar şekli: Polifag bir türdür. 400’den fazla konukçusu
olduğu bilinmektedir. Sebzelerden özellikle soğanlarda zararlıdır. Ayrıca
patateste de zararlıdır.

Soğan sak nematodu, soğan gövde ve yapraklarında ve nadiren kökte
zarar veren endoparazit bir nematod türüdür. Bitki dokusu içerinde
yaşama koşulları uygun olduğu sürece bitkinin bir vejetasyon devresinde
birkaç döl verebilir.

Kışı tarlada kalmış olan, soğan, yumru ve diğer bitki kısımları içerisinde
ergin halde geçirir. İlkbaharda faaliyete geçerek çiftleşmeye ve yumurta
bırakmaya başlarlar. Bir dişi yaklaşık 200-500 adet yumurta bırakmaktadır.
Birinci larva devresi yumurta içinde tamamlanmakta, yumurtadan çıkan
ikinci devre larvalar koloni halinde hareket ederek gözle
görülebilecek beyaz bir tabaka meydana getirmektedirler. Hayat
devresi soğanda 15°C de 19-23 gün sürmektedir. Serin ve nemli koşullar
bu nematodun üremesi için çok elverişlidir.

Dördüncü larva devresi nematodun ekolojik şartlara en dayanıklı ve
parazitik olduğu devredir. Bu devrede düşük sıcaklık ve kurak
şartlarda larvalar uzun yıllar uyku halinde kalabilirler, ancak uygun
nemin mevcut olduğu yerlerde konukçu olmaksızın en çok bir yıl
yaşayabilirler.
Nematod bitkiye girdikten üç hafta sonra, bitkilerin bir kısmı tamamıyla
ölebilir. Soğanlar da dip taraftan çürümeye başlar ve bu kısımlar
sonradan diğer zararlı ve hastalık etmenlerinin kolaylıkla bitkiye
girişine ve yerleşmesine neden olurlar. Bitkinin depo organı
nematodun tercihan yerleştiği yerdir. Bu kısımdaki hücreler gevşek bir
hal alır.
Nematod soğanların fide devresinde yapraklara geçerek, çürüme ve
kırılmalara neden olabilir. En bariz çürüme, nematodun doku içinde
ilerlerken çıkardığı salgıların etkisi ile bitki dokularındaki kimyasal
maddelerin değişmesi sonucu meydana gelmektedir.

Bitkilerin yeşil aksamı üzerinde D. dipsaci enfeksiyonu sonucu,
larvaların biriktiği yerlerde, beyaz bir larval tabaka oluşur ki bu
duruma Nematod yünü ismi verilmektedir.
Bu nematod patates bitkisinin üst aksamında tipik bodurluk,
kalınlaşma ve çarpıklıklar meydana getirebilir. Yapraklarda lekeler
oluşur. Patates yumrularında derin kahverengi lekeler oluşturur.

Savaşı
Kültürel önlemler:
Çok bulaşık yerlerde sevdiği bitkiler ekilmemeli, konukçusu olmayan bitkilerle (havuç,
ıspanak, marul) 3-4 yıllık münavebe uygulaması en iyi mücadele metodu olarak
önerilebilir. Fakat bu öneride yabancıotların da konukçu bitkiler arasında olduğu
düşünülmeli ve yabacıotlar yok edilerek bulaşık toprak ve bitki organlarının tarlaya
taşınması önlenmelidir.

Temiz toprağa temiz tohumluk kullanılmalıdır. Ülkemizde soğan sak nematodu soğan
tohumları ile taşınmadığından, söz konusu tohumlar temiz topraklara kontrol
edilmeksizin ekilebilir. Ancak soğan arpacıkları, tohumluk olarak kullanılacak sarımsak,
çilek fideleri v.s. ile bulaşma olabildiğinden, bu gibi üretim materyalleri kontrol
edilmeden dikilmemelidir. İthal edilen üretim materyalleri kontrol edilerek dikilmelidir.
Sulama sularının temiz olması, toprak işleme aletlerinin nematodla bulaşık yerlerde
kullanılması durumunda, bunların yıkandıktan sonra temiz tarlada kullanılması
gerekmektedir. Sel ve yağmur sularının önüne geçme çareleri araştırılmalı, soğan ve
soğanlı bitki köklerinin topraklarından arındırılması akarsularda yapılmamalıdır.

Fiziksel Mücadele
Bulaşık veya bulaşık olduğundan şüphe edilen arpacıklar bir kap içinde her gün suyu
değiştirilmek suretiyle 2 gün suda bırakılır. Bu esnada arpacıkta bulunan soğan sak
nematodunun suya geçmesi sağlanır.
Sıcak su ile muamele : Arpacık ve sarımsak tohumluğu önce 2 saat 24°C' deki suda
bırakılarak nematodların aktif hale geçmesi sağlanır. Sonra soğanlar 43.5° C' de 4
saat, sarımsaklar 49°C' de 30 dakika sıcak suda tutulur. Bu işlemin daha etkili
olmasını sağlamak için 100 lit suya 100 g formalin (% 40'lık Formaldehyde) ilave
edilmelidir. İşlemin sağlıklı olabilmesi için, sıcaklığın termostat tarafından ayarlanması
yerinde olur. Aksi halde fazla ısı soğanların çimlenme gücünü yok edebileceği gibi,
düşük ısı da tohum bünyesindeki nematodların bir kısmının canlı kalmasına neden
olur.
Sıcak veya soğuk su ile muamele edilen soğan, sarımsak ve arpacıklar ya hemen
dikilmeli veya geç dikilecekse iyice kurutulmalıdır.

Bulaşık toprakların buharla sterilizasyonu da başka bir fiziksel yöntemdir. Bu
sistemde maliyet unsuru göz önüne alınmalıdır.
Kimyasal savaşı
Ekim veya dikim öncesi toprak ilaçlaması.

Yasal Önlemler
Soğan sak nematodu iç ve dış karantina listesinde bulunan çok önemli bir
nematoddur. Mücadelesinde başarılı olmak için, bulaşık materyallerin temiz
yerlere taşınmamasına özen gösterilmelidir. Yapılacak surveylerde depo ve
vejetasyon süresince konukçu bitkilerin tetkikine önem verilmeli, inceleme
esnasında örneklere yabancı otların da dahil edilmesine dikkat edilmelidir.

D. destructor (Patates çürüklük nematodu)
Tanınması: Erkek ve dişileri 1mm boyunda ipliksi görünümündedir.

Biyolojisi ve zarar şekli: Patates çürüklük nematodu, patateste zarar
yapan bitki paraziti nematodlar arasında, ülkemizde yaygınlık
bakımından ilk sıralarda yer almaktadır.
Bu nematod patates yumrularına göz ve benzeri açıklıklardan girerek,
kabuk altında beslenerek buralarda beyaz unumsu lekeler
oluşturmaktadır. Bu lekeler nematodun çoğalması ve sağlam dokuları
bulaştırması ile büyür ve kabuğun altındaki doku, kuru bal peteği
görünümünde açık kahverengi bir görünüş alır.

Zaman ilerledikçe bulaşık dokuların rengi koyulaşır, bulaşık yumrular
sağlam olanları da bulaştırır. İleri derecede bulaşık yumrular çürüme
nedeniyle tohumluk özelliklerini kaybederler, yemeklik olarak dahi
değerlendirilemezler.
Bulaşık nematodların tarlaya dikilmesi halinde ise, toprak üstü aksamında
çalılaşma, bodurluk ve kuruma görülür. Yeni oluşan yumrular da, bu
nematodla bulaşık olacağından kışın depolama süresince çürümeye
devam ederler.

Savaşı
Kültürel önlemler:
*Hasat edilmeyen bulaşık yumruların toplanarak imha edilmelidir.
*Sertifikalı temiz tohumluk kullanılmalıdır. Bunun için tohumluk patates
yumruları bulaşık olmayan üründen alınmalı veya elle seçilmelidir. Temiz
yumruların dikim öncesi elle seçimi, pratikte en önemli mücadele yöntemidir.
Patates çürüklük nematodu esasen tohumluk yumrularla yayıldığından, temiz
tohum kullanımı çok önemlidir.
*Konukçusu olmayan bitkilerle ( Fasulye, mısır gibi) 3-4 yıllık münavebe
uygulanması populasyonun azalmasında önemli bir etkendir.
*Patateslerin geç dikimi ve erken hasat edilmesi, erken hasat edilen ürünlerden
alınan yumruların tohumluk olarak kullanılması 1-2 yıl için iyi sonuç vermektedir.
*Tarlada konukçusu olan tarla marulu, tarla nanesi gibi yabancıotlarla mücadele
edilmelidir. Yumruların serin ve kuru yerlerde depolanması yumru içinde
nematodun üremesi ve diğer yumrulara yayılarak bulaştırılması önlenir.

Yasal Önlemler:
*D.destructor iç ve dış karantinaya dahil bir nematod olduğundan, bulaşık
üretim materyalinin temiz bölgelere taşınmasını önleyici karantina
yönetmeliğine işlerlik kazandırılmalıdır.
*Patates çürüklük nematodu zararını tarlada vejetasyon süresi içinde
yaptığı gibi, depolama süresi içinde ambarlarda da zararına devam
etmektedir. Bu nedenle herhangi bir bulaşıklığı belirlemek için yapılacak
survey, tarla ve depolarda olmak üzere iki bölümde yürütülmelidir. Ayrıca
pazar kontrolleri da göz önünde tutulmalıdır.
*Hasat zamanı tarla kontrollerinde yazlık hasattan sonra aynı yere kışlık
dikim yapılan yerler varsa, böyle tarlalar özellikle incelenmelidir.
Survey süresi içinde yapılan tetkiklerde Patates çürüklük nematodu
saptanan tarlalarda bulunabilecek yabancı otlar da laboratuarda
incelenmelidir.

Kimyasal savaşı: Bu nematoda karşı kimyasal mücadele
önerilmemektedir.

Familya: Meloidogynidae
Meloidogyne spp. (Kök ur nematodları)

Meloidogyne cinsi 80’den fazla tür içermektedir. M. incognita, M.
javanica, M. arenaria, M. chitwoodi, M. fallax ve M. hapla türleri bu
cinsin % 95’ini oluşturmakla beraber dünya genelindeki en yaygın
türler durumundadırlar

Ülkemizde daha önce çok sayıdaki kültür bitkisinde tespit edilen Kök-ur
nematodlarından Meloidogyne hapla son yıllarda Niğde, Nevşehir ve
Aksaray illerindeki Patates ekiliş alanlarından alınan patates yumrularında
tespit edilmiştir. Çiftçilerden gelen şikayetler doğrultusunda ülkemizde varlığı
ortaya konulan ve patateste önemli ürün kayıplarına neden olabilen Kök-ur
nematodları enfeksiyonunun bu alanlarda hızla yayıldığı görülmektedir.
Meloidogyne chitwoodi (Kolombiya Kök-ur nematodu )Ülkemizde ilk
olarak 2007 yılında Niğde ili patates ekiliş alanlarında tespit edilmiştir. M.
chitwoodi kökleri enfekte etmesinin yanı sıra patates yumrusunun
yüzeyinde gallere, etli kısmında ise nekrotik lekelere neden olduğu için 1998
yılından bu yana Avrupa Birliği karantina listesinde yer almaktadır . Patates,
havuç, domates, buğday, arpa, mısır, yulaf ve birçok yabancı ot türü M.
chitwoodi’nin iyi konukçusudur.
Kök-ur nematodlarından Meloidogyne incognita ülkemizde pek çok sebze
konukcusudur..

Tanınması: Kök-ur nematodlarının ikinci dönem larvaları ve erkekleri
iplik şeklinde, dişileri armut veya limon şeklindedir.
Birinci larva dönemini yumurta kabuğu içerisinde geçirdikten sonra dışarıya
ikinci larva döneminde çıkarlar. İkinci dönem larvaların uzunluğu 0.40.5mm’dir. Bu dönemde her iki cinsiyete ait bireyler ipliksi yapıdadır.
Üçüncü larva dönemine geçtiklerinde dişiler şişmeye başlar ve
morfolojik olarak erkek ve dişi bireyler bu dönemden sonra
birbirlerinden kolayca ayırt edilebilirler.

Biyolojisi ve zararı: Çok fazla konukçusu vardır . Ülkemizde
özellikle sulu ziraat yapılan alanlarda yaygın ve zararlıdır.
Sebzelerden; domates, patates, patlıcan, fasulye, kabak, hıyar,
kereviz, havuç, ıspanak, kıvırcık ve bamyada zararlıdır.
Kışı urlu bitki artıklarında ve toprakta yumurta veya larva halinde
geçirirler.
Türlere göre sıcaklık istekleri değişmektedir. Toprak sıcaklığı 10°C’den
aşağı ise gelişemezler.

İkinci dönem larvalar yumurtayı terk ederek toprakta serbest kalırlar.
Bu dönemde stiletleri fazla gelişmediğinden bitkilerin kök
uçlarından ve yumuşak dokularından bitkiye girerek bitki dokusu
içerisinde kendilerini bir yere sabitleştirirler. Erkek bireyler
sadece larva devrelerinde sabittir. Ergin halde toprakta veya
dişinin yumurta kesesinde bulunabilirler.

İklim ve çevre koşuları uygun olduğunda, uygun konukçu ve yeterli
sıcaklık bulunduğunda, dişiler köke girişten 20-30 gün sonra
yumurta bırakmaya başlarlar.
Dişiler ilk önce vulvadan jeletinli bir madde salgılar ve daha
sonra yumurtalarını bu salgı içerinde depo ettikten sonra ölürler.
Yumurta adedi konukcu cinsine ve nematod türüne göre değişmekle
birlikte bir kese içinde yaklaşık 350 yumurta bulunur. Yumurtadan
çıkan ikinci dönem larvalar konukçu bitki aramaya başlarlar.
Konukçusu olmaksızın 2 yıl süreyle canlılıklarını sürdürebilirler.
Ağır toprakları sevmezler.

Ülkemizde yılda 3-4 döl verirler.

Kök-ur nematodları endoparazit nematodlerdır.
Konukçu bitkinin kökünde irili ufaklı urlara neden olurlar.
Patates yumrusu üzerinde de siğiller oluştururlar.
Bazen kök uçlarında büyüme tamamen durur veya kütleşmeler,
dallanmalar göze çarpar.
Genç kökler ölmekte ve urların teşekkül etmesi nedeniyle iletim
sistemi bozulmaktadır.
Bitkide gelişme yavaşlar ve durur, sararma ve bodurlaşma görülür.
Ürün kalitesi düşer ve meyve miktarı azalır.
Zayıf düşen bitkilere başka hastalık etmenleri de araz olur.
Enfeksiyon şiddetli olduğu zaman genç bitkiler ölebilirler.

Doğal düşmanları: Ülkemizde henüz saptanmamış olmakla birlikte
Paeclomyces lilacinus fungusu ve Pasteuria penetrans bakterisi Kök-ur
nematodarının parazitleridir ve bazı ülkelerde biyolojik mücadelede
kullanılmaktadır.

Savaşı
Kültürel önlemler:
Kök-ur nematodlarının konukçusunun çok olması, sulanabilir alanlarda
özellikle sebzelerin yetiştirilmesi, bazen bir yıl içinde birden fazla bitkinin
üretiminin yapılması nedeniyle kültürel önlemlerin uygulanması pratik ve
ekonomik olmamaktadır.
Bununla birlikte;
*Fide dikimi öncesinde sıcak ve kurak mevsimde toprağın birkaç defa alt üst
edilerek işlenmesi, seralarda ise sıcak aylarda seranın boş olduğu
zamanlarda toprağının birkaç kez alt üst edilerek işlenmesi nematod
populasyonunu önemli ölçüde azaltmaktadır.
*Zararlı ile bulaşık bitki kökleri ve yumruları toplanarak yakılmalı veya güneş
ve rüzgarın etkisiyle kurutularak nematodların ölmesi sağlanmalıdır.
*Konukçusu olmayan bitkilerle tarlada 3-4 yıllık münavebe uygulanması bu
zararlı populasyonunu büyük ölçüde düşürmektedir.

*Hasat zamanı domates, patlıcan ve hıyar gibi nematoda hassas bitki
köklerinin toprakta bırakılmayıp sökülerek bir yerde toplanıp yakılması
veya güneşin ve rüzgarın etkisinde kurumalarının sağlanması nematod
populasyonunun azalmasına yardımcı olan önlemlerdir. Ayrıca çeşitli
yönleri ile ülke ve bölge koşullarına uygun ve nematodlara mukavim
çeşitlerin yetiştirilmesi önerilebilirse de, bugün için ülkemizde
önerilebilecek bitki çeşidi yoktur.
* Kök-ur nematodu iç karantinaya dahildir. Bu nedenle sertifikalı temiz
tohum ve bitki materyali kullanılmasına, sulama sularının bulaşık
sahalarda getirilmemesine ve bu nematodla bulaşık toprak ve bitki
materyalinin temiz bölgelere taşınarak bulaşmamasına dikkat
edilmelidir. Üretim materyali dikimden önce mutlaka analiz edilmelidir.
Üretim için kullanılacak alandan alınacak toprak örnekleri de analiz
edilmelidir.

Dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır. Domateste Kok-ur nematodlarına karşı dayanıklılık
sağlayan Mi geni M. incognita, M. javanica ve M. arenaria türlerine karşı dayanıklılık
sağlamakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak Mi geni, toprak sıcaklığı 28
0C’nin üzerinde olduğu zaman dayanıklılık sağlamamaktadır.
Aşılı fide kullanımına özen gösterilmelidir. Bu fideler güçlü kök yapısına sahip
olmaları nedeniyle nematod zararını tolere edebilmektedir. Son yıllarda aşılı fide
uygulamaları özellikle domates ve patlıcanda yoğun şekilde kullanılmaktadır.
Kadife çiçeği, kenevir, kekik, kuşkonmaz ve susam gibi bitkilerkök-ur nematodlarının
kontrolünde uzaklaştırıcı bitki olarak kullanılabilmektedir.
Fiziksel mücadele:
Seralarda kök-ur nematodlarına karşı toprak dezenfeksiyonu amacıyla solarizasyon
uygulanmalıdır.

Örtüaltı Entegre Mücadele Programlarında Önerilen Biyolojik Mücadele Etmenleri

Zaralı etmenin adı

Biyolojik

mücadele Zararlının

etmeninin adı
Kök-ur nematodları

Paecilomyces
lilacinus 62.5 g/kg

alınan dönemi

hedef Salım

yoğunluğu/uygulama

dozu
0.2g/bitki başına domates

Kimyasal savaşı:
Boş Saha İlaçlamaları: Kök-ur nematodları bitkilerde erken dönemde
önemli zararlara neden olurlar. Ekim dikim öncesi herhangi bir nematisitle
boş saha ilaçlaması yapılabilirse fide dikim öncesi popülasyonun azalması
bakımından önemli olur.
Dikimle beraber veya dikim sonrası ilaçlamalar: Sebzelerde dikimden
birkaç gün önce veya dikimle beraber nematisit uygulaması yapılmakta
olup, ekim dikim sonrası nematisit uygulaması halen uygulanmamaktadır.
Kök-ur nematodlarının ilaçlama zamanının belirlenmesinde nematodun
biyolojik dönemi, toprak karakteri, toprağın sıcaklığı ve nem durumu,
uygulamada kullanılacak nematisitlerin fitotoksik durumları ve sistemik olup
olmadıkları gibi etkenler dikkate alınmalıdır.
Nematodlara karşı ilaçlama toprak ekim tavında yani tarla kapasitesinde
iken, toprak sıcaklığı 15°C ve üzerinde olduğu zamanda yapılır.
Sebzelerde ilaçlar dikimden birkaç gün önce veya dikimle beraber verilir.

İlaçların uygulanmasından önce toprağın derince işlenmiş olması gerekir.
Hazırlanan ilaç tüm parseli sulayabilecek miktarda suya karıştırılarak,
süzgeçli kova ile veya tazyikli sırt tulumbası ile toprağa verilir. Sonra ilacın 15
- 20 cm derine inebilmesi için tırmık geçirilir. Daha sonra fideler dikilerek
sulanır.

Nematod öldürücü ilaçların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri olabilir,
bunun için ilaçların kullanma talimatına aynen uyulması, tarlada ilacı
hazırlarken ilacın içme ve kullanma suyuna karışmamasına özen
gösterilmesi gerekir.

Bilindiği üzere tarımsal mücadelede ilaçlı mücadele yöntemi en son
düşünülmesi gereken bir husustur, ilaçların insan, hayvan ve bitki sağlığına
ve ayrıca çevre kirlenmesine olumsuz etkileri vardır. Bitki paraziti
nematodlar ile mücadelede sınırlı da olsa ilaçlı mücadele önerilmekte ve
bazı bölgelerimizde geniş çapta uygulanmaktadır. Fümigant etkili ve
sistemik etkili nematisitlerin toprakta ve bitkide bıraktıkları rezidüler insan
ve çevre sağlığına olumsuz etkiler yapar. Bu ilaçlar usulüne uygun biçimde
kullanılmadıkları zaman bitkiler için fitotoksiktir.

Sebze Zararlısı Akarlar,
Orthopterler ve
Thysanopterler

Şube: Arthropoda (Eklembacaklılar)
Sınıf: Arachnida (Örümcekler)
Takım: Acarına (Akarlar)
Tetranychus urticae (İki benekli kırmızıörümcek)
Tanınması: Vücut oval, esas rengi yeşilimsi sarı olup, ergin dişilerin boyu
0.3-0.5mm kadardır. Vücut ortasına yakın mesafede iki tarafta birer adet
siyah leke vardır.
Erkekler dişilerden daha küçük ve abdomenleri arkaya doğru incedir.
Birinci dönem larva üç çift bacaklı, nimf ve erginler ise dört çift
bacaklıdır.
Yumurtaları küresel olup, başlangıçta cam gibi şeffaftır, açılmaya yakın
koyulaşırlar. Çapı 0.1mm dir.

Yayılışı: Başta Ege, Akdeniz, Trakya ve Orta Anadolu olmak üzere
ülkemizin hemen hemen her tarafında bulunur.
Biyolojisi ve zararı: Polifag bir zararlıdır. Sebzelerin çoğunda, bir çok
endüstri ve süs bitkisinde ve meyve ağaçlarında zarar yapmaktadır.
Sebzelerden domates, kavun, karpuz, hıyar, kabak, biber, patlıcan,
fasulye, bezelye ve börülcede zararlıdır.
Seralarda özellikle fasulye, hıyar, domates patlıcan ve kabakta zararı
önemlidir.
Dişiler, yumurtalarını yaprak alt yüzeyine, yaprak damarları boyunca
yaptıkları ağlar arasına bırakırlar. Bir dişi 100-200 yumurta bırakabilir.
Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 3-5 günde açılır. Yumurtadan çıkan larva
protonimf ve deutonimf dönemlerini geçirerek ergin olur. Larvalar ergin
oluncaya kadar 3 durgun devre geçirir. 8-15 günde ergin olurlar. Döl sayısı
bulundukları bölgenin iklimine ve konukçusuna bağlı olarak değişmektedir.

Üzerinde yaşadığı bitkinin yaprak özsuyunu emerek beslenirler.
Emgi sonucu yaprakta sararma olur. Özümleme geriler, yapraklar
kıvrılır, dökülür. Ürün verimi ve kalitesi düşer. Zararlının yoğun
olduğu durumda bitkinin sürgün ve dalları ağ ile kaplı hale gelir,
yapraklarda ve bitkide kuruma meydana gelir.

Tetranychus türleri aynı zamanda Patates Y virusu ve Tütün halka leke
virusunun vektörüdür.

Doğal düşmanları: Kırmızıörümceklerin ülkemizde saptanan doğal düşmanları
şunlardır:

Phytoseilus persimilis, Thyphlodromus similis, T. pyri (Acarina: Phytoseiidae);
Scolothrips longicornis (Thys.: Thripidae);
Hyperaspis reppensis, Scymnus rubromaculatus,
S. pallipediformis, Stethorus punctillum, S. gilvifrons) (Col.:Coccinellidae),

Oligota flavicornis (Staphylinidae); Piocoris erythrooephala (Het.: Lygaeidae),
Deraeocoris serenus, D. punctatus, D. pallens , Macrolopus caliginosus
(Miridae), Orius niger, O. minitus (Anthocoridae),
Nabis pseudoferus (Nabidae); Chrysoperla carnea (Neur.: Chrysopidae);
Therodiplosis persicae . (Dip.: Cecidomyiidae).

Savaşı
Kültürel önlemler
İklim ve doğal düşmanlar kırmızı örümcek yoğunluğunu etkileyen iki
önemli faktördür. Temmuz ve Ağustos aylarında tarladaki su stresi
özellikle sıcak, rüzgarlı ve kuru havalar kırmızı örümcekler için çok uygun
olup onların ekonomik zarar oluşturan popülasyonlara ulaşmalarına
sebep olur.
Zaralı ile bulaşık sebze artıkları ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Hasattan
sonra tarla sürülerek tarla içinde kışı geçirdiği yabancı ot ve bitki artıkları
temizlenmelidir. Azotlu gübreler fazla kullanılmamalıdır.
Kırmızı örümcekler tarla kenarındaki yabancıotlarda kışı geçirmesine
rağmen, bu yabancıotların doğal düşmanlara barınak olması nedeniyle
korunması yararlı görülmektedir.

Biyolojik savaşımı: Doğal düşmanlarından, özellikle phytoseidler,
coccinellidler ve predatör tripsler biyolojik mücadele açısından çok
önemlidir. Bu faydalıların korunması ve etkinlilerinin artırılması için
gerekli önlemler alınmalıdır.

Sera bitkilerinde zararlı olan kırmızı örümcek türleri ile biyolojik
mücadelede en çok kullanılan predatör akarlar, başta Phytoseiulus
persimilis olmak üzere Galendromus occidentalis, Mesoseiulus
longipes ve Neoseiulus californicus türleridir. Bu akarlar kitle halinde
üretilip salınarak, ya da biyopreparatları temin edilerek mücadele
çalışmalarında kullanılmaktadırlar. Dünyada, genellikle P. persimilis’in
kullanıldığı bu tip mücadele çalışmalarında kimyasallar kadar etkinlik
sağlanabilmiş ve bu uygulamalar pratiğe aktarılmıştır. Hatta birçok
phytoseiid türünün biyopreparatı hazırlanarak, kullanıma sunulmuştur.
Özellikle Kanada ve Amerika’da phytoseiid akar biyopreparatı
hazırlayarak ihraç eden pek çok firma bulunmaktadır. Bu ülkelerde
phytoseiid akar siparişinde bulunmak üzere istek formları hazırlanmış ve
herkesin ulaşabilmesi için internet hizmetine sunulmuştur.

Ülkemizde ise, bu konuda fazla ilerleme sağlanamamıştır. Her ne kadar
kitle üretim ve etkinlik çalışmaları yapılsa da, ticari boyutta bir
yetiştiricilik ve pratiğe aktarılmış bir uygulama söz konusu değildir.
Biyolojik mücadele de kullanılacak predatörler yurt dışından
getirtildiğinden, mücadele masrafları yükselmektedir. Böyle bir durum ile
karşılaşan üretici ise, uygulaması daha kolay ve ucuz olan kimyasal
mücadeleyi biyolojik mücadeleye tercih etmektedir. Ülkemiz üreticisinin
predatör akar kullanımını tercih etmesini sağlamak için, phytoseiid
akarların ticari üretimi yapılarak onların kolayca temini sağlanmalıdır. Bu
nedenle ülkemizde bu konu ile ilgili çalışmalara bir an önce başlanmalı
ve gerekli önlemler vakit kaybetmeden alınmalıdır.

Seralarda Hıyar ve domateslerde kırmızıörümceklere karşı yaprak başına
5 kırmızıörümcek bulunduğunda, biyolojik mücadelede Phytoseilus
persimilis kullanılabilir. Salınacak avcı akar miktarını belirlemek üzere 20
bitkide bulunan yapraklar sayılır. Daha sonra bir bitkide bulunan ortalama
yaprak sayısı hesaplanır. Hesaplanan yaprak sayısı, serada bulunan bitki
sayısı ile çarpılarak, seradaki toplam yaprak adeti bulunur. Seraya yaprak
başına bir adet P. persimilis gelecek biçimde eşit olarak dağıtılır.

Kimyasal savaşımı: Kırmızıörümceklerin kimyasal mücadelesine
karar verebilmek ve ilaçlama zamanını doğru bir şekilde
belirleyebilmek için kırmızıörümcek yoğunluğunun ve doğal
düşman populasyonlarının saptanması gerekir.
Sebze bahçelerinde ilk çiçeklenme döneminde parsellerin
köşegenlerinden araziye çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin
alt ve orta yapraklarından birer adet yaprak alınarak sayım yapılır.
Parsel büyüklüğüne göre, fasülye gibi küçük yapraklı bitkilerde 25-30,
hıyar ve patlıcan gibi büyük yapraklı bitkilerde 10-20 adet yaprak
üzerlerindeki canlı kırmızıörümcekler sayılır.Yaprak başına düşen
canlı kırmızıörümcek sayısı hesap edilir. Yapılan sayımda fasülye gibi
küçük yapraklı sebzelerde 1-3 adet canlı kırmızıörümcek, patlıcan
gibi büyük yapraklı sebzelerde 3-5 adet canlı kırmızı örümcek
bulunursa uygun ilaçlardan biri ile ilaçlı savaşım yapılır.

Seralarda ise seranın büyüklüğüne göre 20-50 bitki seçilir. Her bitkinin
alt orta ve üst yapraklarından birer adet alınır ve sayım yapılarak yaprak
başına düşen birey sayısı hesap edilmelidir.
Kırmızıörümcek yoğunluğu başlangıçta sera kenarlarında meydana
geldiği ve lokal olarak görüldüğü için, sadece bu yerler sipesifik
akarisitlerle ilaçlanmalıdır. Kırmızıörümcekler sera içerisine yayılmış
ve mücadele eşiği olan; küçük yapraklı bitkilerde 3 adet, büyük yapraklı
bitkilerde ise yaprak başına 5 adet yoğunluğa ulaşmış ise kaplama
ilaçlama yapılmalıdır. Çevrede vektörü olduğu virus hastalıkları
yaygınsa, mücadele eşiği gözönüne alınmadan mücadele
yapılmalıdır. Uygulamada sadece hedef alınan zararlıya karşı
spesifik akarisitler kullanılmalıdır

Kırmızıörümceklerde direnç gelişimini önlemek için aynı ilaçları veya
benzer etki mekanizmasına sahip ilaçları sürekli kullanmak yerine selektif
akarisitleri rotasyonlu olarak kullanmak yararlı olur. Buna ilaveten doğal
düşmanların varlığı ve etkinliği gözetilerek seleksiyon baskısı da
azaltılmalıdır.
Tetranychus atlanticus Atlantik akarı
Tanısı: T. urticae‘ ye benzemektedir.
Bu türün zarar şekli, ekonomik önemi, yayılışı ve konukçuları T. urticae ‘ ye
benzemektedir.

Familya: Eriophyidae
Aculops lycopersici (Domates uyuzu)
Tanınması:Bu zararlı iğ şeklinde, sarımtrak-yeşil renkte oldukça
küçüktür. Dişiler 150-180µ, erkekler ise 140-150µ’dur.
Konukçuları: Solanaceae famılyasına bağlı bitkiler olup patlıcan, biber ve
Köpeküzümü (Solanum nigrum) bunlardan en çok domatesi tercih
etmektedir.

Biyolojisi ve zararı: Domates uyuzu, kapalı alanlarda daha çok ilkbahar
ve sonbahar aylarında, açık alanlarda ise Çukurova’da sonbahar
aylarında önemli zararlara neden olmaktadır.
Yüksek sıcaklık ve düşük bağıl nem gelişmesi için en uygun koşuldur
(26,5°C sıcaklık ve %30 orantılı nem). Bu koşullarda yumurta iki günde
açılır.
İki nimf dönemi vardır. Birinci nimf dönemi bir gün, ikinci nimf dönemi iki
veya üç gün sürer. Bir dölünü 6-7 günde tamamlar. Mayıs başından
Kasıma kadar yaşamını sürdürür.
Dişiler yumurtalarını yaprak kılları arası, küçük yarıklar veya yaprak
damarı gibi doğal korunma yerlerine bırakır.

Çok küçük oluşları nedeniyle ancak bitkiler zarar gördüğü zaman
fark edilirler. Bu dönemde bronzlaşmış yaprakların üstündeki yeşil
yapraklarda yüzlerce sarımtrak-yeşil, konik şekilli akarlar görülür.

Bu akarlar yaprak, gövde ve meyve hücrelerinin içeriğini çekerler.
Genellikle bulaşma gövdenin yere yakın kısımlarında başlar,
yapraklara, sapa doğru çıkar.
Alt yapraklar kuruyarak bitkilere sağlıksız bir görünüm kazandırır.
Gövde ve yaprakların rengi ekseri yağımsı bronz rengine veya
pasımsı bir renge döner.
Yapraklar kavrulmuş gibi sert ve gevrektir. Gövde üzerinde
çatlamalar olur ve büyüme durur.

Şayet gerekli önlemler alınmaz ise bu zararlı bilhassa sıcak
havalarda şiddetli yaprak dökülmesine neden olarak meyvelerde
fazla miktarda güneş yanıklığına neden olur.
Meyvelerin üzeri susuz toprak gibi çatlar.
Simptomlar bitkide hızla yayılır ve sonuçta bitki solar ve ölür.
Orijini Avustralya olan A. lycopersici’ye ülkemizde Akdeniz, Ege ve
İçanadolu Bölgesinde rastlanmaktadır.

Doğal düşmanları: Ülkemizde saptanan doğal düşmanları Pronematus
ubiquitus (Acarina:Tydeidae) ve Macrolophus caliginosus (Heteroptera,
Miridae) dir.
Domates pas akarına kullanılacak biyolojik mücadele yöntemleri:
Pronematus ubiguitus'un serada bulunması halinde Domates Pasakarını
baskı altına aldığı; M. caliginosus'un da zararlı popuplasyonunda etkili
olduğu saptanmıştır. Bu predatörlerin korunması için gerekli önlemlerin
alınması gerekmektedir. Domates Pasakarını'nın sorun olduğu seralara
Pronematus umbiquitus'un yerleştirilmesi; Macrolophus caliginosus
populasyonunun korunması yerinde olur. P. ubiguitus ve diğer
Phytoseiidae'lerin kullanılma olanakları üzerinde çalışılması yararlı
olacaktır.
Kültürel önlemler: Kışı Köpek üzümünde geçirmesi nedeni ile tarla ve
sera çevresinde köpek üzümü bulundurulmamalıdır.

Savaşı
Serada tüm bitkiler gözden geçirilir, Kök boğazında, gövde ve toprağa
yakın yapraklarda ilk belirtiler görüldüğünde önce lokal ilaçlama
yapılmalı, eğer yayılma devam ederse seranın tamamı ilaçlanır.
Tarlada da alt yapraklarda ve gövdelerde bronzlaşma incelenmeli ve
zarar görmüş ve yeşil yapraklar hemen incelenmelidir. Zarar tipik
olarak yeşil meyveler 5 cm çapa ulaştığında görülür.
Zararlı ilk görüldüğünde hemen ilaçlama yapılmalıdır.

Familya: Tarsonemidae
Polyphogotarsenemus latus (Sarı çayakarı)
Tanınması: Ergin dişileri 179 μm, erkekleri ise 120 μm boyunda çok küçük
akarlardır. Göz ile çok zor görünürler. Ergin dişiler geniş oval yapıda
genellikle sarımtrak beyaz renktedir. Erkekler ise açık pembemsi renktedir.
Dorsallerinde “Y” harfi şeklinde vücut boyunca uzanan sindirim sistemi
beyaz renkte görülür. Fazla hareketli değildirler.

Yumurta ortalama 71μm boyunda ve oval yapıda olup üzerinde sıra şeklinde
beyaz renkte tüberküller bulunur

Uygun sera koşullarında çok sayıda döl verebilirler.
Polifag bir zararlıdır. En önemli zararını biberler üzerinde
yapmaktadır, hıyar, domates, patates, patlıcan, fasulye, kabak, kavun ve
karpuz, konukçuları arasındadır.
Biyolojisi ve Zararı: Seralarda sebzelerde önemli zararlıdır.
Yumurtalarını genç sürgünlerin ve meyvelerin üzerine bırakırlar. Ergin
ve nimfleri bitkinin genç yapraklarını ve tepe noktalarını tercih ederler.
Optimum gelişme sıcaklığı 20-22ºC dir. Yumurtadan ergine gelişme süresi
12 gündür.

Bitkilerin çiçek ve meyvelerinde, genç yaprak ve sürgünlerde büyüme
noktalarında zararlı olurlar. İlk önce yaprakların alt yüzeyinde renk
açılması ve bronzlaşma görülür. Bitkilerin genç vejetatif organlarında
beslenme sonucu bitki bodur kalmakta ve yapraklar kıvrılıp
büzüşerek deforme olup zamanından önce dökülmektedir.
Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgesinde bulunmaktadır.
Doğal düşmanları: Phytoseidlerden bazı doğal düşmanları
bulunmaktadır.
Savaşı
Kültürel önlemler: Seralara beyaz sinek erginleri tarafından
taşınmaları nedeniyle, beyaz sineklerin sere içerisine girmesini
engelliyen önlemlerin iyi alınması gerekmektedir.
Biyolojik mücadele: Doğal düşmanlarından özellikle Phytoseidlerin
korunması ve etkinliklerinin artırılması için gerekli önlemler
alınmalıdır.

Kimyasal savaşımı: Sarı çay akarı’nın kimyasal mücadelesine karar
verebilmek ve ilaçlama zamanını doğru bir şekilde belirleyebilmek için,
seradaki beyazsinek yoğunluğu ve doğal düşman popülasyonunun
saptanması gerekir. Haftada en az bir kez örnekleme yapılmalıdır.
Bunun için seranın büyüklüğüne göre 20-50 bitki seçilerek alt, orta ve
üst yapraklarından birer adet koparılarak sayım yapılır. Yaprak başına
düşen zararlı hesap edilir.
Yaprak başına 5 acar görüldüğünde, zararlının yavaş yayılması
nedeniyle spesifik akarisitlerle lokal ilaçlama yapılmalıdır.

Familya: Tyroglyphidae
Rhizoglyphus echinopus
Ergin bireyler yuvarlakça, saydam, dorsalde iki koyu lekeleri vardır. Bacaklar
kahverengi ve kalın yapıdadır. Hypopus dönemi, kendileri için uygun
olmayan koşullarda oluşturdukları bir dönem olup, bu dönemde uzun süre
beslenmeden canlılıklarını devam ettirebilmekte ve genellikle böceklere
tutunarak yayılabilmektedirler.
Çok fazla konukçuları vardır. Yumrulu ve soğanlı sebzelerde, süs bitkilerinde
seralarda ve açık alanlarda geniş dağılım gösteren önemli bir zararlıdır.
Sebzelerden soğan, sarmısak, patates, süs bitkilerinden lale, sümbül,
nergis, glayol, zambak v.d. zararlı olmaktadırlar.

Yumruları kısmen yada tamamen çürütüp bozarak çiçek verimini düşürürler.
Yumrularda yavru yumru yapma yeteneği kaybolur.
Direkt olarak sağlam yumrulara zarar vermez ancak çürümekte olan dokularda
beslenmekte fakat bununla temas eden sağlam dokularda da zararlı olmaktadır.
Bakterial ve fungal hastalıkları da yaymaları mümkündür.
Özellikle depolarda çürümekte olan yumruların hemen elemine edilmesi ve akarın
yayılmasını önlemek gerekir.

Predatörleri ve biyolojik savaşımı: Akarisit kullanımını azaltmak için
pratatörü olan Hypoaspis aculeifer (Toprakta faydalı predatör akar) ile
biyolojik kontrol imkanlarını araştırmamız gerekmektedir.
Savaşımı: Yumruların sıcak su ile 39-41Cºde 2 saat muamele edilmesi ve
depolarda soğanların -2Cºde tutulması önerilen bir savaşım yöntemidir.
Ayrıca soğanların kontrolu sonucu bulaşık olduğu saptanırsa organik
fosfatlı bir insektisit ya da akarisitle hazırlanan ilaçlı su içerisinde 30
dakikalık bir süre batırılması önerilir. Bu işlem dikim öncesi de uygulanabilir

Sınıf: Insecta
Takım: Orthoptera
Familya: Acrididae
Dociostaurus maroccanus (Fas çekirgesi)
Tanınması: Erginlerde vücut uzunluğu 17-33mm’dir. Genel olarak sarımsı gri
renkte, üzeri koyu ve açıksarı lekelerle kaplıdır. Tegmina(ön kanatlar)ve arka
kanatlar arka femurların ucunu geçer. Arka femurlar üzerinde 3 adet enine,
kalın ve siyahımsı lekeler bulunur. Erkeklerde cerci uçta yuvarlaktır. Pronotum
üzerinde ortada haç şeklinde silik bir işaret ve bunun orta kısmında da enine
üç adet çizgi bulunur.
Gregar ve soliter formları vardır.
Yumurta 5mm boyunda, pirinç tanesi şeklinde ve sarımsı renktedir. Yumurta
yüksükleri silindirik şekilde olup, otaya doğru hafif köşe yapar.
Yumurtalar yüksüğün dip kısmında birkaç sıra halinde düzgünce
yerleştirilir. Yüksüğün uzunluğu 2-3 cm, eni ise 1.5cm’dir. Bir yüksük içinde
yaklaşık 20-50 yumurta bulunur.

Yumurtadan yeni çıkan nimfler 5-6 mm boyda koyu kahverenginde ve üzerlerinde
siyah lekeler bulunmaktadır. Daha sonra renkleri 5. dönemde sarımsı kırmızıya
döner.
Yayılışı: Ülkemizin Kuzey ve Doğu Anadolu’nun bazı yerleri hariç hemen hemen her
tarafında bulunur.
Ancak Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu’nun bazı
yerlerinde çoğalarak zarar yapar.
Fas çekirgesinin Ege Bölgesinde İzmir (Bayındır, Tire, Menemen), Aydın (Çine,
Koçarlı, Yenipazar), Manisa (Eşme, Kula), Muğla (Merkez, Milas, Fethiye),
Uşak, Kütahya (Simav)'da, Marmara Bölgesinde Edirne başta olmak üzere
diğer bir çok illerde, Karadeniz Bölgesinde Samsun (Bafra) ve Amasya'da
devamlı üreme alanları bulunmaktadır.
Konukçuları: Polifaktır. Sebzelerden özellikle lahana, domates, havuç ve
soğanda zararlıdır.

Biyolojisi ve zararı: Yerli çekirge türleri içerisinde en tehlikeli olanların
başında yer alır.

Yeni çıkan erginler 3-5 gün sonra çiftleşmeye, çiftleşmeden 3-5 gün sonra da
dişiler yumurta bırakmaya başlar. Yumurtalar toprak içinde 8-10 ay kadar
kalır.
Çekirgelerde yumurta bırakma yeri genel olarak toprağın yapısı ile ilgili
olup dişi çekirge bunu bazı sondajlamalar yaparak seçer.
Dişiler yumurta bırakmak için daha çok Tavşan Bıyığı ile köksüz,
mevsimlik kısa ömürlü diğer bitkilerin bol bulunduğu, hemen hemen kuru,
orta derecede sıkı ve işlenmemiş arazi parçalarını tercih ederler.
Toprağa bırakılan yumurtaların embriyonik gelişiminde rutubetin etkisi
çok önemlidir. Fazla su ve rutubette yumurtalar ölür. Kurak koşullarda
embriyo dormant döneme geçer ve suya karşı direnç kazanmış olur.
Koşullar uygun giderse gelecek ilkbaharda tekrar gelişmelerine
başlarlar.

Yumurtadan çıkan nimfler, etrafta rastladıkları başta tavşan bıyığı
(Poa spp.) olmak üzere benzeri diğer bazı bitkileri iştahla yemeye
başlarlar. Ancak nimfler geliştikçe bu defa diğer bitkileri de yemeğe
başlar. Ergin hale gelen bireyler ise yumurtadan çıktıkları yerleri terk
ederek yoğun vejetasyon alanlarına dönerler.
Ergin ve nimfler bitkilerin özellikle taze yaprak ve sürgünlerini yerler.
Doğal düşmanları: Çekirgelerin çok sayıda doğal düşmanı vardır.
Örneğin bakterilerden Aerobacter aerogenes var. acridiorum Fas
çekirgesi bağırsaklarında bulunur ve soğuk havalarda ölümlere neden
olur. Parazit mantarlar yağmurlu, serin ve nemli havalarda ölüm meydana
getirir.
Nematodlardan Mermis sp. ve Agamermis sp. çekirge vücudunda iç
parazit olarak bulunmuştur.
Acarina takımından Eutrombidium sp. Acrididae yumurtaları ile
beslenmektedir.
Coleoptera takımından Trichodes amnios larvaları çekirge
yüksüklerindeki yumurtaları yerler.

Mantidae familyasından Mantis religiosa, Bolivaria brachyptera ve
Empusa fasciata nimf ve erginleri bir çok çekirgenin önemli predatörleridir.
Tettigoniidae familyasından Saga spp. ve Decticus albifrons da
çekirgelerin predatörleridir.
Ayrıca bir çok kuş özellikle sığırcık (Sturnus vulgaris ) ve Alaca sığırcık
(Pastor roseus ) başta olmak üzere leylekgiller (Ciconidae), Kargagiller
(Corvidea), Serçegiller (Passeridae) v.b kuşlar çekirge nimf ve erginlerinin
önemli doğal düşmanıdır.

Savaşı
Çekirgelerin yumurta bıraktığı alanların sürülmesi etkili bir metoddur.
Uzun yıllar başarı ile kullanılmış olan çinko tuzak metodu, fazla zaman ve
emek istediği için günümüzde terk edilmiştir. Bu metodda başlıca çinko
levhalar kullanılır ve hendekler kazılır. Nimfler yeni çıkmaya başlar başlamaz
kuşak teşkil ederek gidiş istikametlerinin önlerine düz çinko levhalar yan
yana getirilerek dik bir duvar çekilir. Bu çinko duvarın önüne 1-1.5m
derinliğinde, 1-1.5m eninde 2-4 veya 6m uzunluğunda hendekler kazılır.
Kuşağın gidiş istikameti önüne dikilen çinko duvara çarpan nimfler,
hendeklerin içine düşerek birbirleri üzerine yığılarak, çıkamazlar ve ölürler.
Daha sonra bunların üzeri örtülür veya imha edilir.
Kimyasal savaşımı:
Çöl çekirgelerine karşı kullanılan en etkili savaş metodu kimyasal savaştır.
Bunun için kullanılan insektisidler zehirli yem ve püskürtme ilaçlar olmak
üzere iki şekilde uygulanmaktadır.

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, Güdük ve Yeşil
çekirgelere karşı Nisan'da, Kara Çekirge ve İtalyan çekirgesine Mayıs’ta, Madrap
Çekirgesinin 2. döl nimflerine Temmuz'da başlatılabilir. Ancak mücadele coğrafi
bölgelere ve iklim faktörlerine bağlı olarak daha önce veya daha ileri bir tarihte de
olabilir.

Zehirli yem aktif olarak kullanılmaktadır. Zehirli yem mümkün olduğu
oranda ilk dönem nimflerine atılır.
Bunun için daha önceden hazırlanan yem, yumurta bırakılan alanların iyice
ve devamlı şekilde incelenmesi ile nimfler çıkar çıkmaz onların bulunduğu
yerlere elle tohum serper gibi muntazam şekilde atılır. İlaçlı kepeği yiyen
nimfler kısa zamanda ölürler.
Burada dönüme atılacak yem miktarının da önemi büyüktür. Nimfler eğer
toplu olarak bulunuyorlar ve dinlenme anında iseler dönüme 7-7.5kg veya
yürüyüş halinde iseler 5-15kg hesabı ile atılır.
İstirahat halinde olan ergin çekirgelere karşı da zehirli yem kullanmak
mümkündür. Bunlara özellikle sabahın çok erken saatlerinde olmak üzere
dönüme 15-20kg gelecek şekilde zehirli yem atmak gerekir.

Zehirli yem 5. dönemin son 2-3. günlerinde olan nimflerle
gömlek değiştirme anında olanlara uygulanmaz. Çünkü bu
dönemde çekigeler beslenmezler. Zehirli yemler özellikle çıplak
ve bitki örtüsü az olan alanlarda daha fazla etkilidir.
Mücadelede geç kalınmış ve zararlı çekirgeler kültür alanlarına
(sebze, tütün vs.) girmişse, hasada yakın bitkileri ilaçlamak yerine,
zehirli yemle mücadele yapılmalıdır. Bu durumda kara çekirge
mücadelesinde de öngörülen zehirli yemler; l dekar için 8 kg
kepeğin 3-4 litre su ile nemlendirilmesinden sonra ıslak kepek
üzerine 1/2 kg toz şeker serpilip, 100 cc Parathion methyl 360 g/1
terkipli bir ilacın ilave edilmesiyle hazırlanır.
Zehirli yemden ölen çekirgeler toplanıp gömülmelidir (kuş, kümes
hayvanları vb. yiyip ölmesinler).

Püskürtme ilaçlar zorunlu hallerde sürü halinde olduklarında yapılır.

Çekirgelerin etrafı bulaştırmaları ve zararlarını önlemek için ergin
çekirgeler cinsel olgunluğa erişmeden önce, özellikle pembe ve
kahverenkli hatta sarı renkli dönemlerinde, daha yumurtlamaya
başlamadan önce ilaçlı savaşımını yapmak uygundur.
Nimf mücadelesine önem verilmeli, çekirgeler ergin olmadan mücadelesi
tamamlanmaya çalışılmalıdır.
Oturmuş sürülere karşı akşamüstü karanlık basmadan veya sabahın
çok erken saatlerinde olmak üzere ilaçların yapılması gerekir. Bunun
için oturmuş sürülerin bulundukları yerler kırmızı renkli flamalarla
işaretlenir ve ona göre savaş uygulanır.

Nimflere karşı yapılan savaş, ergin çekirgelerin yumurtlamalarına
engel olunamadığı alanlarda uygulanır. Bunun için yumurta bırakılan
alanlar dikkatli olarak tespit edilerek işaretlenir. Her gün kontrol
edilerek yumurtalar açılır açılmaz ve ilk nimfler görülür görülmez
uygulamaya geçilir. Yumurta açılımı, iklim koşulları ile ilgili olarak
duraklıyor ve tekrar başlıyorsa, arazide gözlem ve kontrollere
devam edilmeli, gerekirse bu alanlar tekrar ilaçlanmalıdır. En uygun
saatler sabahleyindir. En geç 11’e kadar yapılmalıdır.
Dikkat edilecek önemli bir nokta da mümkün olduğu kadar nimfler
yaşlanmadan savaş bitirilmelidir. Aksi takdirde 4. ve 5. dönemlerde
bulunan nimflere karşı erginlerde olduğu gibi yüksek dozlu ilaçlar
kullanmak gerekir. Genellikle kimyasal mücadele, Nisan'da
başlatılabilir. Ancak mücadele coğrafi bölgelere ve iklim faktörlerine
bağlı olarak daha önce veya daha ileri bir tarihte de olabilir.

Familya: Gryllotalpidae
Gryllotalpa gryllotalpa (Danaburnu)
Tanınması: Genel rengi gri kahve veya koyu kahverengi, vücudun alt tarafı
sarımsı renktedir. Vücudun üzeri kadife gibi ince ve kısa tüylüdür. Baş ileriye
doğru uzamıştır. Ağız parçaları çiğneyicidir. Pronotum yumurta şeklinde,
büyük ve iyi gelişmiştir. Ön bacak toprağı kazmak için özelleşmiştir. Üst
kanatlar kısa ve derimsi yapıdadır. Arka kanatlar şeffaftır ve katlanmış
olarak ön kanadın altındadır. İstirahat halinde geride kuyruk şeklinde
uzanır. Vücut uzunluğu genellikle 40-60mm arasında değişir. Biyolojisi ve
Zararı:
Polifag bir zararlıdır. Omnivor bir türdür.
Ergin ve nimfleri toprak altında galeriler açarlar. Ayrıca toprak içinde
dişiler çiftleşme ve yumurta bırakma odacığı yaparlar. Galeriler toprak
içinde genel olarak 10-20cm derinliktedir. Ancak bu derinlik topraktaki
rutubete bağlıdır. Genellikle çok kumlu-killi, humuslu ve hafif toprakları
severler.

Hayatlarının büyük bir kısmını toprak içinde geçirirler. Ancak geceleri
toprak yüzeyine çıkarak faaliyette bulunurlar. Geceleri ışığa bol olarak
gelirler. Dişiler çiftleştikten sonra yumurtalarını toprak içindeki odacıklar
veya yuvaları içine toplu olarak bırakırlar. Bir dişi bir defada 100-300 kadar
yumurta bırakır ve yumurtlamasını 2-3 defada tamamlar. Böylece bir dişi
hayatı boyunca toplam olarak ortalama 300-600 yumurta bırakır.
Yumurtalar çevre koşullarına bağlı olarak 10-20 gün içinde açılırlar.
Yumurtadan çıkan nimfler ilk dönemde toplu olarak yaşarlar. Dişiler
yumurtalarına hatta ilk dönem nimflere bekçilik ederler. İlk dönemden
sonra nimfler dağılırlar.

Kışı toprak içinde ikinci veya üçüncü nimf döneminde geçirirler.
Baharda havaların ısınması ile birlikte nimler tekrar faaliyete geçerek
Temmuz hatta ağustosa kadar gelişmelerine devam ederler. Beş nimf
dönemi geçirdikten sonra bu dönemin sonunda ergin olurlar.
Yaz sonu ve sonbaharda meydana gelen erginler kışı toprak içinde
açtıkları galeriler içinde geçirirler. Bunlar ertesi baharda çiftleşerek
yumurtalarını bırakırlar.
Böylece danaburnu iki yılda bir döl vermiş olur. Daha sıcak olan
bölgelerde yılda bir döl verir.

Danaburunlarında bazen kanibalizm görülür. Dişiler çiftleştikten sonra
genellikle erkeği yerler.
Bazen predatör olarak faaliyete bulunurlar.
Erginler ve nimfler toprak içinde galeri açarak ilerlerken her türlü bitki
kökü ve yumrularını yerler bu arada toprak içindeki solucanları ve böcek
larvalarını da yerler.
Özellikle yeni dikilmiş ve yeni çimlenmiş sebze fidelerinin köklerini
keserek kurumalarına neden olurlar.
Doğal düşmanları: Bazı kuşlar, kedi ve kümes hayvanları doğal
düşmanlarıdır.

Savaşı
Kültürel önlemler: Toprağın iyi bir şekilde ve zamanında işlenmek
suretiyle yuvalarında bulunan ergin, nimf ve yumurtalardan büyük bir
kısmını yok etmek mümkündür.
Suyu bol olan küçük bahçelerde, su salınarak ergin ve nimflerin
galerilerden dışarı çıkmaları sağlanır. Toprak yüzeyine çıkanlar çeşitli
yolarla öldürülür.
Kışı sıcak yerlerde geçirmeyi tercih ederler. Bu nedenle bahçelerin
belirli yerlerine yaz sonuna doğru öbek öbek taze at gübresi konulur.
Bunlar ilkbahara doğru elden geçirilerek, kışı geçirmek için buraya
toplanmış olan bireyler yok edilmelidir.
Ergin danaburnu yazın elektrik ışığına çok gelir bunlar toplanarak imha
edilmelidir.

Kimyasal savaşımı:
Kimyasal savaşımında zehirli yem kullanılır.

Bunun için 10kg kepeğe 500gr şeker ve insektisitlerden (Trichlorfon,
%80 SP 250g; Endosülfan, %32.9 WP 100g; Endosülfan,%5 toz 500g)
birisi kuru kuruya karıştırılır. Daha sonra bu karışım sünger kıvamına
gelenedek su ile karıştırılarak nemlendirilir. Sonra dekara 5-8kg
gelecek şekilde özellikle akşamüzeri sulama yapıldıktan sonra
bitkilerin diplerine homojen bir şekilde serpilmelidir. Sabahleyin
zehirli yemden ölen dana burunları toplanıp gömülür (kuş, kümes
hayvanları vb. yiyip ölmesinler).

Takım: Thysanoptera (Kirpikkanatlılar)
Familya: Thripidae ( Darkanatlı Tripsler)
Thrips tabaci (Tütün tripsi)

Tanınması: Erginler uzunca, dar ve az çok yassı bir vücuda sahiptir.
Saman sarısı ya da kırlı sarı renktedirler. Vücudun bazı yerlerinde grimsi
lekeler bulunmaktadır. Kanatları sarı veya sarımsı gri renktedir. Antenleri
7 segmentli, uç segmentler daha koyu renktedir. Kanatlar uzun, bir
kenarı uzun saçaklıdır. Abdomen uzunca, açık veya kirli sarı renktedir.
Dişilerde belirgin ve kıvrık bir ovipozitör vardır. Vücut uzunluğu 0.81.0mm dir. Erkeklere doğada çok az rastlanır ve kanatsızdırlar.

Yumurtalar saydam ve beyazımsı renktedir. Yaklaşık 0.25mm uzunlukta ve
fasulye şeklindedir.
I. ve II. dönem nimfler sarı renkte ve 0.8-0.9mm boydadır.

Biyolojisi ve zararı:
Polifag bir zararlı olup ülkemizin hemen hemen her yerinde az veya çok
bulunur.

Ülkemizin soğuk yerlerinde kışı ergin olarak bitki sapları içinde, kuru
otlar arasında, bitki kökleri etrafında, çeşitli bitki artıkları arasında ağaç
kabukları altında ya da toprakta pupa ya da ergin olarak geçirir. Buna
karşılık sıcak yerlerde ve seralarda bütün yıl boyunca yaşamını sürdürür.

Dişiler eşeysiz olarak çoğalırlar. Erkeklerine doğada çok ender
olarak rastlanır. Dişiler yumurta bırakacakları zaman ovipozitörleri
yardımı ile bitkilerin epidermislerini yarar ve paranşim dokusu
içinde torba şeklinde bir oyuk açarak yumurtalarını bırakırlar. Bir
dişi hayatı boyunca yaklaşık 80 yumurta bırakır. Yumurtalar yazın 3-5
günde açılırlar. Yumurtadan çıkan nimfler kısa süre sonra
beslenmeye başlarlar. Bitki üzerinde iki nimf dönemi geçirdikten
sonra toprağa geçerek prepupa ve pupa olurlar. Bir hafta sonra
erginler çıkarak tekrar bitkiye dönerler. Bir döl 26ºC de yaklaşık 18
günde tamamlanır.
Uygun koşullarda yılda 10 döl verebilirler.

Ergin ve nimfleri bitkilerin yaprak, sap ve meyvelerinin epidermis
tabakasını ağız parçaları ile yırtarak ya da zedeleyerek çıkan öz
suyu emerler. Thripslerin yapraklardaki karakteristik zararı gümişi
renk açılmalarıdır. Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde yapraklarda
başlangıçta koyu yeşil renk, daha sonra yanıklar oluşacak şekilde
renk açılmaları meydana gelir.
Zamanla yaprak solar, bükülür ve beyazımsı bir hal alır. Buna halk
arasında akdamar hastalığı denir. Bitkilerde böceğin beslendiği
yerler bir süre sonra beyazımsı veya gümüşi bir renk alır.
Yoğun saldırılarda yapraklar görevini yapamaz, vaktinden önce
dökülür. Bitkinin verimi azaldığı gibi ürün kalitesi de bozulur.

Soğan, pırasa, sarımsak, lahana gibi bitkilerin yapraklarında zarara
uğrayan yerler beyazımsı lekeler halinde belirir. Bu gibi bitkilerde
piyasa değerlerini büyük ölçüde kaybederler. Meyve veya
kapsüllarde beslenilen yerler gümüşi bir renk aldığı gibi meyve
bozukluklarına da neden olabilir. Kurak mevsim ya da yerlerde zararı
daha da artar. Baklagillerde yoğun beslenme sonucu genç
sürgünlerde şekil bozukluklarına neden olur. Ayrıca çiçek
tomurcuklarında gelişme durur ve bunlar açılamaz. Bezelye
meyvelerindeki zararı ise kapsüllerde başlangıçta renk açılmaları,
ileri dönemlerde ise kahverengi ve alacalı yanıklıklar şeklinde
olmaktadır.
Ülkemizde sebzelerden soğan, sarımsak, pırasada ekonomik
önemde zararlara neden olmaktadır.
T. tabaci’nin bitkilerde ayçiçeği mazayik virüsü, tütün halka leke
virüsü, domates lekeli solgunluk virüslerinin vektörüdür. Bu şekilde
verdiği zarar daha da önemli olmaktadır.

Doğal düşmanları:
T. tabaci’nin doğada bazı doğal düşmanları vardır. Bunların çoğu avcı
anthocorid, mirid ve akarlardır. Bu avcılar tripslerin doğada fazla
çoğalmalarına engel olurlar. Bunlar içinde miridlerden en önemli
perdatörü Macrolophus costalis (=rubi)’tir. M. costalis, tütün tripsinin
nimf ve erginleri ile beslenmektedir. Doğal düşmanları, özellikle Orius spp.
biyolojik mücadele açısından önemlidir.
Savaşı
Kültürel önlemler

Sık olarak sulanan fidelik ve tarlalarda tütün tripsi fazla çoğalmadığı için
fidelikler ve tarlalar kuru bırakılmamalı. Fidelik ve tarladaki artıklar, zararlı
otlar toplanarak yok edilmelidir.
Önceden bulaşık olduğu bilinen yerlere fidelik kurulmamalı ve dikim
yapılmamalıdır. Kontrol etmeden bulaşık fideler tarlaya
dikilmemelidir.

Tütün Tripsinin biyoteknik savaşımında SARI YAPIŞKAN TUZAKLAR
KULLANILMaktadır.

Biyolojik mücadele
Doğal düşmanlardan, özellikle Orius spp. Biyolojik mücadelede etkilidir.
Kimyasal savaşımı:
Tripslerin kimyasal mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama zamanını
doğru bir şekilde belirleyebilmek için seredaki trips yoğunluğu ve doğal
düşman populasyonlarının saptanması gerekir.
Seranın büyüklüğüne göre 20-50 bitki seçilir, bu bitkilerden alt, orta ve üst
yapraklardan birer adet alınarak sayımlar yapılarak yaprak başına düşen
zararlı hesap edilir. Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 adet, büyük
yapraklı bitkilerde yaprak başına 20 adet zararlı bulunduğunda kimyasal
savaşıma karar verilmelidir.

Doğal düşmanların örnekleme yönteminde ise; sera içersinde homojen olarak
seçilen 50 bitkinin yine üst, orta ve alt yapraklarından birer yaprakta sayım
yapılarak hesaplanır.
Seralarda Kimyasal mücadele, küçük yapraklı bitkilerde (Fasülye , Biber gibi)
yaprak başına 10, büyük yapraklı bitkilerde (Domates, Patlıcan, Hıyar, Kabak
gibi) yaprak başına 20 adet veya çiçek başına 3 adet nimf+ ergin (ergin-larva)
olduğunda uygulanır. Ancak tripslerin virus vektörü olduğu unutulmamalı ve
mücadelesinde buna dikkat edilmelidir.

Heliothrips haemorrhoidalis (Sera tripsi)
Tanınması: Vücudun üst yüzeyi sık, ağ şeklinde bir yapıya sahiptir.
Vücut 1.2-1.7mm uzunlukta, koyu esmer, abdomen’in ucu genellikle
portakal sarısı, antenler, bacaklar ve kanat açık sarı renktedir.
Yumurtalar 0.3mm uzunlukta ve fasulye şeklindedir
Biyolojisi, zararı ve savaşımı T. tabaci’ de olduğu gibidir.
Ülkemizde ancak seralarda zaman zaman çoğalarak zararlara sebep
olabilmektedir.

Frankliniella occidentalis Çiçek tripsi
Erginleri yaklaşık 1.3-1.9 mm uzunluğunda, ince, uzun ve yassı yapılıdır.
Rengi mevsime göre açık sarıdan sarımsı esmere kadar değişen tonlarda
olabilir. Antenleri 8 segmentlidir. Abdomen kahverengi, thoraks portakal
sarısıdır. Abdomen üzerinde küçük kahverengi benekler bulunur. Ovipozitör
aşağı doğru kıvrıktır. Uzun ve dar kanatlarının kenarları iplik gibi saçaklı
tüylere sahiptir. Dinlenme halindeyken kanatlar, vücudun üzerinde
uzunlamasına katlı halde durmaktadır.
Yumurtalar fasulye biçiminde, beyaz renkte ve 200 µm uzunluğundadır.
Yaşam döngülerini yumurta, nimf, prepupa, pupa ve ergin şeklinde 15 ile 30
günde tamamlar.

Nimf, genellikle toprakta pupa olur. Ancak, nadiren de olsa tüylü yapraklı
bitkilerin dokusu içerisinde de pupa oldukları görülmüştür. Pseudopupanın
erken dönemi kısalmış anten yapısı ve kanat tomurcukları ile
karakteristiktir. Pseudopupanın geç dönemi hareketsizdir, bu dönemde
erginin şeklini almaya başlar, kanatlar uzar, antenler geriye doğru döner.
Her iki pupa dönemi de beyazdır.
Kışı ergin halde toprakta ve çeşitli bitkiler üzerinde geçirirler. Erkek/dişi
oranı 1/4‘tür. Erkekler nadiren görülürler. Erkekler döllemsiz yumurtadan
çıkarlar.
Tarla koşullarında yılda 4–6 döl, Sera koşullarında yılda 12-15 döl
verebilir.
Tripsler, en fazla uçuş faaliyetini günün serin saatlerinde yaparlar.
Zararlı, yumurtalarını yaprak ve çiçeklerin dokusu içine tek tek bırakır. Bir
dişi yaşamı boyunca 30–150 adet yumurta bırakabilir. Yumurtalar
genellikle bir hafta içinde açılır. Çıkan larvalar 2 dönem geçirdikten sonra
pupa olmak için toprağa girer. Larva dönemi 3–6 gün, pupa dönemi de 3–
6 gündür. Ergin olduktan sonra bitkiye yeniden dönerler.

Larva ve erginleri bitki özsuyunu emerek zararlı olur. F. occidentalis
bulaşmasının esas belirtileri yaprakların üst yüzeyinde beslendiği
dokularda karakteristik gümüşi lekeler ve beslenme yerlerindeki
çukurluklardır. Zamanla bu yaprak solar ve dökülür. F.occidentalis hem
yaprakta hem çiçekte beslenerek zararlı olur. Bu emgiler sonucu bitki
tamamen kuruyabilir.
Konukcuları: Polifagtır. 62 familyadan 244 bitki türü konukçusu olarak
saptanmıştır. Sebzelerden domates, bamya, biber, fasulye, soya, kavun,
karpuz, patlıcan ve kuşkonmaz tripslerin önemli konukçuları arasındadır.
Bu zararlı bazı virüs hastalıklarının vektörüdür.

Doğal Düşmanları: Türkiye’de Akdeniz Bölgesinde, yapılan çalışmalarda
Orius sp. (Het.: Anthocoridae)’un Çiçek tripslerinin önemli bir avcısı olduğu
saptanmıştır. Yurtdışında yapılan çalışmalarda ise Adalia bipunctata,
Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae), Syrphus spp. (Dip.:
Syrphidae) ve Chrysoperla carnea ( Neu.: Chrysopidae)’nın da tripslerin
önemli avcıları olduğu belirlenmiştir.
Avrupa’da iki predatör akar; Amblyseius barkeri ve Neoseiulus cucumeris
biyolojik ajan olarak seralarda kullanılmaktadır.
Savaşımı:
Kültürel Önlemler
Seralarda hijen çok önemli olup, bitki artıkları ve yabancı otlar yok
edilmelidir. Toprak 10 cm derinliğinde sürülerek pupalar yok edilmelidir.
Havalandırma açıklıkları en az 462 µm‘ lik tel ile kaplanmalıdır. Ayrıca,
seraların içerisinde ve çevresinde zararlının diğer konukçularının
bulundurulmamasına özen gösterilmelidir.

Biyolojik mücadele
Doğal düşmanlardan, özellikle Orius spp. Biyolojik mücadelede etkilidir.
Örtüaltı tek ürün yetiştiriciliğinde O. laevigatus’un F. occidentalis’e karşı etkinliği ile
ilgili yapılan çalışmalarda, Ekim ayında biberde 4 ve patlıcanda 6 adet ergin/m2salım
yoğunluklarında zararlının baskı altına alındığı bildirilmektedir. Ancak kış aylarında
ısıtma yapılmayan seralarda, sera sıcaklığının düşüşüne bağlı olarak faydalı
popülasyonunda azalma ve Mart başlarında, aynı yoğunlukta salımların
tekrarlanması gerekebilmektedir. Eğer predatör salımı yapılıyorsa bitkide koltuk ve
yaprak alma işlemleri sırasında koparılan yapraklar, birkaç gün sera içersinde
bırakılarak, mevcut yumurtaların çıkışı ve nimflerin bitkilere geçmesi sağlandıktan
sonra seradan uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Zararlının davranışı gereği kimyasal mücadele zordur.
Çiçek tripslerine karşı doğrudan kimyasal mücadele önerilmesi yerine,
diğer zararlılar ile entegre edilmesi ana hedef olmalıdır. Çabuk direnç
geliştirmeleri nedeniyle, bilinçsizce ve yoğun ilaç kullanımından
kaçınılmalıdır.
İlaç uygulamaları, çiçeklenme dönemindeki dölleyici böceklerin
korunması açısından, çiçeklenme öncesinde veya bitkilerin %10’ u çiçek
açmadan önce yapılmalıdır.
Kimyasal mücadelenin başarısı ve ilacın etkinliğini arttırmak için
ilaçlamalar, bitki çiçeklerinin açık olduğu günün erken saatlerinde, çiğ
kalktıktan hemen sonra yapılmalıdır.

Örtüaltı Entegre Mücadele Programlarında Önerilen Biyolojik Mücadele Etmenleri

Zaralı etmenin adı

Biyolojik mücadele etmeninin adı Zararlının

hedef Salım yoğunluğu/uygulama dozu

alınan dönemi
Frankliniella occidentalis

Amblyseius swirskii

Thrips larva dönemi Zararlı düşük yoğunlukta-20 adet/m2
Zararlı yüksek yoğunlukta-100adet/m2

Frankliniella occidentalis,

Orius laevigatus

Thrips tabaci

Amblyseius cucumeris

Thrips larva, pupa Zararlı düşük yoğunlukta-0.5 adet/m2
ve ergin dönemi

Zararlı yüksek yoğunlukta-10adet/m2

Thrips larvadönemi

Zararlı düşük yoğunlukta-50 adet/m2
Zararlı yüksek yoğunlukta-100adet/m2

Beauveria bassiana %7.16ATCC Thrips larva ve ergin 150ml/100lt.su Biber-seraçiçek tripsi
74040Irkı (Min.2.3x10 7cfu/ml)

dönemi

Seralarda kimyasal mücadele, küçük yapraklı bitkilerde (Fasülye , Biber
gibi) yaprak başına 10, büyük yapraklı bitkilerde (Domates, Patlıcan, Hıyar,
Kabak gibi) yaprak başına 20 adet veya çiçek başına 3 adet nimf+ ergin
(ergin-larva) olduğunda uygulanır.
Ancak tripslerin virus vektörü olduğu unutulmamalı ve mücadelesinde buna
dikkat edilmelidir.

Sebze Zararlısı Dipterler

Takım: Diptera (Sinekler)
Familya: Agromyzidae (Yaprakoyucu sinekler=Kazıcı sinekler)

Liriomyza trifolii
L. bryoniae
L. huidobrensis
L. sativae
Ophiomyia phaseoli
Phytomyza horticola (Yaprak galeri sinekleri)
Tanınması: Erginler 1.3-2.3mm boyunda küçük yapılı sineklerdir.
Vücut dolgun ve grisi-siyah renktedir.
Yumurtaları 0.2-0.3mm boyunda, beyaz ve hafifçe şeffaftır.
Pupa1.3mm eninde ve 2.3mm boyunda olup başlangıçta açık sarı
renktedir, daha sonra rengi koyulaşmaktadır.

Biyolojisi ve zararı
Çok fazla konukçuları vardır. Sebzelerden özelikle fasülye, hıyar ve
domateste zararları önemlidir.

Yaprak galeri sinekleri, sera koşullarında bütün mevsim, doğada ise
sebzelerde tüm yaz boyunca aktiftirler.
Dişiler yumurtalarını ovipzitörleri yardımı ile yaprağın iki epidermisi
arasına bırakırlar. Bir dişi ömrü boyunca 30ºC sıcaklıkta yaklaşık 400 yumurta
bırakır. Yumurtalar 2-3 günde açılırlar.
Yumurtadan çıkan larvalar yaprakta kıvrımlı galeriler açarak beslenirler.
Bazen yaprak sapı ve gövdede de galeri açabilirler.
Üç larva dönemi geçirirler. Larva süresi yaklaşık bir haftadır. Larvalar gelişimini
tamamladıktan sonra yaprak yüzeyine çıkarak kendilerini toprağa atarak
pupa olurlar. Bazen yaprak üzerinde de pupa olabilirler.

Sera koşullarında senede 10 döl verebilirler.

Ergin dişiler beslenmek ve yumurta bırakmak amacıyla ovipozitörleri ile
yapraklarda küçük yaralar açarlar. Ergin dişi ve erkek sinekler, bu
yaralardan çıkan özsu ile beslenirler.
Larvaların zararı ise yaprakta iki epidermis arasında beslenerek galeri
açarak yaparlar. Bir yaprakta birden fazla galeri olabilir. Bu galeriler yaprakta
geniş alanlar kaplayabilir. Bitkinin fotosentez yapması büyük ölçüde
azalır. İleriki dönemlerde bu bölgeler sarararak kuruyup dökülür. Genç
bitki ve fidelerde gelişmeyi geciktirerek dolaylı olarak ürün ve değer
kaybı meydana getirirler.
Doğal düşmanları
Doğada yaprak galeri sineklerinin populasyonlarını baskı altında tutan
doğal düşmanları bulunmaktadır. Ülkemizde saptanmış olan
parazitoitleri Digyyphus isaea Walker, Chrysonotomyia chlorogaster
(Erdös), C. formosa (Westw), Hemiptarsenus zilahisebessi Erdös, H.
varicornis (Girault) (Hym. Eulophidae) dir.

Savaşı:
Kültürel önlemler:
Sera ve fide yastıklarının çevresindeki yabancı otlar temizlenmelidir.
Bulaşık bitki artıkları yok edilmeli, bulaşık fideler seraya dikilmemelidir.
Seraların havalandırma pencereleri, giriş çıkış açıklıkları ince tül ve tel
ile kapatılarak sineklerin içeri girişi engellenmelidir.
Toprak 10cm derinliğinde sürülerek topraktaki pupalar yok edilmelidir.
Malçlama yapılarak hem olgun larvaların toprağa geçişi ve hem de
toprakta önceden var olan pupaladan ergin çıkışı engellenmelidir.
Yaprak galeri sineklerinin pek çok konukçusu vardır. Süs bitkileri de bu
konukçuları arasındadır. Özellikle süs bitkilerinin ithali sırasında
karantina tedbirlerinin alınmasına özen gösterilmelidir.

Biyoteknolojik mücadele:
Seralarda fide dikimi ile birlikte ilk ergin çıkışını belirlemek için dekara bir
adet olacak şekilde bitkinin 10-15cm üzerinden sarı yapışkan tuzaklar
asılır. İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra 10m²’ye bir tuzak gelecek
şekilde 3m aralıklarla almaşık olarak yine aynı şekilde bitkilerin 10-15cm
üzerine yerleştirilir. Bu şekilde zararlı erginlerinin kitle halinde
yakalanması sağlanmış olur.

Tuzaklar kirlendikçe yerine yenisi asılmalıdır.
Biyolojik mücadele: Parazitoitlerin korunması ve etkinliğinin artırılması
için gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle üretim dönemi başında
zararlıya karşı kimyasal ilç kullanılmamalıdır, diğer zararlılara karşı
kullanılan ilaçlarda parazitoitlere karşı yan etkisi en az olan ilaçlar
kullanılmalıdır.
Parazitoit salımı için serada bulunan bitkilerde yaprak galeri sineği
yoğunluğu tespit edilir. Parazitoit erginleri aşağıdaki çizelgede belirtilen
oranlarda sebze çeşidine göre bitkilere homojen olarak dağıtılır.

Sera sıcaklığının düştüğü dönemlerde faydalıetkisiz kalabileceği için, mücadelenin
diğer yöntemlerle (sarı yapışkan tuzakasılması veya kimyasal mücadele)
desteklenmesi gerekir.
Parazitoit salımı yapılmış alanlarda bitkide koltuk ve yaprak alma işlemleri
sırasında alt yapraklarhemen kopartılmamalıdır, bu yapraklar parazitoit pupalarının
çıkışı tamamlandıktan sonra kopartılmalıdır.
Yaprak galerisineğinin parazitoidi, Digyphus isaea’nin farklı bitkilerdeki salım oranları

Yaprak galerisineğinin bulaşma oranı

Digyphus isaea salım oranları

(adet/yaprak
Fasulye

3

1

Hıyar

15

3

Biber

1

1

Domates

2

1

Kimyasal savaşımı:
Seraya yapışkan tuzaklar asılıp ilk ergin çıkışı belirlendikten sonra
örnekleme yapılır. Serada bir dekarlık alanda 20-50 bitki seçilir. Her
bitkinin alt, orta ve üst yaprağından birer adet alınarak sayım yapılıp
yaprak başına düşen zararlı miktarı hesaplanır. Yaprak başına küçük
yapraklı bitkilerde 5 büyük yapraklı bitkilerde 10 larva olması halinde
ilaçlamaya başlanır.
Zararlının erginlerinin yoğun olduğu dönemde sera içi ilaçlanmalıdır.
İlaç seçiminde yararlı türlerin korunması açısından yararlılara olumsuz
etkisi en az olan ilaçlar kullanılmalıdır.

Familya: Anthomyiidae (Sebze sinekleri)
Delia radicum (Lahana Sineği)
Tanınması: Erginleri gri renkte ve 5-6mm boyundadır. Antenleri siyahımsı
renktedir. Thoraks gri renkli olup üzerinde uzunlamasına üç kahverengi çizgi
bulunmaktadır. Dişilerde abdomen daha açık gri olup üzerinde uzunlamasına
daha koyu renkte bir bant.
Yumurtalar beyaz renkte uzunca, oval yapıda ve 1mm boyundadır.
Larvaları beyaz renkli, baş tarafları sivri, arka kısımları ise kesik bir
yapıdadır. Gelişmelerini tamamladıklarında boyları 7-8mm’ye ulaşır.

Konukçuları ve dağılışı: Başta lahana olmak üzere, Crucifera
familyasındaki bitkiler üzerinde zararlı olurlar. Ülkemizde Samsun ve
Erzurum illerinde yaygın olarak bulunur, diğer illerde ise
populasyonları daha düşük seviyelerde bulunmaktadır.
Biyolojisi ve zararı:
Kışı toprakta pupa halinde geçirmektedir. İlkbaharda iklim koşullarına
bağlı olarak mart-mayıs aylarında erginler çıkmaya başlar.
Erginleri güneşli havalarda uçabilen ağır hareketli sineklerdir.
Dişiler çıkıştan 8-15 gün sonra yumurta bırakmaya başlarlar.
Yumurtalarını tek tek veya 2-3 lü gruplar halinde genç bitkilerin
kök boğazı çevresindeki toprak çatlaklarına bırakırlar.

Larvalar 5-10 gün sonra çıkarak, kök ve kök boğazı epidermisi altına
girip galeriler açarak gelişmelerini sürdürürler.
Gelişmesini tamamlayan larvalar toprağa geçerek pupa olurlar.
Pupalardan temmuz ve ağustos aylarında ikinci dölün erginleri çıkar;
ancak bunlar önemli değildir. Bundan sonra iklim koşulları uygun
olduğu taktirde pupaları kışlayacak olan üçüncü döl meydana
gelebilir. Bu dölün larvaları kültür bitkilerinde zararlı olmaz. Cruciferae
familyasından yabancıotlarda zararlı olurlar.
Larvaları bitkinin kök ve kök boğazında epidermis altına girerek
galeriler açarak zarar verirler.
Açtıkları galerilerde kök çürüklüğü yapan bakterilerin de faaliyeti
sonucu bitkinin kök sisteminin bozulmasına neden olurlar.
Zarara uğrayan lahanalar kurşini bir renk alırlar, büyümeleri
yavaşlar ve dış yaprakları aşağıya doğru sarkar.
Şayet bitkide larva sayısı yüksekse bitki sararır ve kök boğazından
kırılır.

Savaşımı
Kültürel Önlemler: Lahana sineğinin savaşımında kültürel önlemler çok
önemlidir.
Tarla çevresindeki Curiciferae familyasindaki yabancı otlar temizlenmeli
ve hasattan sonra tarladaki lahana kökleri yok edilmelidir.
Lahana sineği saldırısına uğramış olan lahanalarda, gelişmenin devamını
sağlayacak yeni kök oluşması için boğaz doldurma işlemi yapılmalıdır.
Hızlı gelişen lahana çeşitleri yetiştirilerek, larvaların zararlı dönemlerinde
bitkinin zarardan etkilenmeyecek büyüklüğü alması sağlanmalıdır.
İlkbaharda dikim zamanı ilk dölün zararından kurtarılmak için mümkün
olduğu kadar geç yapılmalıdır.

Kimyasal savaşımı:

Lahana sineğinin zararının önceki yıllarda önemli olduğu yerlerde,
lahanaları birinci dölün zararına karşı korumak için fide bandırması
veya sıra üzeri toprak ilaçlaması yapılmalıdır.
Fide bandırması dikim sırasında, sıra üzeri toprak ilaçlaması ise
dikimden 3-4 gün sonra yapılmalıdır.
Genişçe bir kap içine su ve ilaç konulduktan sonra yeteri kadar kil veya
killi toprak ilave edilir ve karışım bulamaç haline getirilir. Lahana
fidelerinin kökleri kök boğazının üst seviyesine kadar bandırılır. Sonra
çıkarılarak gölgelik bir yerde 10 dakika bekletilir ve dikim yapılır.
Sıra üzeri toprak ilaçlaması; dekara verilen preparat miktarı 100 - 150
litre su ile dikilen lahana fidelerinin kök boğazı civarına, bir fideye 80 100 ml ilaçlı su düşecek şekilde, pülverize edilir.

D. antiqua (Hylemia antiqua) (Soğan sineği)
Tanınması: Erginler gri renkte olup 6-7mm büyüklüktedir.
Karasineklere benzerler ancak onlardan daha küçüktürler. Thorax
üzerinde koyu renkte kahverengimsi beş adet bant vardır. Kanatlar
sarımtrak, bacaklar ve antenler siyah renktedir.
Yumurtalar oval şekilde ve parlak beyaz renktedir. Üzerinde 12 tane
uzunlamasına çizgi bulunur.
Larvalar beyaz renkli olup 8-10mm uzunluktadır. Vücudun ön ucu sivri
arka ucu küt bir şekilde sonlanır. Son segmentte 16 adet çıkıntı vardır
ve bu çıkıntıların ortasında iki adet solunum deliği bulunur. Pupa
kırmızı renkte ve 6mm’dir.

Konukcuları ve yayılışı: Soğan, sarımsak ve pırasada zararlıdır.
Ülkemizde özellikle Marmara, Ege ve iç Anadolu’nun soğan ve
sarımsak ekilen alanlarında yaygındır.
Biyolojisi ve Zararı:
Kışı toprakta pupa halinde geçirir. Erginler ilkbahar ve yazın
başlangıcında görülürler. Erginler yaklaşık bir hafta kadar çiçek
nektarları ile beslendikten sonra yumurta koymaya başlarlar.
Yumurtalarını soğanların genç yapraklarına ve boyun kısımlarına
veya yakınındaki toprağa bırakırlar. Yumurtalar yaklaşık bırakıldıktan
üç gün sonra açılmaya başlarlar.
Çıkan larvalar hemen soğana doğru ilerleyerek soğan fidelerinin
sapına veya yumrularının içine girerler ve beslenmeye başlarlar.
Larvalar yaklaşık üç hafta sonra olgunlaşarak kendilerini toprağa
atarak pupa olurlar. Bu pupalardan 10-15 gün erginler çıkarlar.

En önemli zararı birinci döl oluşturur.
Larvalar soğanın boyun ve yumrusunda galeriler açarak soğanın özünü
yiyerek zarar verirler.
Ayrıca larvalar bitki dokusuna girerken taşıdıkları bakterileri de
beslenme sırasında bulaştırarak çürümelere neden olurlar.
Özellikle zarar genç soğanlarda daha fazla olur.
Zarar görmüş bitkide gelişme durur, bitki sararır, tutunca sakla soğanın
birleştiği yerden kopar.
Arpacık soğanlarında zarar daha fazla görülür. Tohumluk değerleri
kaybolur ve çürürler.

Savaşı:
Kültürel önlemler:
Zararı daha çok birinci döl yaptığından mümkün olduğu kadar geç
ekim yapılmalıdır. Sonbaharda tarla derin sürülmelidir. Bulaşıklığın
çok olduğu bilinen yerlerde çiftlik gübresi yerine kimyasal gübreler
tercih edilmelidir.
Kimyasal Savaşım:
Ekimden önce toprak ilaçlaması, ekim sırasında tohum ve sulama
suyu ilaçlaması, erginlere karşı bitki ilaçlaması yapılır. Ayrıca
erginlere karşı melas ve melasın iki katı su karıştırılır. Bu karışımın
içerisine uygun bir insektisit ilave edilerek erginlerin çekilerek
ölmeleri sağlanır.

D. platura (H. clicrura) (Tohum sineği)
Tanınması: Gri renkte vücudu siyah kıllarla kaplı yaklaşık 6mm boyunda bir
sinektir. Abdomen segmentlerinin dorsalinde uzunlamasına bir bant
bulunur.
Yumurtalar 0.6-0.7mm uzunluğunda ve 0.2mm eninde olup beyaz renktedir.
Larvalar bej renginde ve ön uçları ince uzun arka uçları ise küt ve
yuvarlaktır. Olgun larva 5-7mm boydadır .
Pupa fıçı tipindedir ve 4-5mm uzunluğunda ve silindirik bir yapıdadır.

Konukçuları ve yayılışı: kabak, kavun, hiyar ve fasülyenin
çimlenmekte olan tohumlarıdır. Bu tür soğanda da zaman zaman önemli
zararlara neden olmaktadır.
Ülkemizde Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesinde
yaygındır.

Biyolojisi ve Zararı: Kışı toprakta pupa halinde geçirirler.
İlkbaharda çıkan erginler çiçek polenleri ve ballı maddelerle
beslenirler.

Dişiler çiftleştikten sonra yumurtalarını guruplar halinde ya da
tek tek bırakırlar. Yumurtalar genellikle bahçe kenarlarındaki
çiftlik gübrelerine, bozulmuş organik materyallere, toprak
çatlaklarına ve özellikle de çiftlik gübresi ile gübrelenmiş tohum
yataklarına bırakılır.
Bir kaç gün içerisinde çıkan larvalar hemen toprak içerisine girerek
organik besinlerle beslenmeye başlarlar. Bu arada tohum
yataklarında çimlenmekte olan tohumlara ya da diğer toprak altı
organlarına girerler.
Toplam larva gelişme süresi 8-11gündür. Gelişmesini tamamlayan
larva bitkiyi terkederek 5-6cm derinlikte toprakta pupa olur.

Larvalar aynı zamanda Erwinia atroseptica adı verilen kök çürüklüğüne
neden olan bir bakterinin de vektörüdür.
D. platura’nın larvaları zararlıdır. Larvalar çimlenmekte olan kabak, kavun,
karpuz, hıyar, fasulye, bezelye, soğan gibi pek çok bitkinin çimlenmekte
olan tohumların toprak içindeki yeni teşekkül etmiş kısımlarında galeriler
açmak suretiyle beslenirler. Bitkiler henüz çok genç olduklarından
kendilerini kurtaramazlar sararır ve kururlar. Zararı turfandacılıkta
önemlidir.

Savaşı:
Kültürel önlemler:
Çimlenmeyi hızlandırmak için tohumlar birkaç saat suda bekletildikten
sonra dikilmelidir.
Hızlı çimlenen tohum çeşitleri ekilmelidir.
Erken ekim yapılarak tohum sineğinin çıkışından önce çimlenme
sağlanmalıdır.
Tohumlar derin ekilmemesine dikkat edilmelidir.
Tarla kenarlarına taze çiftlik gübresi koymaktan kaçınılmalıdır.
Larva ve pupaları %60’ın altındaki nemde gelişmeleri azalır. Bu nedenle aşırı
sulamalardan kaçınılmalıdır.

Yazın çapalama yapılarak larva ve pupaların sıcaktan ölmeleri sağlanabilir.

Kimyasal savaşımı:
Bir yıl önce bulaşık olduğu bilinen bahçelerde ertesi yıl
konukçularından biri
ekilecekse ekimden önce ocaklar veya tohum yataklarının
ilaçlanması yapılmalıdır.
Tohum dikiminden sonra ocaklardaki fidelerde bulaşma varsa 100
ocaktan 1-3 ocakta larva veya fide sapında larva görüldüğünde ilaçlı
mücadeleye geçilir.
Üç ayrı ilaçlama yöntemi vardır:
1.Tohum İlaçlaması
2.Toprak İlaçlaması
3.Yeşil aksam ilaçlaması

Tohum İlaçlaması : Ekimden önce l kg tohumu ıslatacak miktarda su
içinde uygun bir ilaç eritilerek, bu ilaçlı su ile tohum ilaçlanır, bir süre
kurutulduktan sonra ekim yapılır.
Toprak İlaçlaması: Toprak ilaçlaması hazırlanan ilaçlı su ile bitki
diplerine Cansuyu şeklinde verilerek yapılabilir. Bu ilaçlama dikim
sırasında veya ilk enfeksiyonların görülmesinden sonra, hem fidelikte
(tüplere), hem de tarlaya (ocaklara) uygulanabilir. Ancak her tüpe veya
ocağa verilecek ilaçlı suyun miktarı, kök boğazı civarını ıslatacak
şekilde kalibrasyonu yapılarak hesaplanır.
Yeşil aksam ilaçlaması: İlk enfeksiyon görülmesinden sonra fidelikte
uygulanabilecek yöntemlerden biridir. Hazırlanan ilaçlı su ile bitkiler ve
çadırın içi, plastik örtünün sathı dahil ilaçlanarak erginlerin ölmesi
suretiyle enfeksiyon önlenebilir.

Pegomyia hyoscyami (Pancar sineği)
Tanınması: Erginler 5-6mm boyda, thorax ve abdomenleri gri renktedir.
Gözler kırmızı bacaklar siyah veya kahverengidir. Kanatlar ise sarımsı
renktedir. Thoraxta uzunlamasına 3 koyu çizgi vardır. Abdomenin
dorsalinde ise bir adet uzunlamasına çizgi bulunur.
Larvalar 6-8mm boyunda ve beyaz renktedir. Baş ve bacak kapsülleri
yoktur. Son abdomen segmentlerinde 12 adet küçük çıkıntı vardır.
Pupaları 4-5mm boyunda koyu kırmızı renkte ve fıçı tipindedir.
Biyolojisi ve Zararı:
Kışı pupa halinde toprakta geçirirler. İlk baharda çıkan erginler yaklaşık 58 gün beslendikten sonra çiftleşerek yumurta bırakmaya başlarlar. Bir dişi
yaklaşık 70 yumurta bırakır. Yumurtalarını tek tek veya gruplar halinde
yaprakların alt yüzeyine bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar
bulundukları yerde yaprağı delerek iki epidermis arasına girerek
c
galeriler açarak beslenirler.

Yaprakta kılorofil oluşması engellendiği için özellikle genç fidelerin
tamamen kurumasına neden olabilirler. Larvalar bu şekilde
yapraktan yaprağa, hatta başka bitkiye geçerek beslenmelerine
devam ederler. Olgunlaşan larvalar toprağa inerek 2-3cm derinlikte
pupa olurlar.
Konukcuları ve dağılışı: Sebzelerden ıspanak bazı Solanaceae ve
Chenopodiaceae familyası bitkilerinde beslenirler.
Ülkemizde Adapazarı, Amasya, Turhal ve Uşak gibi şeker pancarı
üretilen bölgelerde bulunurlar.

Doğal düşmanları
Trichogramma spp. gibi yumurta parazitoitleri Trichopria, Alysia ve
Opius spp. gibi larva parazitoitleri vardır. Bu parazitotleri zararlı
populasyonunun azalmasında önemli rol oynamaktadır.
Savaşımı
Kültürel önlemler:
Ülkemizde pancar ve ıspanak tarımı yapılan yerlerin çoğu bu sineğin
çoğalması için uygun iklim koşullarına sahip değildir. Çünkü düşük
orantılı nem ve 30ºC’den yüksek sıcaklıklar yumurtaların açılmasını
engeller. Ayrıca yağmur yumurtalarını öldürür. Bu nedenle çoğu zaman
yüksek populasyon oluşturamazlar.
Kimyasal savaşımı:
Zararlının populasyonu yüksek olduğu zaman kimyasal savaşım önerilir.

Familya: Cecidomyiidae (Ursinekleri)
Asphondylia capsici (Biber galsineği)
Tanınması: Baş siyah ve biraz büyükçe. Başın üst kısmı gri kül
rengindedir. Ağız parçaları karasinekte olduğu gibi sokucu emicidir.
Antenler gri kahverenginde 11 segmentli iplik şeklinde olup vücut
genişliğinin iki misli kadardır. Bacaklar oldukça uzundur. Dişilerde
abdomenin son kısmında yarım milimetreden biraz uzun bir ovipozitör
bulunur. Dişiler 3-3.5mm, erkekler ise 2.5-3mm’dir.
Yumurtası gözle görülemeyecek kadar küçük, elips şeklinde, beyaz
renkte ve 0.5mm uzunluktadır.

Konukcuları: Yalnız biberde zararlı bir türdür.

Biyolojisi ve zararı:
Kışı bitki üzerinde ya da yere dökülmüş meyvelerde larva veya pupa
halinde geçirirler.
Baharda çıkan erginler akşamüzeri uçuşarak çiftleşirler.
Dişi sinekler biber tomurcuklarına İlkbaharda biber fideleri tarlaya
dikildiğinde veya kışı tarlada geçirmiş olan biberler tomurcuklanmaya
başladığında dişiler yeni oluşmuş tomurcuklara yumurtalarını
bırakırlar. Genel olarak bir tomurcuk içersine bir adet yumurta
bırakırlar.
Dişi ve erkeklerin ömrü çok kısadır. Erkeler 2-3 gün, dişiler ise 3-4 gün
yaşarlar.

Çiçek tomurcuklarından meyve oluşmaya başladığında yumurtadan
çıkan larvalar meyve içini yiyerek beslenirler. Meyve içini yerken
galeriler açar. Diğer taraftan larvanın beslendiği tomurcukların çoğu
yere dökülür. Bazı tomurcuklardan küçük meyve oluşur. Daha fazla
büyüme imkanı bulan meyvelerde deforme olur. Larvanın
bulunduğu kısım şişkin bir hal alır. Bazı yıllarda tomurcuk ve
meyvelerin %80’ninin döküldüğü ve geri kalan kısmının da deforme
olduğu görülmüştür.
Turfanda bibercilikte önemlidir.
Doğal düşmanları: Torymus asphandizhae, T. dauci ve T. socius
parazitoidleridir.

Savaşı:
Kültürel önlemler:
Biber sineğinin zararının azaltılmasında kültürel önlemler çok önemlidir.
İlkbaharda fide yastıklarından tarlaya şaşırtılan fideler sık sık kontrol
edilmeli ve tomurcuklanma zamanında bulaşma görülünce gerek yere
düşen tomurcuklar gerekse biber bitkisi üzerindeki bulaşık
tomurcuklar toplanarak derin bir çukura gömülmeli veya yakılmalıdır.
Yaz boyunca enfekteli meyveler toplanıp imha edilmelidir.
Sonbaharda tarlada biber bitkisi bırakılmamalıdır.
Seralarda havalandırma açıklıkları tül ile kapatılmalıdır.

Kimyasal savaşımı:
Biber mevsimi her devrede tüketilen bir mahsul olduğu için kimyasal
savaşta gelişi güzel bir ilaç kullanılmamalıdır.
Biber meyvesini hasat zamanı ilaçlamadan sakınılmalıdır.
İlk ilaçlama çiçek tomurcuğu teşekkül ettiği nisan ayından itibaren
yapılmaya başlanmalı ve bir hafta ara ile bir veya iki defa tekrarlanmalıdır.
Meyve hasatına başlanacağı zamandan en az on gün önce ilaçlamaya son
verilmelidir.
Yüz tomurcuğun %5-8’i bulaşık bulunduğunda veya 2-3 larvaya
rastlandığında kimyasal savaşıma başlanmalıdır.
Adana Bölgesinde mücadeleye başlama zamanıı Nisanın 2. yarısından
Haziran ayı sonuna kadardır.

Familya: Tephritidae (Meyvesinekleri)
Myiopardalis pardalina (Kavun sineği)
Tanınması: Dişileri 7-7.5mm boyda erkekleri ise 5.5-6mm boydadır. Baş
yarım küre biçiminde ve koyu sarı renktedir. Antenler 3 segmentli olup 3.
segment diğer iki segmentten daha uzundur. Gözler başın yan tarafında,
oldukça belirgin açık filizi yeşil renktedir. Başın tepe kısmında üç adet
nokta göz bulunur. Thorax baş kısmından biraz daha dar ve sarı renktedir.
Abdomen sarı renktedir. Baş, thorax ve abdomende sarı tüycükler
bulunur ve iri ve kuvvetli kıllar karakteristiktir. Kanatlar saydam
görünüşlü ve sarı renkli damarlıdır. Kanatların etrafında çok küçük
kahverengi tüycükler bulunur. Ayrıca kanatlar üzerinde kenarları
kahverengi olan sarı renkte 3 adet bant bulunur.

Üç larva dönemi geçirirler ve larvalar bacaksızdır.
I. larva dönemlerinde saydam renktedirler ve kavun içerisinde
zor farkedilirler. Vücut sonundaki segment çatal şeklinde
görülür.
II. larva döneminde dönem ilerledikçe vücut rengi hafif kıremimsi-sarı
renk almaya başlar.

III. Larva döneminde segmentler belirmeye başlar. Olgun bir larvanın
boyu yaklaşık10mm’dir.
Konukcuları: Kavun, acur ve karpuzdur.

Biyolojisi ve zararı:
Kışı, kavun yetiştirilen alanlarda toprağın içinde pupa halinde geçirir.
Biyolojisi kavun bitkisinin fenolojisine bağlı olarak ilk kavun
meyvelerinin oluşmasıyla topraktaki pupalardan kavun sineği çıkmaya
başlar. Erginler pupadan ilk çıktıklarında açık sarı renktedir, kısa sürede
renkleri koyulaşır.

Yumurtlamadan önce körpe kavun meyvelerinin kabuklarını
ovipozitörleri ile delerek bu kısımdan çıkan meyve özsuyu ile
beslenirler. Bir dişi birçok defa çiftleşebilmektedir. Dişiler çiftleştikten 3-5
gün sonra yumurta bırakmaya başlarlar. Dişler yumurtalarını körpe
meyvelerin kabukları altına tek tek bırakırlar.

Yumurtadan çıkan larvalar kavunun etli kısmında beslenerek çekirdek
evine doğru galeri açarak ilerler. Çekirdek evine gelmeden çekirdek
evi ile kavunun etli kısmı arasındaki yerde büyümesini tamamlayarak
durgunlaşır, gömlek değiştirerek II. döneme girer. Daha sonra ikinci
gömleği değiştirerek III. Döneme girerler. Bu dönemde larvalar
hareketli ve çok oburdur. Çekirdek evi içerisinde her yöne doğru
beslenerek düzensiz galeriler açarlar.
Daha sonra kavunu terketmek için galeriler açarak meyve kabuğuna
doğru ilerler. Meyve kabuğunu delerek toprağa düşer. Toprağın
yapısına bağlı olarak 1-14cm derinlikte pupa olur. Bazı larvalar da
kavun içersinde pupa olurlar.
Yılda 2-3 döl verirler.

Karpuzlardaki zararı kavunlardan farklıdır.
Yumurtadan çıkan larvalar yumurta bırakılan boşluğun
çevresinde zarara başlar. Buradaki dokular gelişemezler. Meyve
dış görünüş olarak eğri büğrü bir şekil alır. Etli kısımda zarar
gören dokular düğüm halini alarak sertleşir.

Savaşı:
Kültürel önlemler:
Tarlada enfekteli kavun ve karpuzları toplanarak derin bir çukura
gömülmesi önemlidir.

Biyoteknik yöntemler: Eriyik halde Nu lure, Ziray ve Amonyum Fosfat
içeren MC Phail tuzak sistemlerinin çok az sayıda da olsa zararlıyı
çektikleri, ancak ergin uçuşları süresince, yüksek sıcaklık ve düşük
nemin tuzaklardaki eriyik halde bulunan cezp edici etkilerini
buharlaşma nedeniyle azalttıkları, buharlaşmayı en aza indirecek
şekilde geliştirilmiş tuzak sistemlerinin zararlıyı yakalamaya etkili
olabilmektedir.

Kimyasal savaşım:
Bir yıl önce tarlada kavun sineği zararı görülmüş ise ertesi yıl kavunlar
fındık yada ceviz büyüklüğüne gelince I. ilaçlama bundan 15 gün
sonrada ikinci ilaçlama yapılmalıdır. Kavunun vejetasyon süresi çok
uzun olan yerlerde 3. ilaçlama yapılabilir.
Van ili yöresinde bir ilaçlama ile sonuç alınmaktadır. Bunun nedeni, bu
ildeki kavun yetiştirme tekniği diğer illerdekinden farklıdır. Van ili yöresinde
kavunlar, portakal, büyüklüğünü aldığı zaman meyveler toprakla örtülmekte
ve sinekle teması kesildiğinden 2. ve 3. İlaçlamalara gerek kalmamaktadır.

Familya: Psilidae
Psila rosae (Havuç sineği)
Tanınması: Başı kahverengi, vücut siyah bacaklar ise sarı renkte 4-5
mm uzunlukta küçük bir sinektir.
Olgun larva 6-8mm boyda ve beyaz renktedir.

Konukcuları: Havucun ana zararlısıdır. Havucun dışında maydanoz
ve kerevizde de zararlıdır.

Biyolojisi ve zararı:
Kışı toprakta, depolarda veya kompos yığınları içerisinde bir kısmı
larva bir kısmı da pupa halinde geçirirler. Bu nedenle ergin çıkışları
değişik zamanlarda olur ve uzun bir süreyi kapsar.
Birinci döl daha çok genç bitkileri tercih eder. Sonbahar dölü ise aynı
yaşta olan bitkilerden kuvvetli olanlara yumurta koymayı tercih
ederler.
Bir dişi yaklaşık 100 yumurta bırakır. Yumurtalar tek tek veya küçük
gruplar halinde bitkinin kök boğazına veya havucun yakınındaki
toprağa bırakılır.
Yumurtalardan 5-8 gün sonra çıkan larvalar önce havucun dış
yüzeyinde beslenirler daha sonra da iç kısmına girerek beslenirler.

Havucun dış ve iç kısmında yollar açarak zarar verirler.

Açılan bu galeriler larvanın dışkısı ile dolar etrafları
kahverengileşir. Zarar fazla olduğu zaman bitki solar ve çok sayıda
yan kökler meydana getirir.
Olgun larvalar havucu terkederek toprakta pupa olurlar.
Yılda 2 döl verir.

Savaşımı
Kültürel önlemler:

Ergin çıkışının değişik zamanlarda olması ve uzun bir süreyi alması
nedeniyle savaşımı oldukça zordur.
Sineğin birinci dölü genç bitkileri tercih ettiği için ekimin geç
yapılması önerilir. Çünkü geç ekilen havuçlar erken ekilenlere nazaran
daha az zarar görmektedir.
Sarı Yapışkan Tuzaklar ; Gelişmiş ülkelerde havuç yetiştiriciliğinde
başarı ile kullanılmaktadır.
SYT Tuzakları havuç tarlalarında yerden 1 m yükseğe 10 m aralıklarla
asınız.
Kimyasal savaşımı:
Zararlı populasyonu yüksek olduğu zaman kimyasal savaşım önerilir.

SARI YAPIŞKAN TUZAKLARIN KULLANILDIĞI
ÖNEMLİ ZARARLILAR
Biber galsineği (Asphondylia capsici (Diptera, Cecidomyiidae)
Havuç sineği (Gül psillası) ( Psila rosae F. Dipt. Psilidae )
Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi L. Dip.Tephritidae )
Lahana sineği ( Delia radicum. Diptera.Anthomyiidae )
Nergis soğan sinekleri ( Eumerus narcissi ve Merodon eques (Diptera. Syrphidae)
Nohut sineği (Liriomyza cicerina. Diptera.Agromyzidae )
Soğan sineği (Delia antiqua. Diptera.Anthomyiidae )
Tohum sineği (Hylemia platura (Delia platura). Diptera.Anthomyiidae )
Yaprak galerisinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae. (Diptera.Anthomyiidae)
Zeytin Sineği (Bactrocera oleae (Dip.Tephritidae )

Sebze Zararlısı Coleopterler

Takım: Coleoptera (Kınkanatlılar)
Familya: Bruchidae (Baklagil tohumböcekleri)
Tek döl verenler
Bruchus pisorum (Bezelye tohumböceği)
Tanımı: Ergin 4-5mm boydadır. Vücut oval veya uzamış oval şekilli, biraz
yassı, siyak renkte olup üzeri gri, beyaz renkte açık kahverengiye kadar
değişen kısa ve sık kıllarla örtülüdür. Baş öne uzamış ve içe doğru kıvrıktır.
Başın iki yanında yer alan bileşik gözler at nalı şeklindedir.

Antenler 11segmentli olup gözün hemen önünden çıkar. Anten dişli ve
üzeri kıllarla kaplıdır. İlk dört anten segmenti ile birinci çift bacakların
tibia ve Tarsus kısmı kırmızı kahverengi, diğerleri siyah renktedir.
Kanatlar üzerinde ortaya yakın kısmında beyaz lekelerden oluşmuş
bir bant vardır.

Yumurta, 0,55-0,65mm boyunda, portakal sarısı renginde, oval şekilli bir ucu
daha geniş ve yuvarlaktır.
Larva krem renkte, baş koyu kahverengidir. Birinci dönemde bacaklı, taneye
girdikten sonra bacaklar kaybolur ve son dönemde renk kirli beyazdır. Olgun
larvanın boyu 5-6 mm’dir.
Pupa açık kahverenkli ve serbest pupadır. Uzunluğu yaklaşık 4mm kadardır.
Yayılışı: Ülkemizde baklagil ziraati yapılan her yerde görülmektedir.
Konukçuları: Bezelye, fasulye, nohut, fiğ, burçak ve yoncadır.

Biyolojisi ve Zararı: Biyolojisi tamamen konukcusunun fenolojisine bağlıdır.
Yılda bir döl verir.
Tarladaki bulaşmalar kışlaklardan çıkan erginlerle başlamaktadır. Erginler
ambarlarda, ambarlardaki çatı, direk ve kalaslar arasında, çuvalların
içerisinde, kapcıklarıyla beraber ambara konan bezelyelerde kapcıkların
arasında, ağaç kabukları altında kışlamaktadır.
İlkbaharda havaların ısınması ile erginler kışladıkları yerleri terk ederek
tarlalara uçmaya başlarlar. Bu sırada bezelyelerde çiçeklenme
başlamamış veya henüz başlamıştır. Erginler bu dönemde bezelyelerin
çiçekleri arasında kalarak çiçeklerle beslenirler. Çiçekten çiçeğe geçerek
beslenirler. Kapcıkların oluşması ile beraber yumurtlama başlar ve
yumurtalar kapcığın alt ya da üst yüzeyine bırakılır.

kapcıkların yüzeyine bırakılan yumurtalar, yumurtlama anında
salgılanan jelatinimsi bir madde ile kapcık üzerine sıkıca yapıştırılır.
Yumurtalar tek tek, iki yumurta üst üste gelecek şekilde veya çok seyrek
olarak uç uca bırakılır.
Bir süre sonra yumurtadan çıkan larva taneye girerek zararına başlar.
Larvalar tohumla beslenirler. Tohum içerisinde beslendikleri yerde
oyuklar oluşur. Bir taneye birden fazla larva girebilir. Ancak bir tanesi tane
içerisinde canlı kalmaktadır.
Tarladaki bezelyeler olgunlaştığında larva da gelişmesini
tamamlamaktadır. Olgun larva pupa olamadan önce tane içerisinde
daire şeklinde bir oyuk açmakta, bu oyuğun ağzında sadece zar gibi
tohumun dış kabuğunu bırakarak tane içinde pupa olmaktadır. Pupa
açıldıktan sonra ergin bir süre tanede kalmakta, daha sonra bu zarı
iterek dışarı çıkmaktadır.

Larvalar tanelerde kalite, ağırlık ve çimlenme gücü kayıpları olmak
üzere üç ayrı zarara neden olmaktadır.
İçinde delikli tanelerin bulunduğu bezelyelerin kalitesi düşmekte, delikli
tane oranı arttıkça piyasada satış imkanı azalmaktadır. Böyle taneler
hayvan yemi olarak kullanılsa bile ağırlık yönünden meydana gelen
kayıplar yine büyük zararlara yol açmaktadır.
Zarar görmüş tanelerde radikulası yenmiş tohumların hiç çimlenmediği,
kısmen zarar görmüş tohumlarda ise çimlenme oranının ortalama %10-30
oranında olduğu saptanmıştır.

B. rufimanus (Bakla tohumböceği)
Tanımı: Erginde vücut oval veya uzamış oval şekilde ve haififce
yassılaşmıştır. 3,5-4mm uzunlukta, vücudu siyaha yakın koyu kahverengi olup
üst yüzü sarımsı beyaz tüylerle kaplıdır. Her iki kanatta (elytra) bulunan
lekelerin dizilimi iki ince bant görünümündedir. İlk dört anten segmenti ve ön
bacakların tümü ile orta bacağın tarsusu kızılımsı-açık kahverengi diğer
kısımlar siyah renktedir.
Yayılışı: Türkiye’de Çukurova ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere baklagil
ziraati yapılan pek çok yerlerde yaygın olarak görülmektedir.
Konukçuları: Nohut, fasulye, bezelye, sarı fiğ, Macar fiği ve acı bakladır.

Biyolojisi ve Zararı: Dişiler yumurtalarını büyümekte olan tohum zarfları
üzerine bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar tohum zarfını, gelişmekte olan
tohumun içine doğru delerler. Larvalar, çıkışa bir engel olarak sadece şeffaf
bir tohum üst kabuğu bırakarak içeride hemen hemen tohum yüzeyine kadar
dairesel bir boşluğu yerler. Bu boşluklara pencere adı verilir. Olgun larva
pupa olduktan sonra, bulaşık tohumların ekilmesiyle çıktığı zaman olan
gelecek sezona kadar, kuru tohum içinde kalırlar. Erginler baklalar çiçek
açıncaya ve tohum zarfları oluşuncaya kadar toprakta kalırlar.
Erginler, yumurtalarını tohum zarfları üzerine bırakırlar. Dane içerisinde
beslenen larvalar tanelerin iç kısmını yiyerek kalite, ağırlık ve çimlenme
gücü kaybına neden olmaktadır. Larvaların meydana getirdiği zarar
Bruchus pisorum’un zararı ile aynıdır.
Yılda bir döl verirler.
Esas zararı baklada olmakla beraber kara mercimekte de önemli kayıplara
neden olmaktadır.

B. lentis (Mercimek tohumböceği)
Tanımı: Erginler 3mm boyunda, gri renkte ve üzeri beyazımsı lekelidir.
İlk 5 anten segmenti ile ön ve orta bacağın tibia ve tarsus’u acık
kahverengindedir, diğer kısımlar siyahtır.
Yumurta, beyaz renkli, yuvarlağımsı, embriyonun bulunduğu uç hafifçe
kabarıktır.
Larvalar sarı krem renkte, baş açık, ağız parçaları koyu kahverengidir.
Yayılışı: Türkiye’de Marmara Bölgesi ve Orta Anadolu Bölgesi’nde
görülmektedir.
Konukçuları: Mercimek, fasulye, fiğ ve burçakdır. En çok zararı
mercimekte yapmaktadır.

Biyolojisi ve Zararı:

Kışı ergin olarak geçirirler. Kuru danelerde üremeyen bu böceğin erginlerine
kışın depolanmış tanelerin içinde ve veya aralarında rastlanmaktadır.
İklim koşullarına ve mercimeğin fenolojisine bağlı olarak çoğunlukla haziran
ayı ortalarına doğru ergin yoğunluğu artmaktadır. Kışlaklarından çıktıktan
sonra bir süre çiçek tozları ile beslenen erginler yeni oluşmaya başlayan
kapcıklar üzerine yumurtalarını bırakırlar. Dişiler mercimek tarlalarında
dolaşarak mercimek danelerinin belirgin olduğu kapçıkları ararlar.

Larvalar yumurtayı alttan delerek doğrudan doğruya daneye girmektedir. Giriş
çoğunlukla embriyonun yanından veya üzerinden olmakta, giriş deliği dane
üzerinde hafif kahverengi ve kabarık bir şekilde belirgin olarak fark
edilmektedir.

Larva dane içinde beslenerek gittikçe genişleyen bir oyuk oluşturmakta ve
bunun içinde pupa olmaktadır.
Erginler B. pisorum’daki gibi pupa olamadan önce hazırladığı kapağı
iterek dışarıya çıkar. Bu nedenle zarar görmüş daneler çıkış deliğinin
varlığı ile kolayca fark edilirler.
B. lentis’in mercimeklerde meydana getirdiği zarar B. signaticornis’in
yaptığı zarar ile aynıdır. İçerisinde delikli dane bulunan ürünün piyasa
değeri düşmekte ve çimlenme oranları azalmaktadır.
Yılda bir döl verirler.

B. ervi (Ortadoğu Mercimek tohumböceği)
Tanımı: Erginler 3-3,5mm boyunda, vücudu siyah ve kuşini kılarla kaplı olup
beyaz tüylerle örtülüdür. Kanatları üzerinde başa dönük “V” şeklinde bir kuşak
vardır. Antenin ilk 5 segmenti ile ön bacakların tamamı, orta bacak femur
başlangıcından itibaren açık kahverengidir. Orta femurun açık renkli oluşu ile
diğer türlerden ayrılır.
Yumurtalar, ortalama 0,55 mm boyda, açık sarı renkte, oval ve bir ucu hafifçe
kabarıktır. Kapçığın alt ve üst yüzeyine tek tek bırakılmakta ve diğer türlerde
olduğu gibi alttan hafifçe yapıştırılmaktadır.
Larvalar, tombul kıvrık olup, bacaksızdır.
Pupaları serbest tipte olup, pürüzsüz ve parlaktır.

Yayılışı: Türkiye’de daha çok Marmara, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde görülmektedir.
Konukçuları: Baklagillerden özellikle mercimekte zarar yapmaktadır.
Biyolojisi ve Zararı: B. ervi’nin depolanmış mercimeklerdeki zararı B.
signaticornis ve B. lentis ile aynıdır. Ancak yoğunluğunun az olması nedeniyle
mercimeklerde bu iki türden sonra üçüncü derecede ekonomik önem
göstermektedir. Kışı ergin halde geçirirler. Erginlere haziran ayı başlarında rastlanır.
Ayın ortalarına doğru yoğunlukları artar. Erginler yumurtalarını her boydaki kapçıklar
üzerine bırakır. Tane içinde gelişen larva kalite, ağırlık ve çimlenme gücünü
etkilemektedir.
Yılda bir döl verirler.

B. signaticornis (Akdeniz Mercimek tohumböceği)
Tanımı: Erginler 3-3,5 mm boyunda, vücudu oval koyu kahverenkli ve kanatlar
beyaz tüylerden oluşmuş bir veya iki bantla örtülüdür. Son anten segmentinin açık
renkli oluşu ile diğer türlerden ayrılır. Erkeklerde ise genellikle anten
segmentlerinin tümü açık renkli ve arka femurda belirgin bir diş vardır.
Yayılışı: Türkiye’de tam olarak bilinmemektedir. Ancak İstanbul ve Bursa illerinde
tam olarak bulunduğu saptanmıştır.
Konukçuları: Keçiboynuzu, mürdümük, mercimek, kuş fiği ve burçaktır.
Ülkemizde özellikle mercimekte zarar yapmaktadır.
Biyolojisi ve Zararı: Kışı ergin olarak geçirir. Konukçusu olduğu baklagil
danesinin içerisini yiyerek büyük zararlara ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Kışlak yerleri ile bir sene sonraki zarar arasında doğrudan doğruya bir ilişki
bulunmakta ve üst üste mercimek ekimi yapılan tarlalarda zarar oranı artmaktadır.
Yapılan kışlak çalışmalarında erginlere ambarlarda, kapcık ve tohumun içinde
veya aralarında, ambarlandığı torba veya çuvalların kıvrımları arasında
rastlanmıştır.

İlk erginler mercimekler çiçeklenme döneminde iken görülür.
Konukçüsunun fenolojisi ile böceğin biyolojisi arasında bir paralelelik
bulunmakta ve zarar tarlada yeni oluşmaya başlayan kapçıklar üzerine
konan yumurtalar ile başlamaktadır. Bir mercimek kapçığında genellikle
bir, en fazla da beş yumurta bulunur.

Bir mercimek tohumuna giren larva sayısı genellikle bir tanedir. Bazen aynı
tohuma 2 ya da 3 larva girebilir. Ancak bunlardan sadece bir tanesi
yaşamaktadır. Bu şekilde zarar görmüş mercimekler kalitelerinin yanı sıra
ağırlık ve çimlenme güçlerini de kaybederler.
Yılda bir döl verirler.

Çok döl verenler
Acanthoscelides obtectus (Fasulye tohumböceği)
Tanımı: Vücut uzunca oval, biraz yassı, açık veya koyu kahverenklidir.
Vücudun üzeri arkaya yatık sarı yeşil kısa kıllarla örtülü olup aralarında
açık gri tüylerle kaplı uzunca lekeler bulunmaktadır. Abdomen ve
pygidium’un altı kırmızımsı sarı renklidir. Vücut uzunluğu erkeklerde
3,1-4,2mm dişilerde ise 3,8-4,8mm dir. Bileşik gözler koyu
kahverenginde, büyük, belirgin, böbrek şeklindedir. Antenleri 11
segmentli olup, ilk dört segment acık kahverengi, diğerleri ise koyu
kahverengidir.

Yumurtaları, uzun ve oval olup bir ucu sivri diğer ucu ise yuvarlaktır.
Yumurta boyu 0,63-0,8mm’dir.

Larva, birinci dönem larvada baş ve pronotum esmerimsi diğer kısımlar
beyaz renktedir. Prothorax’da üç çift ince uzun bacak vardır. İkinci
dönem larvada ise gövde slindrik ve yay gibi kıvrıktır. Vücut kısa
kılarla örtülü, esmerimsi, baş hariç parlak beyaz renktedir ve
bacaksızdır.
Pupa, ilk zamanlar parlak beyaz renktedir. Zamanla rengi koyulaşır,
matlaşır ve kirli sarıdan açık kahverengine dönüşür. Serbest pupa
şeklindedir ve tane kabuğunun hemen altındaki bir odacıkta oluşur. Pupa
boyu 2,9-4,6 mm arasında değişmektedir.
Konukçuları: Fasulye, börülce, nohut ve mürdümük’te zararlı bir türdür.

Biyolojisi ve Zararı: Yılda birden fazla döl vermektedir. Fasulye tohum
böceği tarlalarda mayısın ilk haftasından itibaren görülür. Bunlar ambardaki
üründen uçup gelen veya kışı doğada saklı yerlerde geçiren erginlerdir.
Temmuzun ilk yarısından sonra fasulye tarlalarında kapsüller
kurumaya başlarlar. Bu dönemde dişi, fasulye kapsülünü üstten
yemek suretiyle açtığı bir delikten veya kapsül üzerindeki çatlaklardan
yumurta borusunu sokarak kapsülün çeperine veya tanelerin üzerine
tek tek veya 4-20 lik gruplar halinde yumurtlar. Bir dişi 41-108 yumurta
bırakabilmektedir. Yumurtalar yaklaşık 6 günde açılırlar.
Çıkan larvalar taneye girer. Larva dönemi 20-26 gün sürer. Pupa dönemi
ise 9-12 gün sürmektedir. Erginler fasulye kabuğunda yuvarlak bir kapakcık
açarak dışarı çıkarlar. Eğer hasat gecikmiş ise fasulye kapsülünü
delerek uçarlar. Hasat olgunluğuna gelmiş kapsülleri ararlar ve
içerisine yumurtlarlar.
Marmara Bölgesi’nde 1,5-2 dölü tarlada diğerleri ambarda olmak üzere
yılda yaklaşık 5, Orta Anadolu’da 4-5, Ege ve Karadeniz Bölgesinde 3-5,
Güneydoğu Anadolu’da 3-4 döl verir.

Callosobruchus maculatus (Börülce tohumböceği)
Tanımı: Uçan ve uçmayan olmak üzere iki formu vardır.
Uçucu formunun erginin vücudu oval şekildedir. Ve üzeri kızıl kahve,
parlak sarı ve beyaz kıllarla örtülüdür. Anten halkalarının ilk dördü kırmızı,
diğerleri siyah renktedir. Erkeklerde yedinci halka genişlemiş biçimdedir.
Kanatları dikdörtgen şeklindedir. Her iki kanadın üst kısmında küçük fazla
belirgin olmayan üç adet leke bulunur. Bacaklar kızıl kahverenklidir.
Vucut uzunluğu 2,73-2,94mm’dir.

Uçucu olmayan formun dişisinde zemin rengi siyahtır ve bu nedenle
üzerini kaplayan sarı ve beyaz kıllar gri renkte görülürler. Kanattaki orta
siyah leke uzamıştır. Uç kısmında beyaz enine bir bant bulunur. Vücut
uzunluğu ortalama 2,41-3,18mm’dir
Yumurta, yuvarlağa yakın, bir ucu daha sivri, kreme dönük beyaz renkte,
0,26-0,32mm’dir.

Yumurtadan yeni çıkan larvalar uzun bacaklara ve thorax plakasına
sahiptirler. Yumurtadan çıkar çıkmaz taneye girerler, beslendikten birkaç
gün sonra deri değiştirirler ve bacaklarla tüyler kaybolur.
Konukçuları: Börülce, nohut ve bezelyede zararlıdır.
Biyolojisi ve Zararı: Yılda birden fazla döl verirler. Erginler yumurtalarını
tarlada olgun kapsüllere, ambarlarda ise kuru tohumlara bırakırlar.
Larvalar tohum içerisinde beslenir gelişimini tamamlayarak pupa olur. Çıkan
erginler tekrar yumurta bırakırlar. Böylece yeni nesillerin devamlı çoğalması
ile bir tohumda çeşitli devreleri olan larva, pupa ve çıkmaya hazır erginleri
görmek mümkündür. Larvaların gelişebilmeleri, tohum içindeki su miktarı ile
ambar sıcaklığına ve orantılı neme bağlıdır.
Marmara Bölgesi’nde yılda 6, Karadeniz ve Ege’de 3-5, Güneydoğu
Anadolu’da 3-4 döl verirler.

Zarar larvalar tarafından meydana getirilir. Larvalar tane içerisinde
beslenerek oyuklar oluştururlar. Tanenin besin değeri düşer, kalite, ağırlık ve
çimlenme gücü kayıpları olmaktadır. Devamlı üreme sonucu delinmiş
danelerin büyük bir kısmı yendiği için hayvan yemi olarak dahi
kullanılamazlar.

Tek Döl veren Türlerin Biyolojisi:

Bezelye, Bakla ve Mercimek tohum Böceklerinin erginleri konukçularının
çiçeklenme devresinde görülür ve doğada çiftleşerek yumurtalarını
tohumları şekillenmiş olan kapsüllere bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar
yumurtayı kapsüle yapıştıran salgı maddesini ve kapsül kabuğunu delerek
tohuma girer. Tohumda beslenen larvalar olgun larva döneminde pupa
olmadan önce tohum kabuğuna doğru ilerleyerek kabukta daire şeklinde
şeffaf görünüşteki kapak arkasında pupa oluşur.
Pupadan çıkan erginler bu kapağı iterek tohumu terk eder, ağaç kabukları
arasında, ambarların kuytu yerlerinde ve çuval kıvrımlarında kışlar veya
tohum içinde diyapoz halinde kalır.

Çok Döl veren Türlerin Biyolojisi :
Fasulye Tohum Böceği (A.obtectus)tarlada mayısın ilk haftasından itibaren görülür.
Bunlar ambardaki üründen uçup gelen veya kışı doğada saklanarak geçiren
erginlerdir. Temmuzun ilk yarısından sonra fasulye tarlalarında kapsüller kurumaya
başlar. Bu dönemde dişiler, fasulye kapsülünü üstünden yemek suretiyle açtığı
delikten veya kapsül üzerindeki çatlaklardan yumurta borusunu sokarak kapsülün
çeperine veya tanelerin üzerine tek tek ya da 4-20’lik gruplar halinde yumurtalarını
bırakır. Bir dişi 41-108 yumurta bırakabilir. Yumurtadan çıkan larvalar taneye girer.
20-26 gün sonra pupa olur. Pupadan çıkan erginler fasulye kabuğunda yuvarlak bir
delik açarak dışarı çıkar. Eğer hasat gecikmiş ise fasulye kapsülünü delerek uçar.
Hasat olgunluğuna gelmiş kapsülleri arar ve içine yumurta bırakır. Yılda 3-5 döl verir.
Börülce Tohum Böceklerinin (C. maculatus )erginleri yumurtalarını tarlada olgun
kapsüllere, ambarlarda ise kuru tohumlara bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar
tohum içinde beslenir, pupa olur ve erginler dışarı çıkarak tekrar yumurta bırakırlar.
Larvaların gelişebilmeleri tohum içindeki su miktarı ile ambar sıcaklığına ve orantılı
neme bağlıdır. Yılda 3-6 döl verir.

Baklagil Tohum Böceklerinin Genel Zararları

Larvaları konukçuları olan baklagil danelerinde beslenmeleri süresince
oyuklar meydana getirerek danenin besin değerini düşürdükleri gibi dışkı ve
vücut artıklarıyla da kirletirler. Çok döl veren türlerin devamlı üremeleri
sonucu delinmiş ve içinin büyük bir kısmı yenilerek besin değerlerini
tamamen yitirmiş olan daneler hayvan yemi ve gübre olarak dahi
kullanılamazlar.
Baklagil tohum böceklerinin larvalarının beslenmeleri sonucunda danelerde
kalite, çimlenme gücü ve ağırlık kayıplarına neden olurlar. Bu şekilde zarar
görmüş baklagillerin Pazar değeri düşer.

Baklagil Tohum böcekleriyle Savaşım:
Baklagil tohum böceklerine karşı tarla mücadelesinden sonra ambarda
coğalan türlerin zararını önlemek amacı ile ambar mücadelesi de uygulanır.
Kültürel önlemler:
Bazı baklagiller için, ağır zarar görülen bölgelerde geç ekim yapılması
önerilebilir. Geç ekilen fasulyelerde zararlının tarlada bulaşma oranı, erken
ekilenlere göre daha az olması nedeniyle geç ekim yapılması önerilir.
Hasadı geciktirilmiş ve hasat edilerek tarlada yığınlar halinde bırakılarak
harmanı gecikmiş baklagillerde bulaşma oranı daha fazla olmaktadır.
Bu nedenle hasat ve harmanın geciktirilmeden yapılması ve hasat sonrası
tarlada kalan artıkların pullukla derine gömülmesi ve yakılması önerilir.
Temiz tohum kullanmalı. Tarladaki gerekli önlemleri alınmış ürünler çuvallar
içinde temiz, ilaçlanmış, pencerelerine kafes telleri takılmış ambarlara
yerleştirilmelidir.

Kimyasal Savaşım:

Kimyasal savaşımda ilaçlama zamanının tespiti önemlidir.
Tarlada yılda tek döl veren baklagil tohumböceklerine karşı savaşım
bitkiler çiçeklenme başlangıcındayken yapılır. Gerekirse 10 gün ara ile
ikinci bir uygulama yapılır.
Mercimek tohum böceği ile mücadeleye, çiçeklenme döneminde (%10
çiçeklenme) başlanır ve ilk çıkan erginlerin yumurta bırakmadan elemine
edilmesi esas alınır. Ekolojik farklılıklar nedeniyle Ege bölgesi için bir
ilaçlama, diğer bölgelerde ise, 10 gün ara ile iki ilaçlama yapılarak zararlı
ile mücadele önerilir.
Ambarlarda ise boş ambar ilaçlaması ve koruyucu ilaçlama yapılır.

Çok döl veren baklagil tohum böceklerine ile bulaşık sahalarda baklagil
çeşidinin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde tutularak fasulye bitkilerinde
alt kapsüller kuru olum dönemine geldiğinde yapılır. Bu ilaçlamadan 10-14
gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir. Alt
kapsüllerin kurumasından hasat ve harmana kadar geçen süre iyice
hesaplanmalı ve ilaçlama aralıklarının buna göre ayarlanmasına dikkat
edilmelidir.
Tarla ilaçlamaları sabahın erken saatlerinde veya akşamüstü serin bir havada
tarladaki bitkilerin her tarafının, özellikle tüm kapsüllerin ilaçlanmasına özen
gösterilmelidir.

Boş ambar ilaçlaması: Her zaman yapılabilir. Ancak ambar boş iken ürün
konulmadan 15-20 gün önce ilaçlamanın yapılması gerekir. Boş ambar
ilaçlamalarında basınçlı sırt pülverizatörü veya atomizör kullanılır.
Koruyucu ilaçlama: Bu ilaçlama ambarlarda döl vermeye devam eden
türlerin zararını önlemek amacıyla ürün ambara konulurken uygulanır.
Hasattan önce bulaşma saptanmış baklagil tohumlarının hasattan hemen
sonra fümige edilmesi gerekir.
İlaçlama zamanının doğru tespitinden sonra tarla ve ambar ilaçlaması
yapılır. Tarla döneminde çiçeklenme başlangıcında erginlerin görülmesi
veya ilk kapsüllerde yumurtaların görülmesi halinde ilaçlama yapılır.

Chrysolina menthastri (Nane yaprakböceği)
Tanımı: Oval vücutlu 6.5-10.0mm boyda, açık veya koyu madensel parıltılı
yeşil renktedir.
Konukçuları: Özellikle nanede zararlıdır.
Biyolojisi ve zararı: Kışı olgun larva halinde toprakta yaptıkları odacıklarda
geçirirler. Nisan ayında bu odacıkların içinde pupa olurlar. Erginler nisan ayı
sonunda topraktan çıkarak beslenirler. Havalar ısınınca toprak parçaları bitki
döküntüleri vb. gibi yerlere girerek hareketsiz kalırlar. Eylül ayında tekrar
faaliyete geçerek beslenirler. Çiftleşen dişiler yumurtalarını 2-27 adetlik
gruplar halinde yaprakların alt yüzeyine bırakırlar. Bir dişi ömrü boyunca
yaklaşık 100 yumurta bırakır. 10-20 gün sonra yumurtadan çıkan larvalar
önce yumurta kabuğu ile beslenirler, daha sonra nane yapraklarıyla
beslenmeye başlarlar. Larvalar olgunlaştıktan sonra ekim ayı sonlarında
toprağa girerek 2-2.5 cm derinlikte kendilerine bir odacık hazırlayarak kışı
burada geçirirler.
Yılda bir döl verirler.

Savaşı:
Zarar gören küçük parsellerde zararlı elle toplanarak ezilmelidir.
Gerektiğinde etki süresi kısa olan insektisitlerden biri kullanılabilir.

Psylliodes chrysocephala (Lahana gövde piresi)

Tanınması: Erginler 3,5-4,5mm uzunlukta, vücutları uzun hafifçe konveks,
parlak metalik gri-mavi renktedir. Baş kızılımsı, anten ve anteriyor bacaklar
kırmızıdır.
Yumurtalar oval, 0.9x0.4mm, soluk turuncu renktedir.
Larvalar ilk çıktıklarında 1.5mm daha sonra 8mm’ye ulaşırlar. vücutları sarımsı
beyaz, başları kahverengidir.

Konukçuları: Yabani ve kültür brassicae dir.

Biyolojisi ve zararı: Genç erginler mayıs-haziranda görülür. Yeşil yaprakları
kemirirler. Sonra, bahçe kenarındaki bulunan yabani bitkilerin üzerinde yaz
diyapozuna (estivasyon) girerler. Aktivite yeniden başladığında, ekili
alanlara geçer ve filizlenmiş tohumlara, fidelere ve genç yapraklara saldırır.
10-15 gün sonra yumurtlamaya başlar, sıcaklık 0°C’nin altına düşünce
yumurtlamayı durdurur ve kış sonu tekrar başlar. Toplam 70-150 yumurta
bırakır.
Yumurtalar toprak yüzeyine ya da çatlaklara ya da bitki dallarına bırakılır,
tek ya da 2-8’li kümeler halinde bırakılır.
Larvalar direkt çıkınca bitkiye girer, bitkiye giriş yaşlı yaprak sapının üst
yüzeyinden olur. İçerdeki yumuşak dokuyu kemirir, sonra sapa geçer ve uç
sürgünlere ulaşırlar. 0.5 ve 8cm arasındaki derinliklerde toprakta pupa
olurlar. Senede bir döl verirler.
Erginler fidelere saldırır, ürünü yok ederler. Sonra erginler yaşlı bitkilerin
yapraklarına saldırarak onları zayıflatırlar. Larvaların saldırısına uğrayan
bitki çalılaşır ve gelişemez. Verim azalır ve düzensiz olgunlaşır.

Ayrıca kışın bitkinin gövdesinde ve yaprak saplarında küçük deliklerin
içinde ve gövdede oluşan yarıklara giren su donarak zararı daha çok
genişletir. Böylece bitki ölebilir veya parçalanmış bir ürün elde edilir.
Bu böcek yersel zarar yapar. Zaman zaman varlığını hissettirir.
Mücadelesi: Erginlerin sonbaharda görülmeleri ile kimyasal mücadele
önerilir.

Crioceris asparagi (Kuşkonmaz böceği)
Tanımı:5-6mm boyunda, baş kısmı metalik parıltılı, pronotum kırmızı renkte
ve orta kısmında siyah renkte iki adet leke vardır. Elytra genellikle koyu mavi
renkte ve metalik parıltılı olup ön tarafta iki, yanlarda ise dört adet
kırmızımsı-sarı leke bulunur.

Olgun larva 6-8mm boyunda, bacakları ve başı siyah renkte, vücudu ise gri
renktedir.
Biyolojisi ve Zararı:
Kuşkonmaz zararlısıdır.
Kışı ergin olarak yaşlı sapların içinde, kurumuş yaprakların altında veya
toprak içinde geçirir.
Nisan ayında görülen erginler önce bitkilerin saplarında epidermis kısmını
yiyerek beslenirler. Daha sonra genç sürgünlerde beslenirler. Çiftleşen
dişiler yumurtalarını tek tek sapların üzerine bırakırlar. 3-4 gün sonra
yumurtalardan çıkan larvalar bulundukları yerde beslenmeye başlar.

Gelişmesini tamamlayan larvalar toprağa inerek kendilerine bir odacık yaparak
pupa olurlar. 2-3 gün sonra pupadan erginler çıkar.
Yılda 2 döl verirler.

Kuşkonmazların daha çok genç dönemlerinde zararlıdırlar.
Ergin ve larvalar özellikle genç sürgünlerde beslenerek bunların sararmasına ve
gelişmenin durmasına neden olurlar.

Savaşı:
Genellikle düşük populasyonlarda bulunurlar. Bu nedenle savaşıma gerek
kalmaz. Ancak yoğunlukları fazla olduğu zaman etki süresi kısa olan organik
fosfatlı ilaçlardan biri kullanılabilir.

Leptinotarsa decemlineata (Patates böceği)
Tanımı: Erginler 10-12mm uzunluğunda, oval ventralde düz, dorsalde
kubbemsi şekildedir. Baş küçük, anten 11 segmentlidir. Boyun plakası
açık kırmızımsı sarı renkte, ortadaki "V"şeklinde olmak üzere üzerinde 11
adet siyah benek bulunur. Elytron’ların her biri üzerinde 5 adet
uzunlamasına siyah çizgi bulunur çizgilerin arası kırmızımsı-sarıdır.
Elytra altında katlanmış olarak bulunan 2. çift kanatlar pembemsi-kırmızı
renktedir.
Larvaları yumurtadan ilk çıktıklarında koyu kırmızı renkli olup daha sonra
açılarak soluk sarıya kadar dönüşür. Baş şildi ve I. thorax segmentinin
üzeri ve bacaklar siyahtır. Her segmentte vücudun 2 yanında 2’şer adet
siyah beneğin meydana getirdiği iki sıra şerit uzanır.
Pupaları toprakta bulunur. Yaklaşık 1 cm uzunluğunda ve turuncu
renktedir. Topraktan gevşek bir kokon içerisinde bulunur.
Yumurtaları uzun–oval, sarı veya turuncu renkte, 1.2-1.5mm boyundadır.
Yaprak üzerinde dik ve bir paket şeklinde bir arada bulunur.

Biyolojisi ve Zararı:
En önemli konukçusu patatestir. Türkiye’de patlıcan ve domateste de
zararlı olmaktadır. Bu bitkiler dışında Solanaceae familyasının diğer
kültür ve yabani bitkilerine de zarar verir. Yabani bitkilerden Atropa
belladonna (Güzel avratotu), Solanum dulcamora (Köpek üzümü),
üzerinde de beslenir.
Toprakta ısı 10cm derinlikte 10ºC ye ulaştığında erginler aktif hale
geçerek buldukları Solanaceae familyasına bağlı bitkiler üzerinde
beslenmeye başlarlar. Yaklaşık iki hafta beslendikten sonra çiftleşerek
yumurta bırakmaya başlarlar. Kışlığa girmeden önce, sonbaharda
çiftleşmiş olan dişiler hemen yumurta koyabilir. Yumurtaları başlangıçta
tek tek sonrada 4-80 yumurtalık gruplar halinde yaprakların alt yüzeyine
bırakırlar. Bir dişi 1 yıl kadar süren ömrü boyunca ortalama 400-500
yumurta bırakır.

Larvalar çıktıkları yumurtaların kabuklarını, bazen de bunlara bitişik
açılmamış yumurtaları yiyerek beslenmeye başlarlar. Daha sonra bitkinin
yapraklarını yerler. Dört larva dönemi geçirerek, olgunlaşan larvalar
toprağın 2-18 cm derinliğine inerek pupa olurlar.
Pupadan yeni çıkmış erginler iki hafta kadar beslendikten sonra çiftleşerek
yumurta bırakmaya başlarlar. Sonbaharda erginler uygun şartlarda ise
ortaya çıkarak beslenmesine devam eder, uygun olmayan şartlarda toprağa
girer. Kışı ergin döneminde toprak içerisinde geçirir.
Patates böceğinin, Türkiye’de Marmara Bölgesinde yılda 3-4 döl verdiği
bilinmektedir. Bunlardan I.döl patateste, diğer dölleri patlıcan üzerinde
zararlı olmaktadır.
Larvalar uygunsuz şartlara karşı oldukça dayanıklıdır. Şiddetli yağış ve
rüzgardan, özellikle genç dönemlerde zarar görürler.

Larva ve erginleri öncelikle yaprakları yerler. Daha sonra genç sürgün ve
dalları da yiyerek bitkiyi çalı şekline getirebilirler. Yumurtadan ilk çıkan
larvalar toplu halde beslenerek, oradan uç sürgüne geçerler. IV. dönem
larvalar sap ve sürgünlere saldırırlar.

Bazı bakteri ve virüslerinde taşıyıcısıdırlar. Akışkan çürüklük (Pseudomanas
solanaceraum), Patates Halka çürüklüğü (Corynebacterium sepedoniucm) ve
Patates –X-Virüsü ve ip yumru virüsü taşıyıcısı olduğu bilinmektedir.
Doğal Düşmanları:
Sığırcık, serçe, karga, bıldırcın gibi kuşlar ve tavuk, hindi, ördek gibi kümes
hayvanları larva ve erginlerini yemektedirler. Dünyada pek çok doğal düşmanı
tespit edilmiştir.

Savaşı: Türkiye’de iç karantina listesinde bulunan bir zararlıdır.
Kültürel Önlemler:
Sonbaharda patates hasadının tamamıyla yapılmasına özen gösterilmeli ve
tarlada yumru bırakılmamalı. Aksi halde kalan yumrular ertesi yıl yeşermekte
ve kışlama yerinden çıkan erginlere barınak ve beslenme kaynağı
olmaktadır. İlkbaharda bir önceki yıl dikili olan alanlar dolaşılmalı ve kalan
patates bitkileri üzerindeki böceklerle birlikte yok edilmelidir.
Zararlının bulaşık yerlerden, temiz yerlere taşınması yasal yollarla
önlenmeye çalışılmaktadır.

Mekenik Mücadele:
Zararlının çeşitli dönemleri fazla hareketli olmadığından, küçük bahçelerde
elle toplayarak yok etmek, yumurtalarını ezerek de savaşımı yapılabilir.

Kimyasal Savaşımı:
Tohumluk ilaçlaması ve yeşil aksam ilaçlaması olmak üzere iki şekilde yapılır.
Tohumluk ilaçlaması: Dikim öncesi yumrularilacın etiketinde önerildiği şekilde
ilaçlanır.
Yeşil aksam ilaçlaması: Mücadele zamanını tesbit etmek amacıyla, günlük ortalama
hava sıcaklığı 14-15C0’ ye ulaştığında haftada bir kez gözle inceleme yapılır.
Örnekleme için tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilerek ocaklarda Patates
böceği’nin yumurta, larva ve ergini aranır. Bu dönemlerden herhangibirine rastlanması
o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Patates böceği’nin ilaçlı savaşımına karar
vermede eşik bulunmamakla birlikte: patates bitkisi, böcek yoğunluğuna bağlı olarak
meydana gelecek ürün kaybını tolere edebilmektedir.
Patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu zarar oranı %20 ise
bu durumun bitki tarafından tolere edilebildiği ve üründe bir azalmanın olmadığı
saptanmıştır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak
%40’akadar çıkmaktadır.

Kimyasal savaşıma karar vermede, bu husus özellikle dikkate alınmalıdır.
Eğer birinci döle karşı ilaçlama yapılacaksa bitkilerde ilk olgun larvalar (IV.
Dönem) görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. İkinci döle karşı ilaçlama
yapılması halinde ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu
dönemde bitkilerde olan düşük düzeydeki böcek zararı tolere
edilebilmektedir. Bu nedenle ilaçlama gerekmeyebilir.
Patates böceği savaşımında kullanılacak ilaçlar zararlının larva ve erginlerine
etkili olmalıdır. Patates böceğinde ilaçlara karşı direncin oluşmasında önlem
olarak aynı grubu ve aynı aktif maddeyi içeren ilaçların sürekli
kullanılmasından kaçınılmalıdır. Larvalar ilk gelişme dönemlerinde
yaprakların alt yüzeylerinde bulunduklarından yaprak altlarının ilaçlanmasına
özen gösterilmelidir.

Phyllotreta spp. Epithrix hirtipennis (Toprak pireleri)
Tanımı: Genellikle 1,5-2mm boyunda, metalik yeşil veya parlak siyah
renktedirler. Üst kanatlar üzerinde uzunlamasına çizgiler ve noktalar
bulunur. Arka bacaklar sıçrayıcı tiptedir.
Yumurtalar çok küçük ve ovaldir.
Olgun larva 4,5mm uzunlukta, başı kahverengi, vücut ise beyaz renktedir.

Konukcuları: Zararlı başta lahanagiller familyası olmak üzere, yabancıot
ve kültür bitkisinde beslenir. Konukçuları lahana, turp, karnabahar,
şalgam, havuç, ıspanak, marul, patlıcan, fasulye, mercimek keten,
kanola, kenevir ve pancardır.
E. hirtipennis özellikle patlıcangiller familyasına bağlı bitkileri tercih eder .

Biyolojisi ve zararı:
Kışı ergin halde çeşitli bitki artıkları arasında, toprak çatlaklarında ergin
halde geçirirler. İlkbaharda erginler yabancıotlarla beslenmeye başlarlar.
Daha sonra kültür bitkilerine geçerler. Dişiler yumurtalarını tek tek veya
küçük gruplar halinde bitkinin kök boğazı çevresinde toprağa bırakırlar.
Yumurtadan çıkan larvalar birkaç hafta kılcal köklerde beslenirler.
Gelişmelerini tamamlayan larvalar toprak içinde açtıkları hücrelerde
pupa olurlar. Kısa bir süre sonra erginler çıkar. Yeni erginlerin çıktığı
dönemde eski erginlerde halen yaşamlarını sürdürdüğü için populasyon
en yüksek düzeylere ulaşır. Daha sonra yaz ilerledikçe kışlayan erginler
ölür. Yeni bireyler beslenmelerine sonbahara kadar devam ederler. Daha
sonra soğukların başlaması ile kışlaklarına çekilirler. Genellikle yılda bir
döl verirler.
Phyllotreta spp. Yılda 1-2 döl Epithrix hirtipennis ise yılda 3-5 döl
verir.

Larvalar bitkilerin kılcal köklerinde beslenirse de önemli değildir. Esas
zararı erginleri yapar. Erginler yapraklar üzerinde kemirerek 1-2mm
çapında delikler açarlar. Bu deliklerin kenarındaki doku kurur ve beyaz
bir renk alır. Bazen yaprağın sadece üst dokusunu yiyerek şeffaf
lekecikler oluştururlar. Tüm yaprağa zarar verebilirler. Sıcak saatlerde
oldukça faaldirler. Erken ve geç saatlerde ise pek beslenmezler.
Bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde önemli zararlara yol açarlar. Bunun
sonucu olarak bitki gelişmesinde durgunluk görülür, bazen bitkiler
tamamen yok olabilir.
Ülkemizin her yerinde yaygın olarak bulunur.

Savaşı
Kültürel önlemler:
*Toprak işlemesi ve yabancıotların temizliğine önem verilmelidir.
*Tarla içindeki ve çevresindeki yabancıotlar yok edilmeli.
*Ekim zamanında yapılarak bitkinin kuvvetli gelişmesi sağlanmalı geç
ekimlerden kaçınılmalıdır.
*Bitkilerin çabuk gelişmeleri için gübreleme ve sulama işlemleri
uygulanmalıdır.
Konukcuları: Zararlı başta lahanagiller familyası olmak üzere, yabancıot ve
kültür bitkisinde beslenir. Konukçuları lahana, turp, karnabahar, şalgam,
havuç, ıspanak, marul, patlıcan, fasulye, mercimek keten, kanola, kenevir ve
pancardır.
E. hirtipennis özellikle patlıcangiller familyasına bağlı bitkileri tercih eder .
Kimyasal Mücadele: Fide döneminde Ürünü etkileyecek kadar populasyon
fazla olduğunda kimyasal savaşım yapılabilir. Bir ilaçlama yeterlidir.

Raphidopalpa faveicollis (Kavun kızılböceği)
Tanımı: Erginler uzunca silindrik şekilde 6,5-7mm boyunda, demir
kırmızımsı renktedir. Abdomenleri siyah renklidir. Hızlı hareket ederler.
Olgun larva limon sarısı renginde, ince uzun, başın üst tarafı siyah alt tarafı
sarıdır. Anüsün ucu altında yardımcı bacak vazifesi gören emeç şeklinde
bir çıkıntı vardır. Bu emeç yardımı ile larvalar kendilerini konukçu bitkiye
sıkı bir şekilde tuttururlar.
Konukcuları: Cucurbitaceae familyasına giren bütün bitkiler
konukcusudur. Özellikle kavun ve hiyarı tercih ederler. Karpuz ve kabak
ikinci planda kalır. Erginler sebzelerden domates ve bezelyede de
beslenirler. Larvalar ancak Cucurbitaceae familyasına ait bitkilerde
gelişebilir.

Biyolojisi ve zararı:
Kışı kuru yapraklar altında veya toprakta ergin olarak diyapoz halinde
geçirirler.
İlkbaharda nisan-mayıs aylarında havaların ısınması ile kavun tarlalarında
görülürler ve kavun yapraklarını kemirmek suretiyle zarara başlarlar. Dişiler
çiftleştikten sonra yumurtalarını tek tek veya küçük gruplar halinde bitkinin
hemen yakınındaki toprak altına bırakırlar. Bir dişi yaklaşık 600 yumurta
bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar kavun köklerine saldırırlar. Kök içine
girerek beslenirler ve bitkinin kurumasına neden olurlar. Larvaların gelişme
süresi yaklaşık bir aydır. Larvalar daha sonra kökleri terk ederek toprak
içinde yaptıkları yüksük içersinde pupa olurlar.
Yılda 2-4 döl verirler.

Kavun kızılböceğinin ergin ve larvaları zararlıdır.
Erginler genç bitkilerin yaprak sürgün ve çiçekleri üzerinde beslenerek zarar
verirler. Yaprakları kalbur şeklinde delik deşik ederler, bitkilerin gelişmesi
gecikir. Larvalar ise köklerde zararlıdır. Bitkilerin ana ve yan köklerini delmek
ve kemirmek suretiyle tahrip ederler. Larvaların açtığı bu deliklerden toprak
mantarları ve bakteriler sekonder olarak girerek zarar yapar. Bitkiler sararır
solar. Meyveler olgunlaşmadan bitkinin kurumasına neden olurlar. Epidemi
yıllarında zararları büyüktür.

Savaşı:

Kültürel önlem: Kültürel önlem olarak kışı geçirmek üzere toprağa giren
erginlerin yok edilmesi için tarlanın kış öncesinden veya erken ilkbaharda
derin sürülmesi önemlidir.
Kimyasal savaşımı: Bu böceğin hem erginleri hem de larvaları zararlı
olduğu için ikisine karşı ayrı ayrı savaşım şekli uygulanır.
Erginler için, bitkinin yeşil aksamında 100 bitkide 1-2 ergin görülürse,
larvalar için ise solmuş bitkiler varsa kök boğazı çevresi, daha sonra kök
boğazı ve kökler kontrol edilerek %1-2 oranında zarar görmüş bitki
bulunduğunda ilaçlı savaşım yapılır.

Familya: Coccinellidae (Gelin böcekleri)
Henosepilachna elaterii (Epilachna chrysomelina ) (Karpuz telliboceği)
Tanımı: Erginler şekil ve renk olarak yedi noktalı gelin böceğine benzer.
Ancak gelin böceğinden biraz iri ve genel görünümü bakır kırmızımsı
renktedir. Üstten yarım küre şeklinde ve kanatlarının üzerinde 6’şar adet
etrafı açık renkte siyah lekeler bulunur.

Konukçuları: Kavun, karpuz, hıyar, kabak, fasulyedir.

Biyolojisi ve Zararı: Ege bölgesinde önemli bir karpuz zararlısıdır.
Erginleri kışı yaşadığı bitki artıkları arasında veya diğer korunmaya
uygun yerlerde ergin olarak tek tek veya gruplar halinde diyapozda
geçirirler. İlkbaharda havaların ısınmaya başlamasıyla kışlakları terk
ederler ve beslenerek yumurta bırakırlar.
Zararlının ilk zararları mart-nisan aylarında Erballium sp.(yabani hıyar)
da görülür. Kültür bitkilerine geçiş mayıs-haziran aylarında olur. Erginler
yumurtalarını beslendikleri bitkinin alt kısmına (2-50’şer adetlik)gruplar
halinde bırakır. 2-6 gün sonra açılan yumurtalardan çıkan larvalar
yaklaşık bir ay sonra ergin olurlar. Larva diğer coccinellidlerde olduğu
gibi son dönemde abdomen’in son segmentinden vücudunu yaprağın
alt yüzüne sabitleyerek pupa olur. 8-10 gün sonra yeni erginler çıkar.
Yılda 2-4 döl verirler.

Erginler çiçek, meyve ve meyve gözlerinde ve genç sürgünlerde zararlıdır.
Larvalar ise yapraklarda zarar yaparlar. Larvaların yaprakları kemirerek
beslenmeleri sonucu bu kısımlarda dantel şeklinde sahalar meydana gelir.
Erginler ise yapraklarda beslenmesi sonucu delik sahalar meydana
getirirler. Saldırı sonucu yaprak ve sürgünler kurur. Genç fide döneminde
zarar yaparsa yeniden dikimi gerektirir.
Ayrıca kabak mozaik virusunun vektörüdür.

Savaşı:
Kültürel önlemler: Kültürel önlemler olarak karpuz telliböceği ile bulaşık
sahalardaki bitki artıkları toplanıp imha edilmelidir.
Kimyasal savaşımı: Yoğunluk tayininde bitkilerde ergin, larva ve yumurta
aranır. Zararlının yoğunluğu mayıs ayı sonundan itibaren artmaktadır. Sıra
halindeki ekimlerde 30 m’lik sırada tesadüfi 10 bitkide 50 adet yumurta
saptanırsa saha “düşük yoğunlukta bulaşık” demektir. Eğer 15-20 bitki
bulaşıksa “orta”, 25 bitki bulaşıksa yoğunluk ”yüksek”tir.
Orta yoğunluktaki bir tarlada savaşım yapmak gerekir ve ekonomik olur.
Savaşım amacıyla yapılacak yoğunluk tayini sayımları birer hafta ara ile iki
defa tekrarlanmalıdır.

Familya: Curculionidae (Hortumlu kınkanatlılar)
Ceutorrhynchus pleurostigma (Lahana galböceği)
Tanımı: Erginler 3-4mm boyda, mat, siyah renklidir. Sırt kısmı kül rengi
esmerimsi pulcuklarla yan kısmı ise sarımsı pulcuklarla örtülüdür. Bacakları
vücutlarından daha koyu siyahtır.
Yumurtalar parlak krem renginde ve oval şekillidir.
Larvalar yumurtadan ilk çıktıklarında beyaz, krem renginde, veya
kırmızımtrak renkte olabilirler. Başları koyu renktedir. Olgun larvalar 6 mm
boyunda ve gallerin içinde bulunur.
Pupası açık krem renginde ve serbest pupa tipindedir. Toprakta ve 56mm’lik topraktan kokon içinde bulunurlar.

Konukçuları: Lahana gal böceği Cruciferae familyası bitkilerinin kültür ve
yabani türlerinde yaşarsa da en çok karnabahar ve lahana ve daha sonra
kolza (canola), turp ve hardal da bulunmaktadır.
Biyolojisi ve Zararı: Erginleri nisan ayından itibaren görülmeye başlar. Bu
devrede yabani Cruciferae türleri ile beslenirler. Lahana ve karnabaharların
dikimden sonra yumurta bırakmaya başlarlar.
Zararlının yaşamı oldukça karışıktır. Erken bırakılan yumurtalardan çıkan
larvalar gelişimini tamamlayarak haziranda ergin hale gelmelerine karşın,
geç konan yumurtalardan çıkan larvalar gelişimlerini gelecek yılın başında
tamamlamaktadırlar. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 6-13 gün içinde
açılırlar. Çıkan larvalar bitki dokusuyla beslenmeye başlar. İlk devrelerde
bulaşık bitkiyi sağlamdan ayırmak imkansızdır.

Fakat larva geliştikçe salgıladığı maddeler sonucu kök boğazında irili ufaklı
galler meydana gelir. Gal oluştukça larva bunun içini çevreleyen dokuları
yiyerek beslenir. Gelişmesi sırasında 3 larva dönemi geçirir. Büyümesi
tamamlanan larva içinde bulunduğu galin çeperini delerek toprağa geçer.
Toprak yapısına göre 2-10 cm derinlikte toprak zerrelerini birleştirerek
yaptığı koza içinde pupa olur. Pupa süresi ekolojik koşullara göre değişir.

Erginleri Marmara bölgesinde mayıs sonu hazirandan itibaren ekime kadar
olan sürede yazlamaya çekilirler. Zararlı aynı bölgede yılda 1 döl
vermektedir.
Larvaları konukçu bitkilerin köklerinde urlar yapar. Urlar başlangıçta bezelye
büyüklüğünde oluşurlar, sonradan birleşerek kök boğazını tamamen
sarabilir. Genç bitkilerin gelişmesi engellenir. Lahana ve karnabahar baş
bağlayamaz, lahana baş yaprakları kıvrılır.
Erginler konukçuların yaprakları ve saplarıyla beslenirler. Fidelikte
yaptıklara zarar önemli olabilir.

Doğal düşmanları: Marmara bölgesinde zararlının larva paraziti olarak
Diospilus oleraceus (Hymenoptera, Braconidae)Saptanmıştır.

Savaşı:
Lahana gal böceği mücadelesinde, en önemli rolü zararlıya karşı
uygulanacak kültürel önlemler oynamaktadır. Bunlarda şöyle sıralanabilir:
1. Lahana ve karnabaharlarda baş kesiminden sonra tarlada bırakılan
kökler sökülerek yok edilmelidir.
2. Bulaşık arazilerde ekim nöbeti yaparak Haçlıgilleri (lahana, karnabahar
ve turp) üst üste aynı tarlaya dikilmemelidir.

3. Tarla derin işlenmeli, gübreleme, sulama ve bakım işlerine özen
gösterilerek bitkilerin kuvvetli gelişmesi sağlanmalıdır.
4. Fidelerin tarlaya şaşırtılması sırasında az gelişmiş, üzerinde zararlıya
bulaşma belirtisi olan fidelerin dikilmesinden kaçınılmalıdır.
5. Larvalar neme karşı çok hassastırlar. Tamamen veya kısmen hasad
edilmiş tarlaları sulamak pupa olmak üzere toprağa geçmiş larvaları
tamamen öldürür.
Kimyasal savaşımı yoktur.

Bothynoderes puctiventris (Pancar hortumluböceği)
Tanımı: 10-16mm uzunlukta, vücut kahverengi-gri renktedir. Elitralar
üzerinde benekler ve hortumunda uzunlamasına kabarık üç çizgi vardır.
Larvalar krem beyaz renktedir. Başları kahverengi ve kıvrılmış vaziyette
bulunurlar.

Konukçuları: Şeker pancarı, tütün, patates ve mısırdır.

Biyolojisi ve zararı: Erginler kışı toprakta geçirirler ve ilkbaharda çıkarak
Chenopodiaceae(Sirkengiller ya da Kazayağıgiller ) familyasına ait bitkilerin
yaprakları ile beslenirler.
Dişiler yumurtalarını her yumurtayı ayrı olmak üzere konukçu bitkiye yakın
yerlere bırakırlar. 10 günlük bir kuluçka devresinden sonra larvalar yumurtadan
çıkarlar ve pancarların baş kısmından galeri açmaya başlarlar. Daha sonra
kökün daha aşağı kısımlarında derin galeriler açarlar.

Erginler erken dönemlerde görülürse, kotiledon yapraklarını ve ilk
yaprakları yemek suretiyle genç fidelerde zarar yaparlar. Bitki 4-5 yaprak
dönemindeyken, özellikle kurak yıllarda, larvalar kökü tahrip ederler.
Bunun sonunda da yaprakların solmasına ve daha sonra bitkilerin
ölmesine neden olurlar. Bitki büyüdüğünde larvalar köklerde derin oyuklar
açarak zarar yaparlar ve bunun sonucunda da kökte kurumalar, çürümeler
ve deformasyonlar görülür. Bitkinin gelişmesi yavaşlar.

Sitona lineatus (Çizgili Bezelye Böceği)
Tanınması: Ergin uzun vücutlu, gri-kahverengi, 4-5mm boyda,. Hortumu kısa,
geniş ve köşeli olup üzeri olukludur.
Yumurtalar 0.3mm büyüklüktedir. İlk bırakıldıklarında sarı daha sonra koyulaşır.
Larvalar 6-7mm uzunlukta beyaz ve koyu sarımsı başlıdır. Vücut karnına doğru
kıvrıktır.
Konukçuları: yabani ve kültür leguminous bitkilerdir. Sebzelerden; bezelye, bakla gibi
bitkilerde zararlıdır.

Biyolojisi ve zararı: Kışı toprakta ergin dönemde geçirir. İlkbahar
aylarında sıcaklığın artmasıyla birlikte çıkan erginler yapraklarda
beslenmeye başlar. Bezelye, fasulyeden sonra pancar ekilen tarlalar ile
komşu tarlalarda yeni çimlenen bitkilerin yapraklarını yiyerek zarar
yaparlar.
Geceleri beslenirler. Yeme yaprakların kenarında yarım daire
şeklindedir. Zarar bitki küçük ve hava kuru ise artar. Dişiler yumurtalarını
bitki üzerine veya bitkinin kök boğazı dolayındaki toprak yüzeyine tek
tek bırakırlar. Dişi yaklaşık 1000 arasında değişen sayıda yumurta
bırakır. Yumurtalar neme karşı hassastır, %60-70’e düşmesi halinde
kısa zamanda tahrip olurlar. Üç haftada yumurtadan larvalar çıkar,
toprağa iner ve köklerin yanında yaşarlar.

Larvalar bezelyede, azot toplama depolarını ve pancarda yan kökleri
tahrip ederler. Larvalar toprakta, topraktan bir kokon içerisinde pupa
olurlar. 1-3 hafta içinde yeni nesil böcek çıkar, bezelye yemeye devam
eder ve hasadın sonunda; yonca, fasulye ve pancar tarlalarına göç eder.
Soğukların başlaması ile, çimenler arasında veya her tür bitki artığı altında
gizlenerek kışı geçirir.
Senede bir döl verir.
Savaşı:
Henüz özel bir savaş gerektirecek bir zarar yapmamıştır.

Apion arrogans
Tanımı: Erginler2,1-2,3mm boyunda ve yeşilimsi mavi metalik parlak renktedir.
Üst kısmı ince kıllarla kaplıdır. Baş dörtgenimsiolup, kuvvetli dış bükey gözleri
vardır. Hortumları kalın, hafif bükük, erkeklerde boyunlevhasında, dişilerde ise
daha uzundur. Antenler hortumun ortasına yerleşmiştir. Bacaklar ince uzun, uç
kısmında küçük dişli tırnaklar bulunur.
KONUKÇULARI:
En önemli konukçusu mercimektir. Bakla, fiğ, yoncada konukçularıdır. Ayrıca
mer'a bitkileri, çalılık ve fundalıklar da yaşam yerleridir.

Yaşayışı ve zararı: Kışı ergin halde toprakta5-10cm derinlikte geçirir. Günlük
sıcaklık 13-150C’ye yükseldiğinde ve orantılı nem %65 olduğunda erginler
kışlama yerlerini terk ederek mercimeğe geçerler. Bu dönemde 3-5cm
boyundaki mercimek bitkilerinin yaprakları ile beslenirler. Yapraklardadüzgün
daire şeklinde delikler açarlar. Sabahın erken ve günün serin
saatlerindebeslenirler. Erginlerin yapmış oldukları zarar önemli değildir.
Dişiler çıkışlarından 3-5 gün sonra ciftleşerek ortam sıcaklığına bağlı olarak bir
hafta içinde yumurtalarını mercimek bitkisinin tepe tomurcuklarındaki yaprak
demetleri arasına bırakırlar. Bitkinin dallanmasından sonra sürgünlerin büyüme
noktasına tek tek ya da 2-3 adet bırakırlar. Yumurtlama periyodu uzun olup 2 –
3 ay devam etmektedir. Bir dişi yaklaşık 87 adet yumurta birakır. Yumurtalar 512 günde açılır.

Larvalar, bitkinin büyüme noktasında beslenirler, Ergin oluncaya kadar burada
bir kokon içinde yaşar. Larva dönemi yaklaşık 10-15 gün sürer. Larvalı tepe
sürgünleri gri beyazımsı bir görünüm alır ve enfeksiyonun yoğun olduğu
alanlar dumanımsı görünür. Böyle sürgünlerde büyüme durur. Tomurcuk
büzülerek kurur. Zarar görmüş bitkiler bodur kalır ve yan sürgün vermeye
zorlanır.
Gelişmesini tamamlayan larvalar büyüme noktasında pupa olurlar. Pupa
dönemi 100C’de 28 gün, 320C’de 3 gündür. İçinde pupabulunan tomurcuklar,
larvanın tomurcuğu tamamen kurutması nedeniyle toprağa düşer.
Yılda bir döl verirler.

Ekonomik Önemi ve Yayılışı ;
Erginleri yaprakçıklarda küçük dairesel delikçikler açarak zarar yapar. Erginler
yapraklarda
beslenmesine karşın, asıl zarar tepe tomurcuklarında yaşayan larvaları tarafından
yapılmaktadır. Larva bitkinin büyüme gözünü kurutur. Bitkilerde büyümede
durgunluk ve yan gözler vermek zorunluluğu doğar. Böyle bitkiler yeterli kapsül
veremediğinden direkt olarak ürünü etkiler, şiddetli zarar görmüş bir tarla uzaktan
duman renginde görülür ve bitkiler kısa ve bodur kalırlar. Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde mercimeklerde yaygın olarak bulunmaktadır.
Doğal Düşmanları :
Ülkemizde saptanmamıştır,

Mücadelesi
Kültürel önlemler:
Ekim nöbeti yapılmalıdır.
Tarla içinde ve çevresinde erginlerin kışlaması için uygun barınak ve bitki artıkları bırakılmamalıdır. Çalılık,
fundalık ve meralara yakın mercimek ekimlerinde daha dikkatli olmalıdır.
Kimyasal Mücadele :
İlaçlama Zamanının Tespiti
Kimyasal mücadel için erginlerin küçük olması, ölü numarası yapması ve toprak içine gizlenmesi gibi
özelliklerinden dolayı ergin ile kimyasal mücadele zordur.
Larva mücadelesinde 50 dekarlık alanda 100bitki kontrol edilerek %10 bulaşıklık saptandığında
mücadeleye başlanır.
Mücadelede asıl hedef kışlamış erginler olduğundan ergin çıkışlarından hemen sonra
yumurtlama başlamadan ilaçlama yapılmalıdır. Tarlada ergin için 10-15 dekar alanda 16, 50 dekardan büyük
alanda 20 çember atılarak, m2'de ortalama 3-5 ergin veya daha fazla olduğunda; larva için ise 10 - 50 dekar
alanda 75, 50 dekardan büyük alanda 100 bitki kontrol edilerek, bitki başına ortalama 3 ve daha fazla larvalı
çiçek tomurcuğu olduğunda veya tepe tomurcuklarında % 10'un üzerinde bulaşma olduğunda ilaçlama
yapılır. Kontrollerde hem ergin hem de larva bulunursa her ikisini etkileyen bir ilaç kullanılmalıdır.
Bu dönemde S'aona 'nında aynı tarlada yoğun olması durumunda her ikisini etkileyen bir ilaç seçilmelidir.
Tek ilaçlama yeterlidir.

Familya: Elateridae (Telkurtları)
Agriotes spp. (Telkurtları)

Tanınması: Erginler genellikle grimsi veya kahverengimsi siyahtır. Üst
kanatlarında uzunlamasına çizgiler bulunmaktadır. Vücut 8-10mm
uzunluktadır. Ters çevrildiklerinde sıçrayıp dönerler ve bu sırada “çıt” diye
bir ses çıkartırlar. Bu familyanın tipik bir özelliğidir.
Larvalar silindir şeklinde 2-3cm uzunlukta ve sert vücutludur. Üzeri parlak
kahverengimsi-kremit renginde ve halkaları belirgindir.
Konukcuları: Polifag bir zararlıdır. Sebzelerden hepsinde zararlıdır.

Biyolojisi ve Zararı:
Kışı larva veya ergin halde toprak içinde geçirirler. İlkbaharda
havaların ısınması ile birlikte toprak yüzeyine yaklaşarak beslenirler.
Erginler yumurtalarını temmuz ayı ortalarına kadar toprağın 10-15cm
derinliğine tek tek veya 30-40’lı gruplar halinde bırakırlar. Bir dişi
yaklaşık 150 yumurta bırakır. Bırakılan yumurtalar yaklaşık 30-40 gün
sonra açılır. Çıkan larvalar hemen beslenmeye başlar. Larvalar
gelişmesini 2-3 yılda tamamlar. Olgunlaşan larva 30-40cm derinliğe
inerek pupa olur. Pupa süresi 15 gündür. Yazın meydana gelen
erginler ancak gelecek ilkbaharda topraktan ayrılırlar.
Erginler bitkilerin taze kısımlarını yemek suretiyle zarar yaparlarsa da
bu zarar önemli değildir. Esas zararı larvaları yapar. Larvalar bitkilerin
köklerini kemirirler, kalın kök ve yumruların içine girerek galeriler
açmak suretiyle beslenerek zarar yaparlar. Bu şekilde kökleri yenen
sebzeler kurur. Ayrıca zarar görmüş yumrular pazar değerini kaybeder.
Ülkemizin hemen hemen her yerinde yaygın olarak bulunur.

Savaşımı:
Kültürel önlemler: Larvaların dayanıklı bir görünüşü olmasına rağmen, çevre
koşullarına karşı çok duyarlıdırlar.
Populasyonlarının yüksek olduğu yerlerde tel kurdunun yüzeye yakın olduğu,
yaz sonları veya sonbaharda yapılacak bir toprak işlemesi geniş ölçüde ölüme
neden olduğundan zararlı populasyonu önemli ölçüde azaltılabilir.

Genç larvaları kuraklığa karşı en iyi biçimde koruyan tarla içindeki veya
çevresindeki devamlı veya geçici çayırların sürümü yazın yapılmalıdır.
Uygun olduğu takdirde yazın veya kışın yapılacak toprak işlemesi zararlının
azalmasında etkili olur.
Ayrıca toprağı tam doyuran sulama telkurtlarını öldürme bakımından çok
etkilidir.
Soğuk ve kurak havalarda zararlının azalmasına neden olur.

Kimyasal savaşım:
Telkurtlarına karşı; tohum ilaçlaması, fidelik ilaçlaması, tarlada toprak ilaçlaması ve
ocak ilaçlaması olmak üzere 4 ayrı ilaçlama yapılabilir.

Bir sene önce tarlada zararlı veya zararı görülmüşse, ekim ve dikim yapılmadan önce m²
ye düşen larva sayısı kontrol edilir. Dikimden önce tarlanın en az 10 farklı yerinde,
toplam 1m² olacak şekilde 25cm derinliğe kadar toprak kazılır, gözle inceleme yapılır ve
m² deki larva sayısı belirlenir. Tarlanın büyüklüğüne göre örnekleme sayısı artırılabilir.
Ortalama larva sayısı 6 ve daha fazla ise ilaçlama yapılmalıdır.
Toprak ilaçlamasında ekim veya dikimden önce ilaçlar dekara atılacak su ile
karıştırılarak, pülverizatörlerle toprak sathına püskürtülür ve ilacın toprağın 15-20cm
derinliğe kadar ulaşması sağlanır.
Tohum ilaçlaması yapılacaksa ilacın tohuma iyice yapışması için tohum hafifçe
ıslatılarak (bezelye, fasulye, kavun, karpuz, kabak, hıyar) ilaç ile karıştırıldıktan sonra
ekim yapılır.

Familya: Scarabbaeidae
Polyphylla turkmenoglui, P. fullo (Kadı lokması)
Tanınması:
Erginlerde vücut, dışbukey ve sağlam yapıdadır. Vücut uzunluğu 28-40 mm dir.
Erkeklerde anten yelpaze şeklindedir. Dişilerde ise anten topuzu belirgin bir
şekilde küçüktür. Vücut rengi kırmızımsıkahverengi zemin üzerine küçük
odacıklar halinde ve çok sık beyaz pulcuklarla tamamen kaplıdır.
Larva manas tipinde, “C”harfi şeklinde kıvrıktır. Baş koyu renktedir. Bacakları
kısa ve iyi gelişmemiş olup, fazla harakete uygun değildir. Larva dönemini
toprakta geçirir.

Biyolojisi ve zarar şekli: Erginler, haziran-temmuz aylarında pupadan çıkarlar.
Güneş battıktan sonra uçuşurlar ve ışığa gelme eğilimleri vardır. Dişiler
yumurtalarını toprağın 1-20cm derinliğinde açtıkları bir yuva içine bırakırlar.
Yumurtadan çıkan larvalar etrafta bulunan bitkilerin kökleri ve yumrularla
beslenirler. Larvalar yazın sıcak ve kuraktan, kışın ise soğuktan korunmak için
toprağın daha derin kısımlarına inerler.
Sonbaharda ikinci döneme geçip tarlada bulunan bitkilerin ince kökleri ile
beslenirler. Sonra toprağın niteliğine bağlı olarak 50-90cm derinlikte ertesi yılın
ilkbaharına kadar diyapozda kalırlar. Larvalar haziran ayı başlarında üçüncü
döneme geçerler, ertesi yılın mayıs ayına kadar üçüncü dönemde kalırlar. Mayıs
ayında kendi yaptıkları pupa yuvasında pupa dönemini geçirirler.
Genellikle, 2-2.5 yılda bir döl verirler.

Larvaların toprak içindeki hareketi, toprağın sıcaklığı ve nem oranına bağlıdır.
Uygun toprak sıcaklığı ve nem koşullarında mart-ekim aylarında larva zararı
görülür.

Konucuları : Polifag bir zararlıdır.
Zararı: Haziran böceği larvası, bitki köklerinde beslenir. Patateste larvalar
yumruları yemek suretiyle zarar verirler. Özellikle kumsal, humuslu topraklarda
zararları daha fazladır.

Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler : Haziranböceği ile bulaşık alanlarda yabancıot bırakmamalı
larvaların hareketli olduğu ilkbahar ve yaz aylarında toprak işlemesi yapılarak,
larva ve yumurtaların ölmesi sağlanmalıdır.
En az 2 yıl sure ile zararlıya hassas olmayan mısır veya tırfıl ekilerek münavebe
yapılması uygun olur.
Kimyasal savaşımı:
Bu zararlıya karşı kimyasal savaşım önerilmemektedir.

Sebze Zararlısı Hemipterler

Familya: Cicadellidae (Cüce ağustosböcekleri)
Emposca decipiens (=Yuvarlakbaşlı yaprakpiresi)
Asymmetrasca decedens (=Sivribaşlı yaprakpiresi)
Tanımları: Erginler açık yeşil renktedir. Baş ve pronotum beyaz lekelidir.
Vücut uzunluğu 3-4mm dir.
Zararı ve Konukçuları: Polifag türlerdir. Sebzelerden patates, domates,
patlıcan, marul, hıyar, kavun, karpuz, fasulye olmak üzere pek çok kültür
bitkisinde zararlıdır.

Yaprak pireleri bitki özsuyunu emerek zarar verirler. Emgi sırasında
salgıladıkları zehirli salgılardan dolayı hücrelerde ölme ve şekil
bozuklukları görülür. Yaptığı zarar, konukçu bitki türüne göre değişiklikler
gösterdiği gibi aynı bitkinin genç ve yaşlı yapraklarında da değişebilir.
Örneğin; patlıcanda genç yapraklarda beslendiğinde, sokup emilen
yerlerde önce sarımsı lekeler meydana gelir, daha sonra bu yerler
kahverengine dönüşür. Simptom önce orta damara yakın yerlerde oluşur,
sonra bütün yaprak yüzeyine dağılır.

Zarara uğrayan yaprakların kenarları kıvrılır, esmerleşir, kurur ve aşağı
doğru kıvrılır. Yaşlı ve olgun yapraklarda zarar daha az hissedilir. Genç
fidelerde zarar, yapraklarda önce açık renkli lekelerin belirmesi ile başlar,
sonra emilen yerler esmerleşir veya kahverengine dönüşür. Şiddetli
saldırılarda bitkilerin yaprakları tamamıyle kıvrılır, kurur ve vaktinden önce
dökülür.
Asıl büyük zararları ise pek çok virüs hastalığını yaymalarıdır.
Biyolojisi: Dişiler çiftleştikten sonra yumurtalarını yaprakların alt
yüzlerine ve özellikle ana damarların içine ovipozitörleri yardımı ile eğik
olmak üzere gömerler. Bir dişi ömrü boyunca yaklaşık 200-300 adet
yumurta bırakabilir. Yumurtalar yaklaşık bir hafta sonra açılırlar.
Yumurtadan çıkan nimfler özellikle yaprağın damarlarında beslenmeye
başlar. Beş dönem geçiren nimfler 3-4 hafta sonra ergin hale geçerler.
Erginler yazın çok hareketlidir.

Yılda 3-5 döl verirler.

Doğal düşmanları: Bu türün doğada etkin olan doğal düşmanları vardır. Bunlardan
Nabis ferus (Nabidae: Heteroptera) ve Chrysopa carnea (Chrysopa vulgaris Altıngöz)
(Neuroptera: Chrysopidae) önemli doğal düşmanlarındandır. Bu avcıları
yaprakpirelerinin nmflerini sokup emerek içlerini boşaltırlar.
Savaşı
Kültürel önlemler: Zararlı polifag bir tür olduğundan çevrede bulunan konukçusu olan
yabancı otların yok edilmesi gerekir. Özellikle kışı ergin dönemde geçirdiği
yabancıotların temizlenmesi gerekir.
Seralarda havalandırma açıklıkları tül ile kapatılmalıdır.
Tuzak bitkiler Brassicaceae (Cruciferae) kullanılarak yaprak pirelerinin bu bitkiler
üzerinde toplanması sağlandıktan sonra sadece bu bitkiler ilaçlanarak popülasyonları
azaltılabilir.

Kimyasal savaşımı: Zaralı doğal dengenin bozulduğu yerlerde seralarda nadiren
görülmektedir. Önemli bir sorun yaratmamaktadır. Bu nedenle kimyasal savaşım
önerilmemektedir.
Patates ekilen yerlerde ülkemizde mücadele eşiğine ulaşmamaktadır. Bu nedenle
de yine kimyasal savaşım önerilmemektedir. Ancak tohumluk patates üretimi
yapılan yerlerde virus hastalıklarının yayılmasını önlemek için kimyasal mücadele
gerekebilir.
İlaçlama zamanını belirlemek amacıyla nisan-mayıs aylarında bitki çıkışından
itibaren tarlaya köşegenleri doğrultusunda girerek bitkilerin taze yaprak ve
sürgünlerinden rastgele 50 yaprakta sayım yapılır. Yaprakpiresi varlığı belirlenince
ilaçlama yapılır.

Familya: Ricanidae

Ricania simulans
Çok geniş konukcu listesine sahiptir. Zararlının en önemli konukçuları mürver, fasulye, kivi,
yabani böğürtleğen, ortanca, incir, kızılağaç, karayemiş, çay ve asma olduğu belirlenmiştir.
Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesi sahil kesiminin tamamında yayıldığı tesbit edilmiştir.
Konukçularının daha çok dip sürgünleri ve taze uç sürgünlerinde beslenmektedir. Kültür
bitkilerinden fasulyede özellikle çiçeklenme döneminde yoğun olarak zarar yaptığı, ayrıca
hıyar ve patlıcan gibi sebzelerde de beslendiği tebit edilmiştir. Nimfler Mayıs ortasından
itibaren çıkarak 5 nimf dönemi geçirmekte, erginler ise temmuz başında çıkarak yumurtalarını
ağustos başından itibaren koymakta. Yumurtalar, otsu ve odunsu bitkilerin dal ve
sürgünlerinin kabukları altına bırakılmaktadır.
Kışı yumurta döneminde geçirerek yılda bir döl vermektedir.

Familya: Aleyrodidae (Beyazsinekler)
Bemisia tabaci (Tütün beyazsineği)
Trialeurodes vaporariorum (Sera beyazsineği)
Tanınması: Vücut ve kanatlar sarımsı renktedir. Ancak üzerleri beyaz ve
yapışkan bir madde ile örtülüdür. Gözler birbirlerinden oldukça ayrı ve
siyah renktedir. Antenler 7 segmentlidir. Ergin dişinin boyu 1.0-1.4mm
uzunluktadır. Ancak erkekler dişilere oranla daha küçüktür.
Yumurtalar 0.2-0.25mm uzunlukta ve hafif ovaldir. Yaprağa kısa bir sapcık
ile bağlanır. İlk bırakıldıklarında yeşilimsi renkte ve saydamdır, daha sonra
renkleri koyulaşır.
Yumurtadan yeni çıkan nimfler yeşilimsi-sarı renkte, yassı ve ovaldir. Üç
çift bacakları vardır ve hareketlidirler. İkinci ve üçüncü dönem nimfler
hareketsizdir, bacakları yoktur ve sarı renktedir.

Konukçuları ve Zararı: Polifag bir zararlıdır. Çok fazla konukçusu vardır.
Ancak hepsi aynı şekilde tercih edilmez. Özellikle beslenmek ve yumurta
bırakmak için sık yapraklı ve fazla gölge veren bitkileri tercih ederler.
Sebzelerden en çok bulunduğu ve zarar verdiği bitkiler patates, fasulye,
Cucurbitaceae bitkileri, bamya ve patlıcandır.
Ergin ve nimfler özellikle yaprakların alt yüzeylerinde bulunarak sokup
emerler. Yoğun saldırılarda yapraklar sararır ve vaktinden önce dökülür.
Bitkide gelişme geriler, az ve kalitesiz ürün verir. Emilen yerlerde yaprak
üzerinde sarımsı renkte lekeler oluşur, populasyon yoğun olduğu takdirde
bütün lekelerin birleşerek yaprağı tamamen kapladığı görülür. Bu gibi
yapraklar fotosentez yapamazlar ve kısa sürede dökülürler.

Bu direkt zararın yanı sıra nimfler bol miktarda tatlımsı madde de
salgılarlar. Yoğun saldırılarda bu tatlımsı ve yapışkan madde bitkinin her
tarafını tamamıyla kaplar. Bu madde üzerinde saprofit mantarlar gelişerek
siyah bir renk alır. Bu gibi bitkilerin yaprakları gerekli fotosentez görevini
yapamazlar.
B. tabaci’nin diğer bir zararı da, beslendiği bitkilerin pek çoğunda çeşitli
virüs hastalık etmenlerini taşıyarak yaymasıdır.

Biyolojisi: Erginler genellikle yaprakların alt yüzeyinde bulunur. Yazın
sıcak günlerde erginler puparium’dan çıktıktan birkaç saat sonra
çiftleşmeğe başlar. Ancak serin havalarda veya yerlerde, özellikle
sonbaharda çiftleşme, çıktıktan bir kaç gün sonra olur.
Parthenogenetik olarak da çoğalabilirler. Döllenmemiş yumurtalardan
yalnızca erkekler meydana gelir. Dişiler çiftleştikten birkaç gün sonra
yumurta bırakmaya başlarlar.

Yumurtlamak için genç ve körpe yaprakları ve bunların da alt yüzeylerini tercih ederler.
Yoğun saldırılarda yumurtalarını sürgün, yaprak sapları gibi yerler de bıraktıkları
görülür. Bir dişi yumurta bırakmadan önce, yaprak epidermisini ovipozitörü ile deler,
kendini yaprağa sabitler. Ovipozitörü ile deldiği delik içine yumurtanın sapını yerleştirir.
Böylece yumurta, bitkiye sıkı bir şekilde tutturularak rüzgar, yağmur gibi etkenlerden
korunmuş olurlar. Ayrıca yumurta bitki dokusundan embriyonun gelişimi için gerekli
olan suyu da ozmoz yoluyla almaktadır.
Yumurtalar tek tek veya küçük kümeler halinde bırakılırlar. Bir dişinin hayatı boyunca
bıraktığı yumurta sayısı besin ve iklim koşullarına göre değişir. Bir dişi ortalama 160
yumurta bırakır. Yumurtadan yeni çıkan nimfler önce hızlı hareket ederler, daha sonra
hareketleri yavaşlayarak kendilerini belirli bir yere styletlerini sokarak tesbit ederler.
Bundan sonra hayatlarını ergin oluncaya kadar aynı yerde geçirirler. Bitki özsuyu
emerek beslenirler.

Dört nimf dönemi vardır.
Uygun olan yerlerde, özellikle Tropik ve Subtropik bölgelerde diyapoza
girmeden bütün yıl boyunca üremesine devam ederek yılda pek çok
döl verebilir.
Ülkemizde yılda 7-12 döl verebilmektedir.
Seralarında beyazsinekler en çok rastlanan zararlılar arasındadır.
Seralarda domates ve hıyar bitkilerinde zararlı beyazsinek türü
ilkbaharda T. vaporariorum sonbahar üretim döneminde ise hakim tür
B. tabaci’dir.

Bu zararlının populasyon dalgalanmasına etki eden faktörler arasında
alçak veya yüksek rutubet, şiddetli yağışlar, doğal düşmanları sayılabilir.
Rutubet ve gölgelik, bu zararlının populasyonunu artırmada rol oynayan
önemli faktörlerden birisidir. Ancak yaz başlangıcında veya ilkbahar
sonlarında fazla rutubet ve özellikle şiddetli yağışlar populasyonun
azalmasında önemli rol oynamaktadır. Aynı şekilde ülkemizde bol
orandaki kış yağışları da, kışı geçirmekte olan bireylerin çoğunun
ölmesine neden olmaktadır.
.

B. tabaci’nin doğada çoğalmasını önleyen pek çok parazit ve predatörü vardır.
Özellikle Aphelinidae (Hymenoptera) familyasına bağlı Eretmocerus cinsine ait bazı
türler zararlı populasyonunu önemli şekilde etkiler. E. mundus ülkemizde B.
tabaci’nin nimflerinde önemli bir parazittir. Parazitlerden başka Heteropterlerden
bazı Nabis türleri (N. pseudoferus) ile Anisochrysa (Chrysopa) carnea, Chrysopa
perla (Neuroptera), bazı coccinellid türleri ve Amblyseius cinsine ait bazı acar türleri
pamuk beyaz sineginin özellikle nimflerinin predadörüdür.

Savaşı
Kültürel önlemler:
Beyazsinekler kışı yabancıotlar üzerinde geçirmektedirler. Bu nedenle
tarlanın çevresinde ve içindeki kışı geçirebilecekleri yabancıotların ortadan
kaldırılması populasyonun önemli ölçüde azalmasını sağlar.
Nem artışı beyazsinek populasyonunu artırdığından
yükseltmemek için gereksiz sulamalardan kaçınılmalıdır.

nemi

aşırı

Sebzelerde gereğinden fazla azotlu gübre uygulamasından kaçınılmalıdır,
bitki bünyesindeki azot beyazsinek için uygun bir besi ortamıdır.
Seralarda sağlıklı fide elde edebilmek için fide döneminde bitkiyi zararlıya
karşı korumalı, havalandırma açıklıkları ince tel (464µm) ile kapatılmalıdır.

Biyoteknik Savaşım:Beyazsineğin serada varlığını belirlemek için fide
dikimi ile birlikte 50-100m²’ye 1 adet gelecek şekilde sarı yapışkan
tuzaklar, bitkinin 10-15cm üzerinden asılır. İlk ergin uçuşu belirlendikten
sonra 10m²’ye 1 tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla almaşık olarak
tuzaklar yerleştirilir. Tuzaklar kirlendikçe yenisi ile değiştirilir.

Biyolojik savaşım:
Doğal düşmanlarını koruyucu önlemler alınmalıdır. Ege Bölgesinde
Macrolophus caliginosus (Hem.:Miridae) etkili bir avcısıdır.
Özelikle kapalı alanlarda beyazsineğe karşı Encarsia formosa (Hym.:
Aphelinidae) kullanılmaktadır. Serada ergin uçuş zamanları saptandıktan
sonra, seranın büyüklüğüne göre 20-50 bitki belirlenir. Bu bitkilerin alt, orta
ve üst yapraklarından birer adet alınarak sayım yapılıp yaprak başına
düşen bayazsinek larvası hesaplanır. Yaprak başına 5 adet larva
görüldüğünde E. formosa pupasından yaprak başına bir adet gelecek
şekilde seraya düzgün bir şekilde dağıtılır.

Örtüaltı Entegre Mücadele Programlarında Önerilen Biyolojik Mücadele Etmenleri
Zaralı etmenin adı Biyolojik

mücadele Zararlının hedef alınan dönemi Salım yoğunluğu/uygulama dozu

etmeninin adı
Beyazsinekler

Macrolophus caliginosus

Yumurta ve larva

Zararlı düşük yoğunlukta-0.5adet/m2

Zararlı yüksek yoğunlukta-5adet/m2

(Bemisia tabaci
Trialeurodes
vaporariorum )

Eretmocerus eremicus

2.-3. Dönem larvası

Zararlı düşük yoğunlukta-1.5adet/m2
Zararlı yüksek yoğunlukta-100adet/m2

Amblyseius swirskii

Beyazsinek yumurta ve larvası Zararlı düşük yoğunlukta-20adet/m2
Zararlı yüksek yoğunlukta-100adet/m2

Parazitoit salımı yapılmış alanlarda, bitkide koltuk ve yaprak alma işlemleri
sırasında alt yapraklar hemen kopartılmamalıdır. Bu yapraklar parazitoit
pupalarının çıkışından sonra kopartılmalıdır.

Kimyasal savaşım: Populasyon fazla olduğu zaman kimyasal savaşıma
gerek duyulabilir. Bunun için biyolojik dengeyi bozmayacak ilaçlar
seçilmelidir. İnsektisit uygulamasına geçmeden önce, zararlı
populasyonunun iyi bir şekilde belirlenmesi gerekir. Beyazsinekle bulaşık
olduğu belirlenen tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir
alt, orta ve üst yapraklardan büyük yapraklı bitkilerden 50 adet küçük
yapraklı bitkilerden 80 yaprak kopartılarak sayım yapılır. Yaprak başına
düşen larva sayısı hesaplanır. Yaprak başına ortalama 2 larva
görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Seralarda ilaçlama zamanına doğru karar verebilmek için seradaki
beyazsinek yoğunluğu ve doğal düşman populasyonunun saptanması
gerekir. Haftada en az bir kez örnekleme yapılmalıdır. Bunun için seranın
büyüklüğüne göre 20-50 bitki seçilerek alt, orta ve üst yapraklarından
birer adet alınarak sayım yapılır. Yaprak başına düşen zararlı hesap edilir.
Yaprak başına 5 larva+pupa görüldüğünde ilaçlı mücadele yapılır. Acak
domates sarıyaprak kıvırcıklığı virusunun görüldüğü yerlerde bu eşik
dikkatealınmadan mücadele yapılır.

Familya: Aphididae (Yaprakbitleri)
Aphis craccivora (Börülce aphid’i)
Tanınması: Kanatsız partenogenetik dişiler parlak koyu renkli, kanatlı
dişilerde de vücut koyu renklidir.
Biyolojisi ve zararı: Kışı yonca ve kaba yoncaların kökleri arasında
partenogenetik dişi halinde geçirirler. Özellikle baharda populasyon
yoğunlukları artar ve bitkilerin yaprak ve sürgünlerinde büyük koloniler
oluştururlar. Bitki özsuyunu emerek bitkinin zayıflamasına neden
olurlar. Diğer aphid türlerinde olduğu gibi bitkilerde zararı direkt ve
indirekt şekilde olur. Bol miktarda ballımsı madde salgılarlar ve
fumajine neden olurlar. Çıkardıkları ballımsı maddeye karıncalar
üşüşür. Kurak ve sıcak havalarda populasyon yoğunluğu düşer.
Ayrıca bitkilerde virus hastalıklarının taşıyıcısıdırlar.
Baklagillerden özellikle yonca, kaba yonca ve tırfılda zararlıdırlar.
Yurdumuzun büyük bir kısmında az veya çok olarak bulunur.

A. fabae Scop. (Siyah bakla veya fasulye aphid’i)
Tanınması: Kanatsız partenogenetik dişilerde vücut esmerden siyaha
kadar değişir. Kanatlı partenogenetik dişilerde baş ve thorax siyah,
abdomen esmerimsi siyahtan koyu zeytin yeşiline kadar değişir.
Biyolojisi ve zararı: Fundatrigenia’lar esas konukçu üzerinde birkaç
döl verdikten sonra oluşan kanatlı bireyler kendileri için uygun ara
konukçulara göç ederler. Bu bitki bakla, fasulye, bezelye, kuzu kulağı,
börülce, enginar veya herhangi bir meyve ağacı ya da yabani bir bitki
olabilir. Hemen çoğalarak yeni koloniler oluştururlar. Kanatlı formlar
tekrar etrafa veya daha uzaktaki diğer ara konukçu bitkilere göçederler.
Bu şekilde bütün yaz boyunca pek çok döl verirler. Sonbahar başında
esas konukçu bitkilerine göç ederler.

Devamlı beslenme sonucu yapraklar kıvrılır, sararır, bitki bodurlaşır ve
deformasyona uğrar. Bu bitkilerde verim azaldığı gibi ürünün kalitesi de
düşer.
Özellikle kurak giden havalarda fazla çoğalırlar ve zararları da artar. Ayrıca
ballımsı madde de salgılayarak zararı daha da artırırlar.
Birçok bitki virus hastalığının vektörüdür.
Polifag bir türdür. Ara konukçuları çok fazladır. Sebzelerden başta fasulye,
börülce, bakla, enginar, domates ve havuçta zararlıdır.
A. fabae’nin mevsimsel populasyon dalgalanmasına doğal düşmanları,
iklim faktörleri yanında ışığın şiddeti ve devamı ile ara konukçu bitkilerin
durumu ve türleri önemli rol oynar. Bu nedenle siyah bakla aphid’inin belirli
bir alanda epidemi yapması bir takım faktörler kompleksinin etkisinde
meydana gelmektedir.

Savaşı: Bunların kışı geçirdiği esas konukçularını imha etmek, ya da
savaşı bunlarda yapmak çok güçtür. Ancak anholocylic (biseksual
dölü olmayan türler tamamen partenogenetik olarak çoğalırlar ve
sadece fundatrigenia dölüne sahiptirler) gelişme gösterdiği
bölgelerde yıl boyunca devamlı olarak üzerinde bulunduğu ve
çoğaldığı köpek üzümü (Solanum villosum) ve benzeri bitkileri yok
etmek faydalıdır.
Kültürel önlemlere önem vermek gerekir.
Bu zararlılarla ilaçlı savaş bitkiden bitkiye değişir. İnsektisitlerle
yapılacak savaşa karar verirken o bölgede bulunan doğal
düşmanların durumu dikkate alınmalıdır. Faydalıların çok aktif olduğu
yerlerde ilaçlı savaşımdan kaçınmalı veya biyolojik dengeyi
bozmayacak insektisitler kullanılmalıdır. Ayrıca ilaçlı savaşta
aphid’lerin populasyon yoğunluğunun daima ekonomik zarar yapacak
düzeyin biraz üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.

Aphis gossypii (Pamuk yaprakbiti)

Tanınması: Kanatsız parthenogenetik dişiler oldukça değişik
renklerdedir. Vücut uzunluğu 1.5-2.2mm’dir. Kanatlı partenogenetik
dişilerde abdomen sarı, açık sarımsı yeşil veya koyu yeşildir. Vücut
uzunluğu 1.2-2.0mm’dir.
Zararı: Diğer aphid türlerinin çoğunda olduğu gibi ergin ve nimfler
bitkilerin sürgün ve yapraklarını sokup emmeleri sonucu yapraklar
kıvrılır, sürgünler gelişemez.

Yoğun populasyonların bulunduğu bitkilerde duraklama görülür ve normal
gelişmelerini sürdüremezler. Bu gibi bitkilerde ürün miktarı azaldığı gibi
kaliteleri de bozulur. Ayrıca salgıladıkları fazla miktarda ballımsı
maddeler bitkilerin üzerini örter ve daha sonra bu maddelerin üzerinde
gelişen saprofit mantarlar fumajine neden olur.
Önemli olan diğer zarar şekli de bitkilere birçok virus hastalıklarını
bulaştırırlar.
Polifag bir tür olup sebzelerden bamya, ıspanak, patlıcanda ve
kabakgillerde zararlıdır.

A. nasturtii (Patates yaprakbiti)
Tanınması: Kanatsız partenogenetik dişiler yeşil sarımsı renkte ve
yuvarlağımsı vücutludur. Vücut uzunluğu 1.2-1.5mm’dir.

Diğer aphid türlerinde olduğu gibi bitkilerde iki yönden zarar yapar. Birincisi
direkt zararı, yani yoğun populasyon olduğu zaman bitki özsuyunu fazla
emmeleri sonucu bitkilerde ürün azalması ve kalite bozulmasıdır. İkinci
zarar şekli, yani endirekt zararı, bazı tehlikeli virus hastalıklarını bitkilere
taşımasıdır.

Acyrthosihon pisum (Bezelye aphid’i)
Tanınması: Kanatsız partenogenetik dişilerde vücut parlak yeşilden
sarı yeşile kadar değişir. Kanatlı partenogenetik dişilerde vücut yeşil
renktedir. Yaklaşık 4mm uzunluktadırlar.
Biyolojisi ve zararı: Sıcak olan yerlerde çok yıllık baklagillerde bütün
yıl boyunca partenogenetik olarak çoğalırlar. Soğuk olan yerlerde ise
kışı döllenmiş yumurta halinde aynı bitkiler üzerinde geçirirler. Soğuk
olan yerlerde, baharda açılan yumurtalardan çıkan nimfler fundatrix’leri
meydana getirir ve bunlar daha sonra bitkilerde yoğun koloniler
oluşturur.

Baklagilerden özellikle yonca, kabayonca, fasulye, bakla, nohut, burçak gibi
bitkilerde zarar yaparlar.

Genellikle bu bitkilerde ilkbaharda yoğun koloniler oluştururlar. Ergin ve
nimfler bitkilerin sap, sürgün, yaprak ve çiçek tomurcuklarını sokup emerler.
Diğer aphid türlerinde olduğu gibi bitkilerin yeni sürmekte ya da büyümekte
olan kısımlarında yerleşerek büyük koloniler oluştururlar.
Aphidlerin beslenmesi sonucu yapraklar sararır ve solar, sürgün uçları kıvrılır
ve kurur. İlkbaharda şiddetli saldırı ilk ürünü azaltacağı gibi, bunun etkisi
kendinden sonraki ürünlerde de görülür. Bu arada tohum miktarı azalacağı
gibi kalite de bozulur. Yonca ve tırfıllarda bitkinin gelişmesi duraklayarak
bodurlaşır. Yaprakların küçük kalmasına ve sapların ince olmasına neden
olur.
Çok az ballımsı madde salgılamaktadır. Bu şekilde meydana gelecek zarar
yok denecek kadar azdır.
Bitkilerde pek çok önemli virus hastalığın taşıyıcısıdır.

Brevicoryne brassicae (Lahana yaprakbiti)
Tanınması: Kanatsız partenogenetik dişiler yuvarlağımsı vücutlu,
esmerimsi yeşil renkte olup vücut üzeri mumumsu beyaz bir tozla
örtülüdür. Vücut uzunluğu 2.0-2.5mm’dir.
Kanatlı parthenogenetik dişilerde ise baş ve thorax’ın gerisi siyah olup
vücut üzeri beyaz mumumsu bir tozla örtülüdür.
Zararı ve konukçuları: Bazen Compositae ve Solanaceae familyalarına
ait bitki türlerinde görülürse de daha çok Cruciferae türlerinde bulunur.
Özellikle lahana, karnabahar ve hardalda yoğun populasyonlar oluşturur.
Yoğun beslenmeleri sonucu yapraklarda kıvrılmalara, renk bozukluklarına
sebep olur. Bitkilerde gelişme durur. Aphid’lerin gömleklerinin bitkilerde
kalması, az da olsa salgıladıklara balımsı maddelerle onları
bulaştırmaları, bu sebzelerin pazarlama değerlerini büyük oranda düşürür.
Henüz daha baş bağlamamış genç lahanalarda çoğunlukla iç yaprakların
yüzlerinde koloniler teşkil eder.

Virüs hastalığını bulaştırdığı bildirilmektedir.
Ara konukçuları yoktur.
Savaşı: Lahana aphid’inin sistemik ilaçlar kullanılmak suretiyle
savaşı yapılabilir. Ancak bu gibi ilaçları hasada yakın zamanlarda
kullanmak doğru değildir.

Cavariella aegopodii (Havuç yaprakbiti)
Tanınması: Kanatsız parthenogenetik dişiler yeşil renkte olup
corniculusları şişkindir. Vücut uzunluğu 1.5-2.0mm’dir. Kanatlı
parthenogenetik dişiler yeşil renkte olup coniculus’ları şişkindir.
Kanatlı parthenogenetik dişilerde baş ve thorax’ın bir kısmı siyah,
abdomen ise yeşil renktedir. Vücut uzunluğu yaklaşık kanatlı formlar
kadardır.
Konukçuları: Esas konukçusu soğut olup
sebzelerden maydanoz, kereviz ve havuçtur.

ara

konukçuları

Biyolojisi ve zararı: Soğuk olan yerlerde holocylic(birbirini izleyen
pek çok sayıya kadar partenogenetik ve biseksual döller olur) bir
yaşam sürdürür. Bu gibi yerlerde kışı döllenmiş yumurta halinde soğüt
ağaçları üzerinde geçirirler. Yumurtalar genellikle tomurcuklar ve
yakınlarına bırakılır.

Bitkilerde yapraklar kıvrılır, deforme olur daha sonra da kırmızı veya
sarımsı bir renk alır. Gelişme tamamen durur ve hatta bunlar tamamen
kuruyabilir.

Ayrıca ballımsı maddelerde salgıladıklarından bitkiler parlak bir renk
alırlar. Bu maddeler üzerine aphid’lerin gömlekleri ve diğer materyaller
yapışarak bitkilerin pazar değerini düşürürler.
Yine pek çok aphid gibi virus hastalıklarını taşırlar.
Savaşımı: Havuç ve kerevize baharda erkenden kısa kalıcı sistemik etkili
ilaçlardan birisi atılırsa zarar önlenebilir.

Myzus persicae (Şeftali yaprakbiti)
Tanınması: Kanatsız parthenogenetik dişilerde vücut yeşilden sarımsı
yeşile kadar değişir. Vücut oval şekilde ve 1.5-2.5mm uzunluktadır.
Kanatlı partenegenetik dişilerde abdomen oldukça parlak, baş ve thorax
siyahımsı renktedir.

Konukçuları: Konukçu listesi oldukça zengindir. Sebzelerden domates,
lahana karnabahar ve ıspanakta zararlıdır.

Biyolojisi ve zararı: Biyolojileri oldukça karışıktır. Kışı soğuk olan
bölgelerde döllenmiş yumurta halinde taş çekirdekli meyva ağaçlarında
geçirir.
Bırakılan yumurtalar baharda açılır. Çıkan nimfler yeni açmakta olan
yapraklara giderek onların alt yüzlerine yerleşirler. Bunlardan meydana
gelen fundatrixler ve onu takip eden birkaç döl bu bitkilerde
yaşamlarını sürdürür.
Baharda meydana gelen kanatlı bireyler esas konukçularını terk
ederek ara konukçulara göç ederler. Yoğunlukları arttıkça başka
bitkilere göç ederler.
Sonbaharda tekrar esas konukçularına göç ederler. Bu arada meydana
gelen gerçek erkek ve dişiler çiftleşerek yumurtalarını ince dallara ve
özellikle tomurcukların diplerine bırakırlar.

Ergin ve nimfler esas konukçu bitkilerin yapraklarının alt yüzeylerine
yerleşerek yoğun koloniler oluştururlar.

Saldırıya uğrayan yapraklar kıvrılır ve bunlar vaktinden önce
dökülürler.
Sürgünler gelişemez.

Bitki gelişiminde genel bir durgunluk görülür, meyve verimi düşer ve
kaliteleri de bozulur. Ara konukçularında da yoğun beslenme sonucu
yapraklar sararır deformasyonlar meydana gelir ve bitkinin
gelişmelerinde genel bir duraklama görülür.
Bu şekilde direkt zararından başka pek çok önemli virus hastalıklarını
taşımaktadır.
Diğer aphid türlerine göre daha az ballımsı madde salgılamakta ve
bu maddeyi de daha çok seralarda yetişen bitkilerde salgılar. Bu
nedenle pek fumajine neden olmamaktadır.

Pek çok doğal düşmanı vardır. Diğer aphid türlerinde olduğu gibi iklim
faktörleri bu türünde çoğalmasını büyük ölçüde önemli bir şekilde
önlemektedir. Örneğin şiddetli yağışlar kanatlı formların büyük bir kısmını
telef etmektedir. Nimf ve kanatsız formlarında büyük bir kısmını da
bitkilerden yıkamaktadır. Yine sonbaharda erken gelen kış dişilerin
çoğalma gücünü etkilemektedir.

Macrosiphum euphorbiae
Tanınması: Kanatsız parthenogenetik dişiler zeytin yeşili, ya da
pembemsi renktedir. Kuyruk oldukça uzundur. Vücut uzunluğu 2.32.5mm’dir. Kanatlı formlarda da vücut aynı renkte ve uzunluktadır. Ancak
abdomen üzerinde ve ortasında uzunluğuna siyah bantlar vardır.
Konukçuları ve zararı: Pek çok konukçusu vardır. Sebzelerden başta
patates, domates, patlıcan, biber ve lahanada zararlıdır.

Yoğun koloniler patates veya diğer bitkilerin daha çok sürgün veya
büyümekte olan organlarında bulunur.
Şidetli saldırılarda bitkiler gelişemez bodurlaşır veya kuruyabilirler. Ancak
bu şekildeki zararlarına ender ve lokal olarak rastlanmaktadır.
Pek çok virus hastalığını bitkilere bulaştırmaktadır.
Kışı döllenmiş yumurta halinde veya daha çok olarak da kanatsız ergin
dişiler halinde geçirir.

Yaprak bitlerinin mücadelesi
Kültürel önlemler
Sağlıklı fideler seraya şaşıtılmalı, fidelikte bulaşmayı önlemek amacıyla
havalandırma acıklıkları ince tüllerle kapatılmalıdır.
Bulaşık bitkiler ve yabancıotlar sera içinde temizlenmelidir.
Kantlı formların sera içine girişini engellemek için sera giriş ve çıkışları,
havalandırma açıklıkları tül ile örtülmelidir.

Biyoteknik mücadele
Kanatlı formların varlığını saptamak için fide dikimi ile birlikte 50-100m2’ye bir
adet olacak şekilde sarı yapışkan tuzaklar bitkinin 10-15cm üzerine asılır. İlk
ergin uçuşu belirlendikten sonraise 10m2’ye 1 tuzak gelecek şekilde3m
aralıklarla almaşık olarak tuzaklar aynı şekilde yerleştirilir. Tuzaklar kirlendikce
yenisi ile değiştirilir.
Biyolojik mücadele
Doğal düşmanlarından predatörlerden coccinellidler, chrysopidler, syrphidler
ve parazitoidlerden Aphidius türleri, biyolojik mücadele acısından önemlidir. Bu
faydalıların korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Faydalılar zararlıların
yoğunluğuna göre salınmalıdır.

Örtüaltı Entegre Mücadele Programlarında Önerilen Biyolojik Mücadele Etmenleri
Zaralı etmenin adı

Biyolojik mücadele etmeninin Zararlının

Yaprakbitleri
(Myzus

persicae,

adı

alınan dönemi

Aphidius colemmani

Ergin dönemi

hedef Salım yoğunluğu/uygulama dozu
Zararlı düşük yoğunlukta-0.33adet/m2
Zararlı yüksek yoğunlukta-1adet/m2

Aphis

gossypii, Aleurocorthum solani)
Yaprakbitleri
(Macrosiphum

Aphidius
euphorbiae,

Myzus persicae, Aleurocorthum
solani)

Ergin dönemi

Zararlı düşük yoğunlukta-0.16adet/m2
Zararlı yüksek yoğunlukta-0.5adet/m2

Kimyasal mücadele
Kimyasal mücadeleye karar verebilmek için, seradaki yoğunluklarının ve faydalıların
popülasyonlarının saptanması gereklidir. Yaprak bitlerinin mücadele eşiği olan
yaprak başına küçük yapraklı bitkilerde10, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına
20 birey olması durumunda ilaçlı savaşıma başlanır. Ancak çevrede bu zararlıların
vektörü olduğu virus hastalıkları varsa ekonomik zarar eşikleri dikkate alınmadan
mücadele yapılabilinir. Yaprakbitleri genellikle lokal olarak görüldüğü için sadece bu
yerler ilaçlanmalıdır. Mücadelesinde spesifik afisitler uygulanarak doğal
düşmanlarının korunmasına özen gösterilmelidir.
Patateste zarar veren türler mücadele eşiğine ulaşmadığı için bunlara karşı
ülkemizde kimyasal mücadele önerilmemektedir. Ancak tohumluk patates üretimi
yapılan yerlere virus hastalıklarının yayılmasını önlemek için kimyasal mücadele
gerekebilir.
İlaçlama zamanını belirlemek için bitki çıkışından itibaren tarlanınköşegenleri
doğrultusunda girilerek bitkinin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele 50 yaprak
alarak sayım yapılır. Yaprakbiti görüldüğünde kimyasal savaşım yapılır.

Familya: Psyllidae(Sıçrayan bitkibitleri)
Bactericera tremblayi (Soğan psillidi)
Tanınması: Genel renkleri siyahımsıdır. Vücutları 3.0-3.5mm uzunluktadır.
Başı, ilk göğüs halkasından daha geniştir. Petek gözler iri olup yanlara
doğru küre şeklinde çıkıntılar yapar. Antenler alın kısmından çıkar.
Göğüste sarımsı lekeler bulunur. Kanatlar vücut uzunluğunun 1.5 katı
kadar uzunlukta, saydam ve belirgin damarlıdır.

Yumurtalar koyu sarı renkte açılmaya yakın turuncu olurlar. 2-3mm
uzunlukta ince bir sap ile bitki dokusuna dik olarak tutturulur.
Larvalar ilk dönemde az hareketli, sonra ise hareketsizdirler. Gelişme
dönemine göre 1-3 mm boyda ve koyu sarı beyazımsı-sarı arasında
değişen renktedirler.

Konukçuları: Soğan, lahana ve bazı yabancıotlardır.
Biyolojisi ve zararı: Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde yaygındır.
Erginler haziran ortasında görülürler. Dişiler yumurtalarını bitki
gövdesi, yaprak sapı veya arasına tek tek bırakırlar. Yumurtadan çıkan
larvalar hemen bulundukları yerde beslenmeye başlarlar. Laboratuar
koşullarında (20-25Cº) bir dölün tamamlanması 18-25 gün sürer. Yaz
ayları süresince çoğalmalarını sürdürürler.
Ülkemizde yalnızca soğanlarda zararlıdır. Erginler ve larvaların
beslenmesi sonucu soğan yaprakları kıvrılır.

Savaşı

Kültürel önlemler: Kültürel
yabancıotlar yok edilmelidir.

önlem

olarak

tarla

çevresindeki

Dikimler mümkün olduğu kadar erken yapılırsa bitkiler zararlı
peryodunda zararlıya direnç kazanacak büyüklüğe ulaşmış olurlar.
Bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde hızlı büyümelerini sağlamak amacı
ile iyi gübreleme, çapalama ve sulama işlemlerine dikkat edilmelidir.

Kimyasal savaşım: Ekim ve dikim zamanından itibaren tarla gözlem
altında tutulur. Yoğun yumurta ve ilk zarar gören yumurtalar
görüldüğünde ilaç uygulaması yapılır.

Yaprak bitlerinin mücadelesi
Kültürel önlemler
Sağlıklı fideler seraya şaşırtılmalı, fidelikte bulaşmayı önlemek amacıyla
havalandırma açıklıkları ince tüllerle kapatılmalıdır.
Bulaşık bitkiler ve yabancıotlar sera içinde temizlenmelidir.
Kantlı formların sera içine girişini engellemek için sera giriş ve çıkışları,
havalandırma açıklıkları tül ile örtülmelidir.
Biyoteknik mücadele
Kanatlı formların varlığını saptamak için fide dikimi ile birlikte 50-100m2’ye bir adet
olacak şekilde sarı yapışkan tuzaklar bitkinin 10-15cm üzerine asılır. İlk ergin uçuşu
belirlendikten sonra ise 10m2’ye 1 tuzak gelecek şekilde3m aralıklarla almaşık
olarak tuzaklar aynı şekilde yerleştirilir. Tuzaklar kirlendikçe yenisi ile değiştirilir.
Biyolojik mücadele
Doğal düşmanlarından predatörlerden coccinellidler, chrysopidler, syrphidler ve
parazitoidlerden Aphidius türleri, biyolojik mücadele acısından önemlidir.Bu
faydalıların korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Faydalılar zararlıların
yoğunluğuna göre salınmalıdır.

Kimyasal mücadele
Kimyasal mücadeleye karar verebilmek için, seradaki yoğunluklarının ve
faydalıların popülasyonlarının saptanması gereklidir. Yaprak bitlerinin mücadele
eşiği olan yaprak başına küçük yapraklı bitkilerde10, büyük yapraklı bitkilerde
yaprak başına 20 birey olması durumunda ilaçlı savaşıma başlanır. Ancak çevrede
bu zararlıların vektörü olduğu virus hastalıkları varsa ekonomik zarar eşikleri
dikkate alınmadan mücadele yapılabilinir. Yaprakbitleri genellikle lokal olarak
görüldüğü için sadece bu yerler ilaçlanmalıdır. Mücadelesinde spesifik afisitler
uygulanarak doğal düşmanlarının korunmasına özen gösterilmelidir.
Patateste zarar veren türler mücadele eşiğine ulaşmadığı için bunlara karşı
ülkemizde kimyasal mücadele önerilmemektedir. Ancak tohumluk patates üretimi
yapılan yerlere virus hastalıklarının yayılmasını önlemek için kimyasal mücadele
gerekebilir. İlaçlama zamanını belirlemek için bitki çıkışından itibaren
tarlanınköşegenleri doğrultusunda girilerek bitkinin taze yaprak ve sürgünlerinden
rastgele 50 yaprak alarak sayım yapılır. Yaprakbiti görüldüğünde kimyasal savaşım
yapılır.

Biyoteknik savaşımlarında sarı yapişkan tuzak kullanılan Hemipterler
Anasonda yaprak bitleri ( Hyadaphis foeniculi ve Aphis fabae (Kom. Aphididae)
Anthonomus grandis Boheman
Armut psillidi (Cacopsylla pyri L.Hom.Psyllidae )
Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae (Homoptera. Aphididae))
Pamuk yaprakbiti ( Aphis gossypii. Homoptera. Aphididae)
Pamukta Tütün beyazsineği ( Bemisia tabaci (Homoptera. Aleyrodidae)
Pamukta yaprakpireleri ( Empoasca decipiens ve Asymmetrasca decedens
(Hom.,Cicadellidae)
Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum, (Homoptera, Aleyrodidae)
Soyada Tütün beyazsineği ( Bemisia tabaci Genn. Homoptera.Aleyrodidae)
Susamda Pamuk yaprakbiti ( Aphis gossypii. Homoptera. Aphididae)
Şekerpancarı Yaprakpiresi (Circulifer tenellus (Homoptera: Cicadellidae))
Şerbetçiotunda yaprakbiti (Phorodon humuli .Homoptera. Aphididae)
Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri (Homoptera.Aleyrodidae)
Tütün beyazsineği ( Bemisia tabaci Genn. Homoptera.Aleyrodidae)
Tütünde beyazsinek ( Bemisia tabaci Genn. Homoptera.Aleyrodidae)
Tütünde şeftali yaprakbiti (Myzus persicae (Homoptera. Aphididae)
Yaprak pireleri (Leafhoper (Empoasca fabae [Harris]). Hom.Cicadellidae)
Yaprakbitleri ( Aphis spp.(Homoptera ; Aphididae)

Sebze Zararlısı Hemipterler
ve Lepidopterler

Takım: Hemiptera
Familya: Miridae (Bitki tahtakuruları)
Orthops campestris (Havuç Tahtakurusu)
Tanınması: Vücut uzunca oval biçimde 3.5-4.5mm uzunluktadır.
Genellikle renkleri parlak sarıdan esmer renge kadar değişir. Vücut
üzerinde siyahımsı lekeler bulunur.
Yayılışı: Ülkemizin büyük bir kısmında bulunursa da Batı ve Orta Anadolu
Bölgelerinde daha fazla görülür.
Konukçuları: Erginler değişik bitkilerde bulunursa da özellikle
Umbelliferae familyası bitki türlerinde yaşar. Sebzelerden başta havuç,
kereviz, maydanoz, dereotu gibi bitkilerde zarar yapar.

Biyolojisi ve zararı: Genellikle kışı ergin halde değişik yerlerde geçirirler.
İlkbaharda kışlaklarından çıkan erginler önce yeni çıkmakta olan yabani ve
kültür Umbelliferae türlerinde beslenirler. Daha sonra dişiler çiftleşerek
yumurtalarını bitkilerin yaprak ve tomurcukları içine bırakırlar. Bir dişi
yaklaşık ömür boyu 50 yumurta bırakır.
Çıkan nimfler tomurcuk, çiçek ve daha sonra da tohumlarla beslenirler.
Haziran ve temmuzda yoğun populasyonlar oluşturabilirler. Erginler
sonbaharda en geç kasım ayında kışlak yerlerine çekilirler.

Ülkemizde yılda 1-3 döl verir.
Savaşı: Havuçlarda iki tabla başına bir ergin geldiğinde ekonomik zarar
yapabilmektedir. Bu durumda kimyasal savaşıma başlanır.

Familya: Pentatomidae (Anteni beşparçalı tahtakuruları)
Eurydema ventrale (Geniş vücutlu lahana piskokuluböceği)
Tanımı: Ergin yassı ve genişçe vücutludur. Baş, pronotum, corıum ve
scutellum siyah,kırmızı ya da açık renkte lekelerle süslüdür.Vücudun alt
kısmı açık sarı veya kırmızımsı renkte olup küçük siyah lekelerle de
bezenmiştir. Thorax üzerinde 6 adet büyük siyah leke bulunur ve bunlar
bazen birbirlerine kaynaşmış olabilir. Abdomen’in üst kısmı kırmızımsı
renktedir. Vücut uzunluğu 8-9mm’dir.

Yayılışı: Yurdumuzun hemen her yerinde az veya çok rastlanır.
Zararı ve konukçuları: Özellikle Cruciferae familyası bitkileri başta
lahana, karnabahar, turp, kolza, şalgam’da bulunur ve zarar yapar. Ayrıca
hardal ve diğer yabani cruciferae bitkileri ile keditırnağı=gerber(Capparis
spinosa L.)’de de bol olarak rastlanır. Özellikle bu sonuncu bitki üzerinde
Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde bütün yaz devamınca görülür ve
büyük populasyonlar oluşturur.

Ergin ve nimfleri bitkilerin yapraklarını çiçek ve tohumlarını sokup emerler.
Yapraklarda beslenilen yerlerde sarımsı lekeler meydana gelir. Yoğun
populasyonların bulunduğu yapraklar pörsür ve kurur.

Ayrıca böcekler gezindiği yerlere pis koku sıvılarını da bulaştırarak onları
kokutur.
Yurdumuzda kültür bitkilerinde yoğun populasyonlarına genellikle az
rastlanmaktadır. Buna karşılık Capparis spinosa’da gerçekten yazın yoğun
populasyonlar oluşturur ve bu bitkiden makbul olan turşu yapma olanağı
ortadan kalkar.

Biyolojisi

Kışı cinsel olgunluğa erişmemiş erginler halinde muhtelif yerlerde geçirir.
İlkbaharda yerine göre marttan itibaren kışlak yerlerini terk eder ve kültür, ya
da yabani Cruciferae bitkilerine geçer. Burada bir taraftan beslenen dişiler bir
taraftan da çiftleşirler. Dişiler yumurtalarını bitki yapraklarının çoğunlukla alt
yüzlerine, fakat bu arada da yaprak ve çiçek saplarına da bırakırlar. Dişi, bir
yumurta kümesini bıraktıktan 2-3 gün sonra yine diğer bir yumurta kümesini
bırakır.
Dişi yumurta bırakırken genital organından salgıladığı renksiz bir sıvı,
yumurtanın üstünden aşağı doğru akar ve daha sonra bu sıvı yaprak
yüzeyine gelerek sertleşir ve yumurtayı da yaprağa yapıştırır.

Bir dişi hayatı boyunca 100-150 kadar yumurta bırakır ve bu miktar
yumurtayı da 2-4 haftalık sürede bırakır. Yumurtaların açılma süresi iklim
koşullarına göre değişir. Düşük sıcaklıkta, örneğin 18Cºde ortalama 2
haftada açılan yumurtalar 25Cºde bir haftada açılır.
Yumurtadan çıkan nimfler ilk gömleklerini değiştirinceye kadar toplu halde
aynı yumurta kümesi üzerinde ve yakınında bulunurlar. Bu birinci
dönemdeki nimfler beslenmezler. 2. döneme geçen nimfler dağılmaya ve
bulunduğu bitkinin çeşitli yerlerine giderek beslenmeye ve gerçek
zararlarını yapmaya başlarlar ve beş nimf dönemi geçirdikten sonra ergin
hale gelirler. Bu ilk erginler yurdumuzun ılıman ve sıcak yerlerinde
takriben mayıs, daha serin olan iç veya kuzey kesimlerinde, ya da yüksek
yerlerinde haziran ayından itibaren doğada görülür.

Yurdumuzda yerine göre yılda 2-4 döl verir.
Sonbaharda erginler yerine göre ekim veya kasım ayından itibaren kışlak
yerlerine çekilir.

Diğer pek çok pentatomid türlerinde olduğu gibi E. ventrale’nin de doğada
çoğalmasını önleyen birçok düşmanı vardır. Yurdumuzda bazı yerlerde ve
bazı mevsimlerde yumurtaların % 90’dan fazlasının bu parazitler
tarafından parazitlendiği görülür. Bu nedenle yapılacak savaşta doğal
düşmanların durumlarını daima dikkate alaraktan karar vermelidir.

Savaşı:
1) Devamlı olarak her yıl aynı tarlalarda lahana, karnabahar, şalgam ve
benzeri bitkilerin yetiştirilmemesine özen göstermek gerekir. Yani uygun bir
münavebe uygulamak faydalıdır.
2)İlkbaharda, tarlalarda E.ventrale’nin yaşayabileceği Cruciferae bitkilerini yok
etmelidir.
3)Fazla populasyona sahip olan ve doğal düşmanlarında etkili olmadığı
yerlerde ilaçlı savaşa başvurulabilir.

E. ornatum (Lahana kokuluböceği)
Tanımı: Genel görünüş, renk ve desen itibariyle E. ventrale’ye çok
benzer. Öyle ki birçok hallerde ondan ayırmak oldukça güçtür.Vücudun
dar ve daha konveks olması ile önceki türden ayrılır. Boy itibariyle de
ondan daha küçüktür. Asıl olarak erkek genital segmentine bakmak
suretiyle bu iki tür birbirinden kolaylıkla ayrılır. Vücut uzunluğu 6,58,5mm’dir.
Yayılışı ve Zararı: Takriben E.ventrale’nin bulunduğu yerlerde bu tür de
bulunur.

Zararı, biyolojisi, savaşı ve konukçu bitkileri de onda olduğu gibidir.
Ancak bu tür daha polifagdır.

E. oleraceum (Küçük vücutlu lahana piskokuluböceği)
Tanımı: Önceki türlere benzerse de renk ve boy itibariyle onlardan daha
farklıdır. Genel rengi siyah, fakat madensel mavi parıltılı olup thorax,
scutellum ve corium üzerinde sarımsı, ya da kırmızımsı renkte lekeler
bulunur. Vücut uzunluğu 5-6mm’dir.
Yayılışı ve Zararı: Yurdumuzda daha çok yüksek veya serin yerlerde
tesadüf edilir.

Zararı, biyolojisi ve konukçuları E. ventrale’ye çok benzer. Ancak bu tür
yılda bir döl verir ve önceki türlere oranla da daha az önemdedir.

Graphosoma lineatum (Havuç cizgili tahtakurusu)
Tanımı: Genel rengi kırmızımsı, bazen sarımsı olup baştan itibaren thorax
ve scutellum üzerinde uzunluğuna siyah çizgilerle süslenmiştir. Hortum,
bacaklar ve antenlerin bazen 2. ve 3. segmentlerin kaideleri hariç diğer
kısımları siyahtır. Vücut uzunluğu 9-11mm’dir.

Yayılışı: Yurdumuzun her yerinde az veya çok tesadüf edilirse de Batı ve
Güney Anadolu’da daha çok görülür.
Zararı ve konukçuları: Umbelliferae bitkileri esas konukçularını
oluşturur. Özellikle havuç, yabani havuç, kereviz, maydanoz, dereotu ve
anason gibi bitkilerde bol olarak rastlanır.
Ergin ve nimfleri bu bitkilerin çiçek sapları ile tohumlarını sokup emmek
suretiyle zarar yapar.
Özellikle tohumlarından yararlanılacak bitkilerde zararlıdır. Populasyonu
fazla olan yerlerde önemli zararlara sebep olabilir.
Savaşımı: Nezara virudulaya karşı önerilen savaşım yöntemleri bu
zararlıya karşı da önerilir.

Nezara virudula (Piskokulu yeşilböcek)
Tanımı: Genel rengi yeşil olup bazı bireylerde baş ve pronotum’un
kenarları ile connexivum sarımsı renkte olabilir. Sonbaharda kışı geçirmek
üzere meydana gelen erginler kahverengimsi renkte olabilir. Vücut yassı
geniş olup üzeri küçük, sık noktacıklarla kaplıdır. Vücut uzunluğu 12-15
mm’dir.
Yumurtaları küçük, silindirimsi şekilde ve 1,3-1,4mm yüksekliğindedir.
Nimfleri ilk dönemlerde koyu lekeli, fakat son dönemlere doğru gittikçe
açılır.
Yayılışı: Yurdumuzun hemen hemen her tarafında az veya çok rastlanır.

Konukçuları: Polifagtır. Başta domates, biber, fasulye olmak üzere birçok
sebzeler ile birçok yabani ve kültür bitkisinde beslenir.

Zararı ve ekonomik önemi: Ergin ve I. dönem nimfler hariç diğer nimf
dönemleri styletleri ile bitkilerin öz suyunu emerek beslenirler ve zarar yaparlar.
Bitkinin yaprak, çiçek, sürgün, tomurcuk gibi kısımlarında beslenmekle beraber en
çok meyvelerini tercih ederler Beslenme esnasında böcek bitki dokularına toksik
etkide bulunan salya da salgılar. Saldırıya uğrayan bitki dokuları, özellikle yaprak
ve saklar pörsür, meyvelerde şekil bozuklukları olur. Fasulye ve börülce
tanelerinde bozulmalar, biberlerde çürükler, domateslerde sararmalar, fakat iç
dokularda sertleşme, su kaybından dolayı süngerimsi bir yapı oluşur ve tat
bozulur.

Yurdumuzda domates, biber, fasulye de ekonomik düzeydeki zararlarına
rastlanmaktadır. N. viridula’nın yaptığı diğer zarar şeklide Nematospara
coryli gibi tehlikeli bir hastalık etmenini bitkilere bulaştırmasıdır. Bu nedenle
üzerinde önemle durulması gereken türlerden birisidir.
Biyolojisi: Kışı cinsel olgunluğa erişmemiş ergin halde değişik yerlerde
geçirir.
Baharda erkenden kışlak yerlerinden çıkan erginler etrafta bulunan kültür
veya yabani bitkilerde beslenmeğe, daha sonra da çiftleşerek dişiler
yumurtalarını bırakmaya başlar. İlkbaharda, dişilerde preovipozisyon
dönemi 3-4 hafta sürer. Bu dönemde yumurtadan ergin oluncaya kadar
geçen süre yerine göre 2-3 ay arasındaki bir zamanı kapsar.

Dişiler yumurtalarını düzgün dizili kümeler halinde bırakır ve bir
yumurta kümesinde 20-120 yumurta bulunur. Yumurtalar genellikle
bitkilerin yapraklarının alt yüzlerine bırakılır.
Bir dişinin hayatı boyunca bıraktığı yumurta sayısı, bitki türüne göre
ve bitkide beslendiği organa göre çok değişir. Genellikle meyve veya
tohumlarda beslenen bireyler daha fazla yumurta bırakır. Ortalama
olarak bir dişinin bıraktığı yumurta sayısı 100-200 arasında değişir.
Yumurtadan çıkan nimfler ilk gömleklerini değiştirinceye kadar
yumurta kümesi üzerinde veya yakınında toplu halde bulunurlar ve bu
dönemde beslenmezler. Fakat ilk gömleği değiştirerek 2’ci döneme
geçtikten sonra bitkilerin muhtelif organlarına dağılarak çok aktif bir
hayata başlarlar. 2. döl bireylerinde gelişim daha hızlıdır. Bu dölde
yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre 1,5-2,5 aydır.
N.viridula yurdumuzda yerine göre 1-3 döl verir.

Bu zararlıların doğada çoğalmasını frenleyen pek çok doğal düşmanı
varsa
da
bunların
içinde
en
önemlisi
Asolcus
basalis
W.(Hym;Scelionidae)’tir.

Yurdumuzda N.viridula yumurtalarını bu parazit türünden başka diğer
bazı Asolcus türleri de parazitlemektedir. Yerine ve mevsime göre bu
parazitler
N.viridula
yumurtalarını
bazen
%
98’e
kadar
parazitleyebilmektedir. Bu nedenle, bu zararlıya karşı yapılan savaşta
parazitlerin durumu dikkate alınaraktan karar vermelidir.

Doğal düşmanları: Asolcus sp. nr. perrisi (Hym.: Scelionidae) yumurta
parazitoitidir. Ectophasia crassipennis. (Diptera: Tachinidae) ergin parazitotidir.
Polistes gallicus (Hym.: Polistidae) predatörüdür.
Mekanik mücadele: Erginler toplanarak yok edilmelidir.
Biyolojik Mücadele: Doğal düşmanlarının korunması ve etkinliklerinin artırılması
için gerekli önlemler alınmalıdır. Yumurta parazitoitlerininbarındığı ağaç, çalı ve
çit bitkileri korunmalı ve bu bitkiler ilaçlanmamalıdır.
Savaşı:
Bu zararlıya karşı savaş oldukça güçtür. Özellikle domates, biber, fasulye gibi
birkaç günde bir hasatı yapılan ilaçlı savaş son derece güç olup ilaçlama zamanı
ile hasat arasında geçmesi gereken süreyi iyi şekilde ayarlamak gerekir. Bitki
başına ortalama “5 adet ergin+nimf” bulunduğunda kimyasal mücadeleye
başlanır.
En iyisi sebze ve meyvelerde mecbur kalmadıkça ilaçlı savaşa
başvurulmamalıdır.

Dolycoris baccarum Dut kımılı
Tanımı: Erginlerde vücut yassıca ve geniştir. Toraksın üst yüzeyinde hakim
renk açık vişne rengi olup, kirli sarımsı veya esmerimsi renktedir. Vücudun
üzeri siyah nokta şeklinde çukurcuklarla kaplı, ayrıca seyrek tüylerle örtülüdür
Antenler 5 segmentli olup, üzeri tüylüdür. İlk anten segmenti açık sarı, diğerleri
siyah renklidir. Dişinin boyu ortalama 12 mm, erkeğin boyu ise 11 mm'dir.
Yumurtaların rengi çoğunlukla kremimsi sarıdır. Bazen pembe renkli de olabilir.
Yumurtalar fıçı biçiminde, alt ve üst tarafları birbirine yakın genişliktedir.
Yumurta kabuğunun üzerinde değişik şekilli desenler bulunur. Dairesel şekilde
yumurta kapağı vardır. Yumurtanın boyu ortalama 1.11 mm, eni 0.82 mm'dir.
Yumurtalar yan yana ve bitişik sıralardan oluşan kümeler halinde bırakılır.
Dut kımılı'nın 5 nimf dönemi vardır. İlk nimf dönemlerinde baş ve toraks siyah,
abdomen ise açık sarı renklidir. Dönem ilerledikçe ergine benzemeye başlarlar.
Vücut üzerinde tüyler vardır. Toraks ve abdomende her döneme özgü desenler
bulunur. Son dönem nimflerin rengi açık saman sarısı renktedir.

Konukcuları: D. baccarum polifag bir zararlıdır. Özellikle Compositae
familyasına bağlı türlerde beslenmektedir. Ayrıca mercimek ve nohutta
zararlıdır. Sebzelerden ise domates ve biberde zararlıdır.

Dut kımılı, kış dönemini dağların yüksek yerlerinde başta kirpi otu, geven, zırotu
gibi çok yıllık bitki örtüsü ve taşların altında, toprak çatlakları içinde ergin dönemde
geçirir.
İlkbaharda havaların ısınması ile birlikte ortalama günlük sıcaklık 14°C üzerine
çıktığı zaman kışlakları terk ederek ovalara iner, bir süre geniş yapraklı yabancı
otlarda beslenir, nisan ayı ortalarında çiftleşmeye, yaklaşık bir hafta sonra da
mercimeğin çiçeklenme döneminde yumurta bırakmaya başlar.
Yumurtalar kümeler halinde yaprak, sap, çiçek ve meyve üzerine bırakılır. Bir
yumurta kümesinde 14-42 yumurta bulunabilir.
Yumurtalardan 12-15 gün sonra çıkan 1.dönem nimfler yumurta kabukları üzerinde
veya yaprak üzerinde toplu olarak bulunur.
2. nimf dönemine geçtiklerinde dağılarak beslenmeye başlar.
Dane oluşumu ile birlikte kapsül ve tanelerde beslenmeyi sürdürür ve hasat
olgunluğu dönemine kadar 3., 4. ve 5. nimf dönemlerini geçirir.
Hasat dönemine yakın yeni nesil erginler oluşur.

Yılda 3-4 döl verirler.

Piezodorus lituratus Baklagil pentatomidi
Tanımı: Vücut uzunluğu 10-12 mm'dir. Genel rengi açık veya koyu yeşil renkli
olup. pronotum'un gerisi koyuca renklidir. Kızıl renkli formları davardır.
Vücudun üzeri küçük, derince noktalarla kaplıdır. Antenler kırmızımsı veya
sarımsı renktedir. Hortum açık sarımsı renkte olup orta koksalara kadar uzanır.
Vücudun alt tarafı ve bacaklar açık sarımsı veya yeşilimsi renktedir.
Yumurtalar fıçı biçiminde olup kül renginde ve kirli beyaz enine çizgili
desenlidir. Yumurta kabuğu dikenimsi çıkıntılarla kaplıdır. Yumurta kapağı
dairesel şekildedir. Yumurtalar genellikle düzgün iki sıralı kümeler halinde
bırakılır.
Baklagil pentatomidi beş nimf dönemi geçirmektedir. Toraks ve abdomende
her döneme özgü desenler bulunmaktadır. Nimf dönemi 24-38 gündür.
Konukcuları: P. lituratus Leguminosae familyasinın sürgün ve tohumları ile
beslenmektedir.

Baklagil pentatomidi, kış dönemini dağların yüksek yerlerinde başta kirpi otu,
kirpi geven, geven gibi çok yıllık bitki örtüsü ve taşların altında; toprak çatlakları
arasında, bazen de ağaç kabukları altında eşeysel olgunluğa erişmemiş ergin
dönemde geçirmektedir.
İlkbaharda havaların ısınması ile birlikte kışlakları terk ederek mercimek
alanlarına inmekte ve beslenme faaliyetine başlamaktadır.
Bir müddet beslendikten sonra nisan ayı ortalarında çiftleşmeye, yaklaşık bir
hafta sonra mercimeğin çiçeklenme döneminde, yumurta bırakmaya
başlamaktadır.
Yumurtalar iki sıralı kümeler halinde yaprak, sap, çiçek ve meyve üzerine
bırakılır.
Bir yumurta kümesinde genellikle 14 adet yumurta bulunabilir.
Yumurtalardan iklim koşullarına bağlı olarak 10-20 gün sonra çıkan nimfler
kabukları üzerinde veya yaprak üzerinde toplu olarak bulunurlar.
2. nimf dönemine geçtiklerinde dağılarak beslenme faaliyetine başlamaktadırlar.
Dane oluşumu ile birlikte kapsül ve tanelerde beslenmeyi sürdürmekte ve hasat
olgunluğu dönemine kadar 3., 4. ve 5. nimf dönemlerini geçirmektedirler.
Hasat dönemine yakın yeni nesil erginler oluşmaktadır.

Heriki türün nimf ve yeni nesil erginleri kapsül içinde gelişmekte olan taneler ile
beslenip zararlı olurlar.
Nimf ve yeni nesil erginlerin mercimek tanelerinde yaptığı emgi sonucunda
tanelerde krater ağzı gibi oluşumlar, büzülmeler gibi tane kabuğunda
deformasyonlar meydana gelmektedir.
Ayrıca emgi sonucu emgi yerinde tanenin kimyasal yapısı bozulmakta ve bu
bozulma sonucunda "tebeşirleşme" adı verilen beyaz unsu bir yapı oluşarak
tanenin kalitesi düşmekte ve çimlenme yüzdesi azalmaktadır.
Tanede meydana gelen bu zararlanma mercimeğin iç ve dış piyasada pazar
değerinin düşmesine neden olmaktadır.
Tebeşirleşme etmenleri Türkiye'nin tüm bölgelerinde yaygındır. Tebeşirleşme
zararı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kırmızı mercimekte bazı yıllar önemli
ürün kaybına neden olmaktadır.

Doğal düşmanları: Trissolcus semistriatus, T. grandis, T. choaspes, T. Anitus
(Hym.: Scelionidae), Ooncyrtus telenomicida (Hym.: Braconidae),
Clylindromyia brassicaria, Ectophasia oblonga, Elomyialateralis, Gymnosoma
clavata, G. Desertorum, G. Dolycoridis (Dip.:Tachinidae), Rhinocoris
punctiventris (Hem.: Reuvidae)’dir.
Savaşımı
Kültürel Önlemler:
Yabancı ot mücadelesi: Mercimekte tebeşirleşme zararına neden olan P.
lituratus ve D. baccarum"un konukçulan arasında özellikle baklagil ve yabancı
otlar başta gelmektedir. O nedenle kültür bitkisi alanlarında tarla ekime
hazırlanmadan önce sonbaharda ilk yağmurlar yağıp yabancı otlar
çimlendikten sonra diskaro veya kültivatör çekilerek yabancı otlara karşı
mekanik mücadele uygulanmalıdır.

Erkenci çeşitlerin yetiştirilmesi: Kışlamış erginler mevsim başında baklagil
yabancı otların yanı sıra mercimekte de beslendiğinden, erken gelişen çeşitlerde
nimfler iyi beslenememekte, dolayısıyla popülasyon yoğunluğu düşmektedir. Bu
nedenle özellikle kışlak alanlarına yakın yerlerde erkenci çeşitlerin yetiştirilmesine
özen gösterilmelidir.
Biyolojik mücadele: Zararlının doğal düşmanlarının özellikle ergin ve yumurta
parazitoitlerinin korunması ve etkinliğini arttırmak amacıyla; parazitoitlerin
barınabilmesi, kışı geçirebilmesi ve çoğalabilmesi için çeşitli türde ağaçlar
yetiştirilmelidir. Ayrıca, polikültür tarım yapılması da, parazitoitlerin yazın da
çoğalabilecekleri diğer konukçu böceklerin yaşamasına da uygun alan
oluşturacaktır. Belirli aralıklarla oluşturulan bu yeşil kuşaklarla parazitoit etkinliğinin
arttırılması sağlanmalıdır.
Kimyasal Mücadele: Zararlı kışlak alanlarından kademeli iniş yaptığından yumurta
bırakma periyodu uzamaktadır. Zararlının polifag bir zararlı olması ve çok sayıda
kültür bitkisi ve yabancı otta beslenmesi nedeniyle; tarlada zararlının farklı biyolojik
dönemlerine ait bireyler karışık halde bulunmakta, bu nedenle ilaçlı mücadelesi
önerilmemektedir.

Familya: Rhopalidaea
Liorhyssus hyalinus (Marul tohum tahtakurusu)
Tanımı: Genel rengi çok değişiktir. Genellikle sarımsı, kırmızımsı, koyu
esmer veya siyahımsı renktedir. Abdomen’in üst tarafı çoğunlukla siyah
renktedir. Dişilerde abdomen’in uç kısmı küt, erkeklerde ise sivri şekilde son
bulur. Vücut uzunluğu 5,0-7,5mm’dir.
Yumurtalarına yandan bakıldığında, alt tarafı daha şişkince olan börülce
tanesine benzer. Uzunluğu 0,7mm,genişliği ise 0,4mm’dir. Nimfler büyüklük
hariç erginlere benzer.

Yayılışı: Yurdumuzun hemen hemen her yerinde az veya çok bulunur.
Biyolojisi ve zararı: Polifag bir türdür. Sebzelerden ençok marulda
bulunur ve zarar yapar.
Kışı ergin olarak değişik yerlerde geçirir. Nisan- mayıs ayalarında
faaliyete geçerek beslenmeye başlarlar. Çiftleşerek yumurtalarını
bitkilerin tohum kapsülü yakınına gruplar halinde bırakırlar. Yılda 5 döl
verirler.

Ergin ve nimfleri bitkinin tohumlarını sokup-emerek zarar verirler. Bu
tohumlar çimlenme güçünü kaybeder.

Takım: Lepidoptera
Familya: Gelechidae (Pembekurtlar)
Phytorimaea operculella (Patates güvesi, tütün gebesi)
Tanımı: Erginde kanat açıklığı 10-12mm’dir. Kanatları çok dar olup antenleri
vücuttan daha uzundur. Ön kanatlar griye çalan sarı renktedir. Kanat
üzerinde 2-3 adet iri ve çok sayıda küçük siyah lekeler bulunur. Kanat
kenarları gölgelidir. Arka kanatlar saydam ve gri renkte, saçak tüyleri
uzuncadır.
Yumurta krem renkli, yuvarlağa yakın beyzi şekilli, 0,5mm boyundadır.
Yumurta kabuğu zar gibi yumuşaktır. Açılmaya yakın rengi koyulaşır.

Olgun larva krem, pembe veya yeşilimsi renkte, baş koyu kahverengidir.
Vücut çıplak, her segment üzerinde birkaç siyah nokta ile duman renginde
küçük kıllar bulunur. Olgun larva boyu 9–18mm’dir.

Biyolojisi ve Zararı: Patates ve tütün en çok zarar verdiği konukçu
bitkilerin başında gelir. Ayrıca patlıcan, domates ve biber konukçuları
arasındadır.
Kışı depo veya tarlada kalmış patates ve diğer bazı bitki artıkları
arasında yumurta veya larva döneminde geçirir. Bölgelere göre erginler
mart sonu veya nisan ayı başlarında görülmeye başlarlar. Çiftleşen
dişiler yumurtalarını özellikle geceleri patates ve patlıcan yapraklarının
alt yüzeyine, çiçek ve tomurcuklara ve sürgünlere bırakır. Bir dişi 150200 kadar yumurta bırakabilir. Çıkan larvalar tarlada yaprak ve
sürgünlerle beslenir. Gelişmesini tamamlayıp olgunlaşan larvalar
patlıcanların tepe sürgünlerinde ve taze yapraklarda ördüğü kokanlar
içinde pupa olur.
Yılda 3-4 döl verir.
Patates yumrusu üzerindeki gözler etrafına bırakılan yumurtalardan
çıkan larvalar yumru içine girerek düzgün galeriler açarlar. Ambarda
yumurtadan çıkan larvalar patates yumrularında galeriler açarak
beslenirler. Zarar görmüş yumrular bakteri ve funguslarla daha çabuk
bulaşarak çürürler.

Tarlada yumruya bulaşan zararlı, ambarda uygun şartlar bulunca
çoğalmaya devam eder.
Patates yumrusunda gözlerin zarar gömesi sonucunda, özellikle
tohumluk patateslerin tohum özellikleri kaybolur.
Patates güvesi dış karantina listesinde yer almaktadır.
Ayrıca zararı larvaların yapraklarda iki epidermis arasına girerek
galeriler açması ve burada beslenmesi şeklinde olur. Populasyonu
yoğun olduğu zaman gövde kısmında da zarar meydana getirebilir.
Böylece hem yapraklar hem de sürgünler kuruyabilir. Bazen larvaların
taze patlıcan yapraklarında beslenirken salgıladıkları beyaz ipliklerle
bunları sararak büktükleri de görülebilir. Çiçeklerde beslendikleri
zaman bitkinin meyve bağlaması engellenmiş olur. Bazı yıllar zararı
%70’e kadar ulaşabilir.

Savaşı:
Kültürel önlemler:
-Patates güvesi bulaşmalarına engel olmak için patateste boğaz doldurma ve
bakım işlemlerinin iyi yapılması gerekir.
-Bulaşık yaprak ve sürgünler kopartılıp yok edilmeli,
-Hasattan sonra kalan bitki artıkları yok edilmelidir.
-Hasat edilen patatesler tarla kenarında yığın yapılmadan depoya taşınmalı,
öğleden sonra ve akşamüzeri kelebeklerin yumurta bırakmalarına meydan
verilmemeli.

-Depolardaki temiz ürünün dışarıdan meydana gelebilecek bulaşmadan
korunması için pencerelere kelebeklerin geçemeyeceği sıklıkta kafes tellerinin
takılmasına depoya bulaşık çuval ve malzeme konulmamasına, boş depo
temizliğine ve ilaçlanmasına özen gösterilmesi gerekir.
-Zararlı 10ºC’nin altında gelişemediğinden, patatesler bu sıcaklığın altında
emniyette depolanır.

Kimyasal mücadele:
Patatesin yeşil akşamında patates güvesi zararına rastlanmadığından, tarla
döneminde ilaçlama tavsiye edilmemektedir.
Soğutma sistemli veya sıcaklığı 10ºC altında olan depolarda zararlı bulunsa bile
gelişememektedir. Bu tip depolarda herhangi bir ilaçlamaya gerek yoktur. Bu
şekilde depolamanın yapılmadığı ve zararlının yoğun olduğu yerlerde
depolamadan önce yumru ilaçlaması gerekebilir.
Boş depo ilaçlamaları da, deponun tamamen boş olması ve ürün konulmadan
20-25 gün önce ilaçlanması gerekir. Boş depoda ilaçlamaya başlamadan önce,
deponun her tarafı sert bir süpürge ile iyice süpürülerek toplanan çöpler imha
edilmelidir. Bütün delik ve çatlaklar gözden geçirilerek onarılmalıdır.
Deponun her tarafının yüzey ölçüleri hesaplanarak, m2üzerinden önerilen ilaç
miktarı kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeye püskürtülmelidir.

Tuta absulata

Tanınması: Erginleri 5-7 mm uzunluğunda olup kanat açıklığı 8-10 mm'dir. Erginde
antenler iplik şeklindedir. Ön kanatlarda gümüşümsü-gri pullar ve karakteristik siyah
noktalar vardır. Yumurtaları silindir şeklinde, kremsi beyaz ile sarı renklidir ve 0.35
mm uzunluğundadır. Larva siyah başlı ve gövdesi krem rengindedir. Pupa
kahverengi renktedir.

Biyolojisi ve Zararı

Dişiler ömür boyunca toplam yaklaşık 250-300 yumurta bırakabilmektedir.
Tuta absoluta yumurtalarını genelde yaprakların veya gövdenin altına bırakır.
Yumurtalar bırakıldıktan 4-6 gün sonra açılırlar.
Dört larva dönemi vardır. Larva dönemi 10–15 gün sürer.
Pupa evresi toprakta, bitkideki oyuklarda veya yaprak yüzeyinde 10 günde
gerçekleşir.
Yaşam döngüsü 30–40 gün içinde tamamlanır.
Üreme güçleri çok fazladır.
Besin sıkıntısı çekmediği sürece larva diapoz sürecine girmez.
Yılda 12'ye kadar döl verebilir.
Erginler gece aktiftirler ve gündüzleri genelde yapraklar arasında saklanarak
geçirirler.
Zararlı yumurta, pupa veya ergin halde kışı geçirir.
Domates yaprak oyucusu, T. absoluta kapalı veya açık domates yetiştirilen
alanlarda domatesin önemli bir zararlısıdır.

Domatesin toprak üstünde kalan bütün kısımları ile beslenen larvası önemli
zararlara neden olmaktadır.
Yapraklarda, larva epidermis arasında beslenerek düzensiz büyük galeriler açar,
sap içini, tomurcukları, yeşil ve olgun meyveleri oyar.
Meyveye diğer hastalık etmenlerinin de bulaşmasına neden olur.
T. absoluta’nın zararı %80-100 oranlarına ulaşabilir.
Konukçuları: Zararlının esas konukçusu domates olup aynı zamanda patates,
patlıcan, biber ve solanacea türünden bitkilere de zarar vermektedir

Coğrafi Dağılımı
Pek çok Güney Amerika ülkesinde 1970'ten beri bilinen bir zararlıdır. Yakın
zamanda, T. absoluta Avrupa ve Akdeniz'in çeşitli bölgelerindede saptanmıştır.

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Fidelerin zararlı ile bulaşık olmamasına özen gösterilmelidir.
Zararlı ile bulaşık yaprak, meyve ve bitkilerin üretim alanından uzaklaştırılması ve
imha edilmesi gerekir
Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukculuk edebilecek Solanaceae familyasına
ait yabancıotlarla mücadele edilmesi gerekir.
Zararlıların larva ve pupası tarlada kalan bitki artıklarında yaşamını
sürdürebileceğinden bulaşık alanlarda hasat sonrası bitki artıklarının imha edilmesi
gerekir
Ürün münavebesi Solanaceae familyasına bağlı olmayan ürünlerin yetiştirilmesi
Hasattan sonra derin sürüm yapılması
Yetiştirme tekniğine uygun sulama ve gübreleme yapılması
Sera girişlerinde çift kapı ya da üst üste binen netlerin kullanılması
Serada giriş ve havalandırma açıklıklarının zararlının giremeyeceği incelikte tül ile
kapatılması alınması gereken önemli kültürel önlemlerdir.

Fiziksel mücadele
Bulaşık seralarda, bir sonraki üretim dönemi öncesi yapılacak solarizasyon
toporaktaki pupaları yok etmek için kullanılan etkili bir mücadele yöntemidir.
Biyolojik mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için diğer zararlılarla
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli şayet
kimyasal mücadele gerekiyorsa doğal düşmanlara yan etkisi az olan bitki
koruma ürünleri tercih edilmelidir.
Zararlının yumurta ve larvalarına karşı biyolojik mücadelede Nesidiocorus tenuis
(Reuter)(Hemiptera: Miridae) kullanılır. Önleyici salım dozu 0.5 adet faydalı
böcek/m2(Ephestia yumurtaları ile birlikte uygulanır), Zararlı yoğunluğu az ise 1
adet böcek/m2, Zararlı yoğunluğu çok ise 5 adet /m2.

Örtüaltı Entegre Mücadele Programlarında Önerilen Biyolojik Mücadele Etmenleri

Zaralı etmenin adı

Biyolojik

Zararlının hedef Salım yoğunluğu/uygulama dozu

mücadele

alınan dönemi

etmeninin adı
Domates güvesi

Nesidiocorus

Tuta absoluta

tenuis

Yumurta, larva

Önleyici salım dozu 0.5 adet faydalı
böcek/m2(Ephestia yumurtaları ile birlikte
uygulanır).
Zararlı düşük yoğunlukta-1adetböcek/m2
Zararlı yüksek yoğunlukta-5adet/m2

Kimyasal Mücadelesi:
Tuta absoluta'nın önceden etkili olarak bilinen kimyasal ilaçlara karşı direnç
geliştirmiştir. Güney Amerika'da yapılan çalışmalar sentetik insektisitlerin
başarısız olduklarını göstermektedir. Ayrıca, açtıkları galeriler larvaların kontakt
etkili insektisitlerle temas etmesini de engellemektedir. Diğer taraftan da,
kimyasal ilaçların doğal avcıları ve parazitoitleri öldürmesi, sağlık ve çevre
riskleri oluşturmaları Akdeniz bölgesindeki ihracat yapan domates üreticilerine
ciddi sınırlamalar getirmektedir. Bu nedenle, bu zararlının mücadelesinde acilen
alternatif yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Uygun olabilecek çözümlerden biri
sürdürülebilir, çevre dostu ve etkili mücadele yöntemi olan feromon tuzaklarını
kullanmaktır.

Kimyasal mücadele
Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren
serada (1 tuzak/da) eşeysel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada
bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının
büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin yaprak, sap,
meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3’ü
yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 56 gün sonra tekrara bitkiler kontrol edilir, gerekirse 2. Bir ilaçlama daha
yapılır.

Familya: Cossidae (Ağaç kurtlar )
Phracmacossia albida (Enginar kurdu)
Tanınması: Kelebeklerin ön kanatları açık bej renginde olup üzerinde düzensiz
serpiştirilmiş küçük kahverengi noktalar bulunur. Alt kanatları krem renginde,
lekesiz, kenarları aynı renk saçaklıdır. Kanat açıklığı, dişilerde 55-65mm,
erkeklerde 39-58mm’dir. Baş, thorax ve abdomen’in üzeri açık bej tüylerle
kaplıdır.

Yumurta elips şeklinde, ilk bırakıldığında krem renginde, açılacağına yakın
kahverengidir. Larvalar yumurtadan çıktığında krem renginde, üzerinde enine
kahverengi çizgiler bulunur. Son dönemde larva, oldukça iri ve beyaz renklidir.
Pupa kızıl kahverenginde olup boyu 23-30mm arasındadır.
Konukcusu: Sadece enginarda zararlı bir türdür.

Biyolojisi ve Zararı:
Kışı enginar köklerinde, kokon içinde larva halinde geçirirler.
Mart sonundan itibaren, toprak sıcaklığının 15°C’nin üzerine çıkmasıyla
larvalar beslenmeye başlar.
Gelişmesini tamamlayan larva, yine bitki kökleri içinde pupa olurlar.
Pupa dönemi doğada Haziran ayındadır.
Ergin uçuş periyodu Haziran sonu Ağustos sonu arası olup en yoğun uçuş 15
Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasındadır.
Kök boğazı ve köke yakın yerlere bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar taze
sürgün, çatlak ve memeciklerden bitkiye girerek beslenmeye başlar.
Gelişme Kasım ayına kadar sürer. 9 larva dönemi vardır.
Toprak ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile kokon ören larva, kök
içinde diyapoza girer.
Yılda 1 döl verir.

Larvalar enginar kökleri içinde galeri açarak beslenir.
İçinde bulundukları gözün kurumasına ve köklerin içinin oyularak çürümesine
neden olurlar.
İçi oyulan, gözleri körelen bitki kökü bir süre sonra çürür.
Böylece 8-10 yıl ürün vermesi gereken bitki 5-6 yılda kurumaktadır.
Kuruyan bitkilerin yerine yenisinin dikilip, bunların ürün vermesi ise 2-3 yılda
gerçekleşmektedir.
Böylece tarlada 5-7 yıllık bir ürün kaybı meydana gelmektedir.
İzmir ilindeki enginar alanlarında görülmektedir.

Savaşı:
Kültürel Önlemler: Kültürel önlem olarak yaz sonunda ayırma ve boğaz doldurma
işlemleri yapılırken kesilen köklerde larva bulunduğunda bu kökler yakılarak yok
edilmektedir. Bu tarladan çelik alıp, başka tarlaya dikilmemelidir.
Kimyasal Savaşı: Ağustos ayı içinde veya Eylül başında bitkilerin sulanıp
uyandırma işlemi yapıldıktan sonra bitkide uyanma ve özsü sirkülasyonu başladığı
zaman birinci ilaçlama, bundan 15 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır.

Prof. Dr. Şerife Bayram

Sebze Zararlısı Lepidopterler

Familya: Psychidae
Amicta oberthuri Mantoluböcek
Tanımı: Erginler açık deve tüyü rengindedir. Kanat açıklığı 19-20mm’dir. Antenler
vücuda göre dah koyu renkli ve çift tarafı tarak şeklindedir. Kanatların etrafı daha
açık renkte, sık saçaklıdır.
Yumurtalar sarı renkli,
yassı ve hafif elip şeklindedir. Yaklaşık 1-1.5mm
boyundadır.
Larvalarda baş siyah, parlak, gövde açık kahverenklidir. Larvalar ortalama 22.5mm boyundadır.
Konukcuları: Polifag bir zararlıdır. Mercimek ve nohutta zararlıdır. Sebzelerden
kavun ve karpuzda zararlıdır. Ayrıca yabancıotlar ve hububatta konukcusudur.
Bazı orman ve meyve ağaçları ile bahçe bitkileri de zararlı olduğu bitkiler
arasındadır.

Biyolojisi: Kelebekler ağustos ayının ikinci yarısında çıkmaya başlar ve çıkışlar
eylül ayının ikinci yarısına kadar sürer. Çiftleşen erginler yumurtalarını çıktıkları
manto içine küme halinde bırakır. Her bir manto içine yaklaşık 60-120 adet yumurta
bırakır. Erginlerin ömrü 1 gündür.
Bırakılan yumurtalar eylül ayının ikinci yarısından itibaren açılır. Kışı 1. Dönem
larva halinde bitki artıklarından örülmüş manto içinde veya bir yıl önceki pupa
kokonları içinde geçirir.
Nisan ayı başından itibaren, larvalar toprak yüzeyine çıkarak nohut ve mercimeğe
geçerler. Larvalar bitkinin taze sürgünleri ile oburca beslenirler. Ayrıca bu esnada
bitkilerin sürgünlerini keserek bir kısmını ipek salgılarıyla mantolarına bağlar, bir
kısmını da yerde biriktirirler. Larvaların bitki artıklarından ördükleri mantoların
renkleri, beslendikleri ortama bağlı olarak grimsi koyu kahverengi, saman renginde
ve yeşilimsi renklerde olur. Mantoların her iki ucu açık, genel görünüşleri abdomen
sonuna doğru incelen uzunca konik şekildedir. Temmuz ayının ikinci yarısından
itibaren pupa dönemi başlar.

Zararlının larvaları bitkileri hem yiyerek, hem de keserek zarar verir.
Beslendikleri tarlada bitkilerin yeşil aksamı azalınca, en yakın tarlaya geçerler.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’de yayılış göstermektedir.
Doğal düşmanları: Chirotica terebrator (Hym.: Ichneumonidae) ve Bracon
sp. Larva parazitoididir. Karıncalar, Aslidae (Diptera), Mantidae (Orthoptera ve
Carabidae (Coleopter) den avcıları bulunmaktadır. Bazı kuşlar ve kemirgenler
pradatörüdür.
Mücadelesi
Kültürel önlemler: Tarla ve çevresinde yapancıot temizliğine dikkat etmelidir.
Kimyasal mücadele: Kimyasal mücadele önerilmemektedir.

Familya: Pieridae (Lahana kelebekleri)
Pieris brassicae (Lahana kelebeği)
Tanınması Kanatların rengi kremimsi beyazdır. Kanat açıklığı 46cm’dir. Üst kanadın ön kenarının dış köşesinden başlayıp aşagı doğru
2/3 üne kadar inen yarım ay şeklinde siyah bir leke vardır. Ayrıca
dişilerde iç kenar üzerinde iki siyah benek bulunur. Erkeklerde ise bu
lekeler kanadın alt kısmında vardır. Üst kısımdan görülmezler. Göçleri
çok dikkat çekicidir. Bazen bir göç sürüsüne 100 kadar birey katılabilir.
Uçuşları zıplar gibidir ve iniş çıkışlıdır.
Yumurtalar altın sarısı renkte ve uzun koni şeklindedir.
Larvalar yumurtadan ilk çıktıklarında sarımtırak renklidir. Daha sonra
üzerlerinde lekeler belirmeye başlar, dönemleri ilerledikçe
abdomendeki lekeler çoğalır. Olgun larva 4-5mm uzunluktadır. Bütün
vücutta uzunluğuna üç sarı bant bulunur. Bu bantlardan biri sırtta dar,
diğer ikisi yanlarda ve daha geniştir.

Pupa sarımsı yeşil siyah benekli ve kemerlidir. Abdomen sonundan
ve göğüs kısmından bir yere bağlı olarak tutturulur.
Biyolojisi ve zararı: En çok tercih ettikleri bitkiler lahana ve
karnabahardır. Ayrıca turp, şalgam, kara ve kırmızı lahana, roka,
yabani turp ve yabani hardal ile haçlıgiller (Cruciferae) familyasına
ait yabani ve kültür bitkileridir.
Kışı pupa halinde geçirirler. Baharda çıkan erginler çıkıştan 2-3 gün
sonra çiftleşirler. Dişiler çiftleştikten 4-5 gün sonra yumurta
koymaya başlar. Dişiler yumurtalarını konukçu bitkilerin
yapraklarının alt yüzeyine küçük ya da büyük yığınlar halinde
bırakırlar. Bir dişinin bıraktığı yumurta sayısı 64-225 arasında
değişmektedir. Bırakılan yumurtalardan larvalar sıcaklığa bağlı
olarak 7-14 gün sonra çıkarlar.

Larvalar yumurtadan ilk çıktıklarında toplu halde sadece biraz yaprak
yiyerek beslenirler. Beş larva dönemi geçirirler. Larvalar 3. dönemden
sonra bitkinin yapraklarında dağılarak beslenirler. Bu dönemde yaprakları
delerler ve en sonunda iskelet bırakırlar. Gelişmesini tamamlayan larva
pupa olmak için uygun yerlere göç etmeye başlarlar. Genellikle duvarların,
ağaç gövdelerinin, çitlerin vb.’nin üzerinde ve deliklerinde pupa olurlar. Bir
dölün gelişmesi 1-3 ayda tamamlanır.

Ülkemizde yılda 2-6 döl vermektedir.

Zararı yapan larvalarıdır. İlk iki dönemde larvalar yaprakların kenarlarında
toplu olarak bulunurlar ve damarların aralarını yüzeysel olarak kemirirler.
Sonra bitkinin her tarafına dağılarak oburca beslenirler ve yaprakların her
tarafını yiyerek sadece kalın damarları bırakırlar. Yoğunlukları çok olunca
bitki çalı görünümünü alır. Ayrıca çıkardıkları pislikler yağmur vb ile bitkinin
orta kısmına birikerek yenmez duruma gelmesine neden olur.

Lahana yaprakları yenilen bir bitki olduğundan, lahanalardaki zarar %100
olarak kabul edilir. Bitkinin Pazar değerinin düşmesine neden olurlar.
Yüksek populasyonlarda tarladaki bitki tamamen yok olabilir.

Ayrıca şalgam kırışıklık ve şalgam sarı mozayik virüsünün vektörüdürler.
Ülkemizin her tarafında bulunurlar.

Doğal düşmanları Çok fazla doğal düşmanı vardır. Üreme gücünün
yüksek döl sayısının fazla olmasına rağmen doğal düşmanları sayesinde
populasyonları azalmaktadır. Bilinen doğal düşmanları; yumurta parazitoidi
olarak Trichogramma sp. larva parazitoidi olarak Apanteles glomeratus,
Hyposoter ebeninus ve pupa parazitoidi olarak Pteromalus puparum
bilinmektedir.

Savaşı
Biyolojik savaşımı Lahana kelebeğinin etkili doğal düşmanlarının
bulunması nedeniyle, ilaçlamaların parazitoit populasyonlarının düşük
olduğu dönemlerde yapılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca doğal
düşmanlarına zarar vermeyecek preparatların seçilmesine özen
gösterilmelidir. Bacillus thuringiensis’li preparatlar uygundur.
Kültürel önlemler Yumurtalar grup halinde bırakıldığı, larvalar ilk
dönemlerde grup halinde beslendiği ve daha sonraki dönemlerde de
4-5cm oldukları için kolay görülebilirler. Ayrıca pupaları bahçe
çevresindeki çit ve duvarlarda bulunur. Bu nedenle küçük bahçelerde
elle toplayarak yok etmek iyi bir savaşım yöntemidir.
Kimyasal savaşımı Kelebek uçuşlarının görülmesinden sonra bitkiler
kontrol edilir, bulaşma %10 olduğunda kimyasal savaşıma başlanılır.

Artogeia (Pieris)rapae (Küçük lahana kelebeği)
Tanınması Boylarının küçük olması nedeniyle bir önceki türden ayrılırlar.
Erginlerde kanat açıklığı 4-4,5cm’dir. Ön kanatlarının üç kısmı hafifçe
dumanlanmıştır. Üst kanattaki lekeler daha küçüktür. Ayrıca ön kanat
üzerinde dişilerde 2, erkeklerde 1 adet siyah nokta bulunur.
Zararı, biyolojisi ve savaşımı P. brassicae’de olduğu gibidir.

A. (Pieris) napi (Şalgam kelebeği)
Tanınması Erginlerde kanat açıklığı 4cm’dir. Bu türde alt kanatlar
damarlar boyunca esmerdir. Zararı, biyolojisi ve savaşımı P.
brassicae’de olduğu gibidir.

Familya: Plutellidae
Acrolepiopsis assectella (Pırasa güvesi)
Tanımı:Kanat açıklığı 16-18mm’dir. Ön kanatları dar ve grimsi renkte olup,
üzeri siyahımsı lekelerle kaplıdır. Arka kanatlar açık gri ve uzun saçaklıdır.
Konukcuları: Pırasa ve soğanlarda zararlıdır.

Biyolojisi ve Zararı: Kışı pupa veya ergin halde geçirir. İlkbaharda çıkan erginler
çiftleşirler ve dişiler yumurtalarını teker teker olmak üzere pırasa ve soğanların
üzerine bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar yaprakların iki epidermisi arasına girer
ve galeriler açarak buralarda beslenirler.

I. dönemden sonra yapraklardan gövdeye geçerler. Zarar gören bitkinin
büyümesi yavaşlar ve yaprakları sararır. 15-20 gün içinde gelişmesini
tamamlayan larva konukçusunun yapraklarına bir kokon örer ve içinde
pupa olur ve 15 gün sonra ergin çıkar.
Yılda 3-4 döl verir.
Mücadelesi: İlk erginlerin görülmesinden yaklaşık 8-10 gün sonra organik
fosforlu insektisitlerden biri kullanılırsa yumurtadan çıkan larvaların iki
epidermis arasına girmeden öldürülmüş olur.

Plutella xylostella (Lahana yaprak güvesi)
Tanımı: Ergin 12-13mm uzunluğunda, kanat açıklığı 25-30mm’dir. Kenarları
saçaklı olan kanatları kahverengindedir. Ön kanatlarının arka kısımlarında
uzunlamasına beyaz birer bant bulunur. Dinlenme halinde olan bir
kelebeğin kanatları yan yana geldiğinde her iki kanadın alt kenarında
bulunan beyaz bant birleşerek ortaya baklava dilimleri şeklinde bir görünüm
çıkmaktadır. Arka kanatlar koyu gridir.
Yumurtalar oval, 0.5×25mm büyüklüğünde, sarımsı yeşil renkte olup
yaprakların alt yüzeylerine 3-6 tanelik küçük gruplar halinde bırakılır.
Larvalar olgunlaştığında 10-15 mm uzunluğunda, iki ucu sivri, donuk beyaz
renkli olup üzeri kahverengi lekelerle kaplıdır.
Açık yeşil veya sarımtırak renkte olan pupa 6-8 mm uzunluğundadır.
Yaprakların alt yüzüne yapışıp, gevşek örtülü ve içi görülebilen kirli beyaz
renkli bir kokon içinde bulunur.

Biyolojisi ve Zararı: Başta lahana ve karnabahar olmak üzere bütün
Cruciferae bitkileriyle beslenmektedir. Turp, hardal, şalgam bunlar
arasındadır.
Genellikle pupa döneminde kışlar. İlkbaharda (Nisan – Mayıs)
havaların ısınmasıyla beraber kelebek çıkışları başlar. Erginler gece
aktiftirler. Yumurtalarını genellikle yaprakların alt yüzüne damarlar
boyunca küçük gruplar halinde bırakır. Bir dişi ortalama 160 yumurta
bırakmaktadır. Yumurtanın inkubasyon süresi sıcaklığa bağlı olarak 210 gün arasında değişmektedir. Yumurtadan çıkan larva epidermisi
delerek gözenekli kalın dokuları yemek suretiyle galeriler açmaya
başlar. Larva 3 gömlek değiştirerek IV. döneme yaprakta delinmeler
başlar.

Her gömlek değiştirmede galeriyi terkederek damarlar boyunca
ipliğimsi ağlar örüp orada gömlek değiştirir ve tekrar bir delik açar.
Böylece yapraklar kalbur gibi delik deşik olur. Larvaya
dokunulduğunda çabuk hareketlerle geriye doğru gider, bir iplikçik
salgılayarak kendini yere atar. Gelişmesini tamamlayan larva
yaprakların alt yüzeylerinde pupa olur. Pupa süresi 4-8 gündür. Döl
sayısı iklim şartlarına bağlı olarak 2-6 arasında değişmektedir.

Yumurtadan yeni çıkan tırtıllar 3-4 gün kadar yaprak içerisinde küçük
galeriler açarak zarar yapmaya başlarlar. Daha sonra yaprağın dışına
çıkarak yaprakları alttan üst epidermise kadar yer yer kemirirler.
Kemirilmiş kısımların üst tarafında sadece ince bir zar kalır. Yapraklara
üsten bakıldığında, yenik kısımlar gümüşi beyaz bir renkte görülür. Bir
müddet sonra yapraklar, irili ufaklı olmak üzere, çok delikli bir görünüş
alırlar.
Larva yoğunluğunun fazla olduğu yıllarda zararı ağır olur. Özellikle
genç bitkilerin gelişmesi duraklar, hatta kurumalar görülebilir.
Ayrıca larvalar, beslenmeleri dışında dışkıları ile de yaprakları kirleterek
yaprak kalitesini düşürürler.
Zararlı Samsun, Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yer yer
yıllara göre değişen yoğunlukta bulunmaktadır.

Doğal Düşmanları
Zararlının larva parazitoiti olarak Apanteles glomeratus pupa
parazitoiti olarak da Diadegma sp. saptanmıştır.
Savaşımı:
Kültürel Önlemler
Lahanaların hızlı ve kuvvetli olarak gelişmesini sağlamak için
uygun bir gübreleme, düzenli bir sulama ve sık sık çapa yapılmalı.
Lahana güvesine barınak olabilecek yabancıotlar, özellikle
Haçlıgil türleri yok edilmelidir.
Mekanik Savaşım
Kışlayan pupaların gelecek yıla gelecek populasyonunu azaltmak
üzere; hasattan sonra tarlada kalan lahana veya karnıbahar artıkları
toplanarak yok edilir.

Biyolojik savaşım olarak;
Bacillus thuringiensis terkipli preparatlardan biri ile Dekara 100g
preparat hesabıyla yapılacak uygulama başarılı olmaktadır.
Kimyasal savaşım için; fidelerin tarlaya dikilmesinden 10 gün sonra
başlamak üzere tarlada 10 günde bir zararlı araması yapılmalıdır. Tarlaya
köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir, 1 bitki kontrol edilir.
Her tarlada kontrol edilen bitkilerde yüzde bulaşma oranı saptanır. Zarar
belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir. Mayıs –
Eylül ayları arasında yoğun larvalara ve yaygın zarar belirtilerine
rastlandığı zaman ilaç uygulaması yapılır.

Yeni çıkan yapraklarda zarar belirtileri artıyor ise ilaçlamanın
tekrarlanması gereklidir.

Familya: Pyralidae
Etiella zinckenella. (Fasülye kapsulkurdu)
Tanımı: Erginleri grimsi renkte küçük bir kelebektir. Vücut uzunluğu 1012mm, kanat açıklığı 22-28mm’dir. Ön kanatlar üzerinde, kaideye yakın
kısımda uzunlamasına koyu sarı renkte bir şerit ve dış kenar boyunca ince
beyaz bir şerit bulunur. Arka kanatlar daha açık gri ve lekesizdir.
Yumurtaları şeffaf beyaz renkte, 1mm kadardır.
Larvaların başı kahverengi, vücut yeşilimsi, erguvan renktedir ve vücut
segmentleri üzerinde kahverengi çizgiler vardır. Olgun larva 15mm
dir.

Biyolojisi ve Zararı: Baklagilerden fasulye, börülce ve mercimekte
zararlıdırlar. Dişiler yumurtalarını baklagil çiçeklerinin çanak
yapraklarına veya kapsüllerine tek tek bırakırlar. Yumurtadan çıkan
larvalar çiçekler veya kapsüller içine girerek orada bulunan daneleri
kemirmek suretiyle beslenirler. Bir kapsülden diğer kapsule geçebilirler.
Epidemi yılarında zarar dereceleri %70’e kadar çıkabilir. Doğada
nisandan eylül ayına kadar larva bulunur. Gelişmesini tamamlamış
larva kendisini toprağa atarak 3-4cm derinlikte pupa olur.
Yılda 2-7 döl verirler.
Kışı olgun larva veya prepupa halinde kokon içerisinde geçirirler.

Doğal Düşmanları
Doğada E. zinckenella `nın Heterorpilus etrella (Bracon),
Tricogramma sp. gibi parazitoidleri vardır.
Bu parazitlerin Ege Bölgesi`nde parazitleme oranı doğada %4-50
arasında değişmektedir. Bununla birlikte parazitler de kapsül içinde
beslenen larvalar üzerinde bulunduğundan, kapsüller yine zarar
görmektedir. Ancak bir sonraki dölün populasyon yoğunluğunu kırma
yönünden önemlidir.
Savaşımı:
Kültürel önlemler: Kültürel önlem olarak tarlada bitki artıklarının
bulunmaması, hasattan sonra derin sürüm yapılması ve münavebe
zararlı populasyonunu azaltıcı bir faktördür.

Kimyasal savaşımı: İlaçlama zamanını ilk çiçek tomurcuklarının
görüldüğü zamandır. Bu zamanda tarlalar kontrol edilir. Uçuşan E.
zinckenella kelebekleri varsa ve tarlanın muhtelif yerlerinden tesadüfen
toplanan çiçek tomurcukları üzerinde yumurta görülürse ilaçlamaya
başlanır. Bir önceki yılda zarar görülmüşse, o yöre bulaşık olacağından
ilaçlama gerekecektir.
İlaçlamalar sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Kelebek uçuşları devam
ediyorsa 15 gün sonra 2. uygulama yapılmalıdır.
Uygulamadan sonra tarla kontrolleri yapılır, kelebek uçuşları olup
olmadığı gözlenir. Ayrıca rastgele toplanan 50 veya 100 delikli kapsül
kontrol edilerek canlı larva aranır. Buna göre ilaçlamaların etkili olup
olmadığı anlaşılır.

Hellula undalis (Lahana göbek kurdu)
Tanımı: Ergin grimsi-sarı, kahverenkli, ortalama 6-8mm uzunluğundadır.
Kanat açıklığı 21-15mm’dir. Ön kanatlar dalgalı renkte, üzerinde açık
kahverenkli lekeler bulunur. Arka kanat düz bej rengindedir.

Yumurta inci tanesi gibi parlak beyazdır. Açılmaya yakın pembemsi bir renk
alır.
Yumurtadan yeni çıkan larva krem rengindedir. IV. ve V. dönemde larvalar
pembemsi-krem rengini alır. Olgun larvanın uzunluğu 9-15mm’dir.
Başlangıçta açık sarı renkte olan pupanın boyu 7-9mm arasında değişir.
Pupa rengi daha sonra koyulaşarak açık kahverengiye döner.

Biyolojisi ve Zararı: Zararlının en önemli konukçuları lahana, karnabahar,
kırmızı lahana ve turptur.

Lahana göbekkurdunun gerçek bir kışlaması yoktur. Kış aylarında yumurta
hariç zararlının her dönemine rastlamak mümkündür. Sadece aktiviteleri
azalır.

Erginler pupadan çıktıktan bir müddet sonra çiftleşerek yumurtalarını genç lahana
ve karnabahar bitkilerinin kök ile gövde arasına, bazen yapraklara tek tek veya
gruplar halinde bırakırlar.

Ergin dişi ömrü boyunca ortalama 153 adet yumurta bırakır.
Ergin ömrü 1-10 gün arasında değişir.
Yumurtadan yeni çıkan larvalar bir müddet yaprağın üst yüzeyinde beslenir, sonra
tünel açarak epidermis arasına girerler. Larvalar genellikle açmış olduğu galerilerin
içinde ve galeri ağzında artıklar bırakırlar. Galeri girişinde çıkardıkları pislikleri
ağızlarından çıkardığı ipliklerle bağlar. Ağımsı bir görünüm meydana gelir.
Zararlının bu tipik hali kolayca farkedilebilir.

Larva gelişmesini 9-13 gün sonra tamamlar. Gelişmesini tamamlayan larvalar
bitkiyi terk ederek bitkinin kök boğazı etrafında toprağın 2-3 cm derinliğinde pupa
olur. Pupa süresi 2-10 gün arasında değişmektedir.
Akdeniz Bölgesi’nde yılda 5 döl vermektedir.

Yumurtadan çıkan larvalar bir süre bulunduğu yerde beslendikten sonra
gövde ve yaprak sapı içine girerek beslenirler.
En önemli zarar larvanın bitkinin büyüme noktasında bulunduğu zaman
meydana gelir. Bitki gelişemez yan dallar vererek çatallanır ve baş
bağlayamaz. Ancak küçük, pazar değeri düşük lahanalar oluşur.
Karnabaharda zarar daha çok önemlidir. Bazen karnabahar bitkisi hiç baş
bağlayamaz. Larvanın genç bitkideki zararı daha fazladır. Özellikle
fideliklerde beslenme sonucu genç bitkiler 3-4 yapraklı dönemde
kuruyarak ölür. Genellikle zarar görmüş bitkide cüceleşme, zayıflama ve
gelişme geriliği sağlıklı bir bitki ile kıyaslanınca hemen farkedilebilir.
Lahana ve karnabahar ekimi yapılan illerde zararlı bulunmaktadır. En
fazla %1-89 yayılış oranı ile Adana ve İçel illerindedir.

Doğal Düşmanları
Önemli bir parazitoid ve predatörü yoktur. Eulophidae familyasında
Tetrastichus sp. ve pupa paraziti Nemorilla macubsa (Dipt.
Tachinidae)’dir. Savaşımı:
Kültürel önlemler: Kültürel önlemler olarak; tarladaki kurumuş,
çürümüş, lahana, karnabahar gibi Cruciferae bitkileri toplanıp yok
edilmelidir.
Kimyasal Savaşım
Fidelik ve tarla kontrollerinde zarar görmüş bitki görülür görülmez
uygun ilaçlardan biri ile ilaçlı savaşıma başlanır. İlk ilaçlamadan 10
gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır.

Familya: Lycanidae
Lampides boeticus (Kapsul kurdu)
Tanımı: Lampides boeticus (L.)`un erginleri metalik mor renkte, vücut
kahverengidir. Ön kanatlar lekesizdir, arka kanatlarda dış alan kenar
çizgisinin alt ucunda 2 küçük siyah nokta ve iki nokta arasında uzanan
küçük, kuyruk şeklinde bir uzantı vardır. Kanat açıklığı 28-30mm`dir.
Yumurtaları 1 mm kadar olup, şeffaf beyazdır.

Larvaları sarımsı yeşil renkte, yassı tombul ve kıvrıktır. Olgun larva
yaklaşık 10mm kadardır.

Konukçuları: Baklagillerden fasulye, börülce ve mercimekte
beslenirler.
Biyolojisi ve Zararı:
Doğada erginleri Haziran ayından Eylüle kadar görmek mümkündür.
L. boeticus`da dişiler yumurtalarını baklagil çiçeklerinin çanak
yapraklarına veya kapsüllerine tek tek bırakırlar. Yumurtalardan çıkan
larvalar çiçekler veya kapsüller içine girerek orada bulunan antenleri ve
yeşil taneleri yiyerek beslenirler.
L. boeticus` un çiçek tomurcuklarına bırakılan yumurtalardan çıkan
larvalar ilk iki dönemlerinde çiçeklerdeki antenlerle beslenirler. 3. ve 4.
dönem larvalar da çiçek kapsüllerde beslenirler. Olgun larva kendini
toprağa atarak, beyaz iplikçiklerden ördüğü kokon içinde pupa olur.

Zarar Şekli, Ekonomik Önemi ve Yayılışı: Larvalar çiçek veya
kapsüller içinde beslenerek zarar yaparlar.
Zarar görmüş çiçeklerin kapsül bağlaması mümkün olmayacağı gibi
kapsül içine giren larva, tanelerin tümünü yiyerek beslendiği için her iki
halde de zarar doğrudan doğruya ürüne yöneliktir.
Zarar derecesi %5-70 arasında değişebilir.
Ege, Trakya, Orta Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde, baklagil üretimi yapılan yerlerde yaygındır.

Doğal Düşmanları
Doğada L. boeticus`un Apanteles sp., Habrobracon sp., Chelonus sp.,
Phanerotoma sp., Bolicos sp. gibi parazitleri vardır.
Bu parazitlerin Ege Bölgesi`nde parazitleme oranı doğada %4-50 arasında
değişmektedir. Bununla birlikte parazitler de kapsül içinde beslenen larvalar
üzerinde bulunduğundan, kapsüller yine zarar görmektedir. Ancak bir sonraki
dölün populasyon yoğunluğunu kırma yönünden önemlidir.
Savaşımı:
Kültürel Önlemler
Tarlada bitki artıklarının bulunmaması, hasattan sonra derin sürüm yapılması ve
münavebe zararlı populasyonunu azaltıcı bir faktördür.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama Zamanının Tespiti
İlaçlama zamanını ilk çiçek tomurcuklarının görüldüğü zamandır. Bu zamanda
tarlalar kontrol edilir. Uçuşan L. boeticus kelebekleri varsa ve tarlanın muhtelif
yerlerinden tesadüfen toplanan çiçek tomurcukları üzerinde yumurta görülürse
ilaçlamaya başlanır. Bir önceki yılda zarar görülmüşse, o yöre bulaşık
olacağından ilaçlama gerekecektir.
İlaçlamalar sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Kelebek uçuşları devam ediyorsa
15 gün sonra 2. uygulama yapılmalıdır.
Uygulamadan sonra tarla kontrolleri yapılır, kelebek uçuşları olup olmadığı
gözlenir. Ayrıca rasgele toplanan 50 veya 100 delikli kapsül kontrol edilerek canlı
larva aranır. Buna göre ilaçlamaların etkili olup olmadığı anlaşılır.

Familya: Noctuidae
Agrotis spp. (Bozkurtlar)
Agrotis türleri arasında ülkemizde sebzelerde zarar yapan en yaygın olanları A.
segetum ve A. ipsilon’dur.
Tanınması: Erginlerde kanat açıklığı 35-40mm’dir. Genel görünümleri grimsi
kahverengidir. Antenler dişilerde ip şeklinde, erkeklerde ise çift taraflı tarak şeklindedir.
Ön kanatlar üzerinde üç adet leke bulunur. Bu lekelerin şekli ve büyüklüğü türlere göre
değişir. Arka kanatlar grimsi beyaz renkte, kenarları hafif gölgelidir.
Yumurtaları sarımsı krem renginde üstten basık küre şeklinde, 0.5 mm çapındadır.
Üzerlerinde uzunlamasına ışınsal çıkıntılar bulunur. Yumurtalar açılmaya yakın
siyahımsı kahverengi olur.
Yumurtadan yeni çıkan larva 0.3mm boyunda, krem renginde ve tüylüdür. Olgun larva
siyahımsı gri renkte, 45-50mm boyundadır. Olgun larva, toprak içinde bir odacık
hazırlayarak bunun içinde prepupa ve pupa dönemlerine girer.
Pupa, kızıl kahverenginde 15-20 mm boydadır.

Biyolojisi ve Zararı Polifag bir zararlıdır. Sebzelerden özellikle domates,
biber, patlıcan fidelerinde ve patateste zararlıdır.
Kışı olgun larva halinde toprakta geçirirler. Havaların ısınması ile
faaliyete geçen larvalar toprak içinde pupa olur. Nisan ayının ilk
yarısından itibaren erginler çikmaya başlar.

Dişiler o anda mevcut bulunan bitkilerin yapraklarına, toprağa yada
bitkini saplarına tek tek veya gruplar halinde bırakırlar. Bir dişi 1500-1800
yumurta bırakır.
Yumurtalar 2-15 gün içersinde açılır. Birinci ve ikinci dönem larvalar
bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerini yiyerek zararlı olurlar. Daha sonraki
dönemlerde ise gündüzleri beslenmez ve bitkilerin diplerinde toprak
içerisinde kıvrık bir şekilde dururlar, yalnız geceleri beslenerek, toprak
sathına yakın yerden bitkilerin kök boğazını keserek veya kemirerek
zararlı olurlar.

Ayrıca çimlenmekte olan tohumları ve yumrulu bitkilerin toprak
içerisindeki yumrularını da yerler. Olgun larva toprak içersinde
prepupa olmak için bir odacık yapar ve bu odacık içinde pupa
olur.Pupa süresi 10-15 gündür.
Yılda 2-4 döl verirler.
İkinci dönemden sonra larvalar fideliklerde fideleri kök boğzından
keserek sıralarda boşluklar oluştururlar. Bazen yeniden dikim
yapılması gerekebilir.

Zarar Şekli, Ekonomik Önemi ve Yayılışı
Bozkurt larvaları 1. ve 2. dönemlerinde bitkilerin taze yaprak ve
sürgünlerini yemek suretiyle zarar yaparlar, ileriki dönemlerde ise yalnız
geceleri beslenirler ve toprak sathına yakın yerden, kök boğazından
kesmek veya kemirmek suretiyle bitkinin kırılıp kurumasına neden olurlar.
Ayrıca çimlenmekte olan tohumları ve yumrulu bitkilerin toprak içindeki
yumrularını da yiyerek ürün kaybına neden olurlar.
Populasyonun yüksek olduğu yıllarda sebze fidelerinin yeniden dikimini
gerektirirler. Bitkileri kesip kurutmak, çeşitli kısımlarını yemek suretiyle
onların gelişmesine engel olduğu gibi, zayıf gelişen bitkilerin az ürün
vermesi yenik yumruların değer kaybetmesi yönünden ürün kaybına
neden olurlar.
Ülkemizde hemen her yerde bulunmaktadırlar.

Bu şekilde önemli zararlara neden olurlar. Yumrulu bitkilerde de yumruları
delerek zararlı olurlar.

Doğal düşmanları
Agrotis segetum ve A. ipsilon `un pek çok parazitoidi vardır. Bunlar; Meteoruz
rubens (Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi), Echinomyıa
magricornis (Ege Bölgesi), Apanteles sp. (Güneydoğu Anadolu Bölgesi),
Apanteles ruficrus (Akdeniz Bölgesi) Braconidae (Hym.);
Barylypa humeralis (Akdeniz Bölgesi), B. Carinata (Akdeniz Böl.)
Ichneumonidae (Hym.);
Gonia bimaculata (Akdeniz ve Ege Bölgesi), Gonia cilipeda (Ege Bölgesi),
Periscepsia carbonaria (Ege Bölgesi,iç Anadolu), Linnaemyia compta (Ege
Bölgesi) Tachinidae (Dipt.). Daha pek çok larva ve pupa parazitoidi vardır.
Savaşımı:
Kültürel önlemler: Yazlık sebzelerin sökümünden sonra, sobaharda tarlaların
sürülmesi çok miktarda larva ölümüne neden olur.
Gonia bimaculata

Kimyasal savaşımı: Sebzelerin dikiminden önce ve sonra tarlanın
köşegenleri istikametinde girilerek en az 5 ayrı yerinde birer m² lik alan
kontröl edilerek larva aranır. M² de 0-1 larva varsa az, 2-3 orta, 4 veya
daha fazla varsa yüksek populasyon var demektir. Orta populasyonda
ilaçlama yapılmalıdır. Dikimden sonra ya da bitki çikişindan sonra tarlanın
köşegenleri yönünden girmek süretiyle en az 50 bitki dibi incelenerek
larva ve kesik bitki aranır, % 1-3 oranında larva veya kesik bitki
saptandığında ilaçlamaya başlanmalıdır.

Bozkurtlara karşı kimyasal savaşım aşağıdaki yöntemlerden biri ile
yapılmalıdır.
1. Zehirli yem uygulaması: İlaç ve kepek talimatta gösterilen miktarda
kuru kuruya karıştırılır ve sonra içinde şeker eritilmiş su ile yavaş yavaş
nemlendirilir. Nemlendirmeye kepek sünger halini alana kadar devam edilir.
Bu hazırlanan zehirli yem akşamüzeri dekara 5-8 kg olarak bitkilerin kök
boğazına homojen bir şekilde atılır. Zehirli yem uygulaması sulamadan
sonra yapılırsa daha etkili olur.
2. Tohum ilaçlaması: Tohumlar haifçe nemlendirildikten sonra uygun bir
tohum ilacı ile karıştırılır veya ilaç 1 kg tohumu ıslatacak miktarda su içinde
eritilerek tohumlar bu su içinde ıslatılır.
3. Bandırma yöntemi: ilaç 1 kg killi toprak ile karıştırılıp sulandırılarak
bulamaç haline getirildikten sonra fideler kök boğazına kadar bu bulamaca
batırılarak dikilir.
4. Yeşil aksam ilaçlaması: Hazırlanan ilaçlı su, bitkinin yeşil aksamına ve
toprak yüzeyine püskürtülür.

Heliothis armigera (yeşilkurt)
Tanınması: Ön kanatlar sarımsı kahverengi ya da deve tüyü rengindedir.
Erkeklerde yeşilimsiye dişilerde ise kırmızımsıya doğru bir renk değişimi
vardır. Kanat kenarlarında kahverengi bir bant bulunur. Kanat ortasında
daha koyu renklerde biri böbrek şeklinde daha büyük diğeri ise daire
şeklinde daha küçük 2 adet benek bulunur. Arka kanatlar kirli beyaz renkte
olup kenarlarında çepeçevre kahverengi bir banda sahiptir. Kanat açıklığı
30-40mm kadardır.
Yumurtalar üzerinde belirgin radial oluklara sahiptir. Bu yivler bir kısa bir
uzun oluk şeklinde olup 24 tanedir. Yumurtaların rengi başlangıçta beyaz
daha sonra ise sarımsıdır. Açılmaya yakın koyulaşan yumurta üzerinde
enine bir bant oluşur. Yumurta çapı 0.5 mm kadardır.

İlk dönem larvaları saydam grimsi yeşil renklerdedir. Baş kapsülü ise
siyahımsı kahverengindedir. İlerleyen dönemlerde renk yeşil, kahverengi
veya turuncu tonlarında olabilir. Vücudun yanlarında ise thorakstan
abdomen sonuna kadar uzanan önce açık, sonra koyu ve daha sonra tekrar
açık renk alan bir bant bulunur. Diğer üçüncü koyu bir çizgi ise dorsalde
bütün vücut boyunca uzanır. Vücut üzerinde bulunan uzun kılların varlığıyla
pamuk yaprak kurdu larvalarından ayırt edilebilirler. Gelişmesini
tamamlayan bir larva 30-40 mm uzunluğa ulaşabilmektedir.

Pupa larvanın örmüş olduğu hafif gevşek bir kokon içerisinde bulunur.
Açık kahverenginde, baş kısmı daha koyucadır. Uzunluğu 15-18 mm’dir.
Yayılış alanı
Türkiye’de hemen hemen bütün bölgelerde rastlanmaktadır.
Konukçuları
Polifag bir zararlı olup pek çok kültür bitkisinde zarar yapmaktadır. Tüm
dünyada pamuğun en önemli zararlılarındandır. Sebzelerden; domates,
biber, patlıcan, bamya, lahana, fasülye, marul, kabak, gibi sebzelerde
zararlıdır. Çok sayıda bitki familyasından yabani konukçuları da vardır

Biyolojisi ve zararı: Çukurova Bölgesinde erginler nisan başından itibaren
görülmeye başlar.
Yumurtaların bırakılması ise genellikle mayıs ayı içerinde olmaktadır.
Erkekler ise yalnızca birkaç gün kadar yaşamaktadır.
Bir dişi yazın yaklaşık 3 haftaya kadar ulaşan ömrü boyunca 300-3000
kadar yumurta bırakmaktadır. Yumurtalar genellikle tek tek bitkinin taze
sürgünü, uç yaprakları, ve diğer generatif organları üzerine bırakılmaktadır.
Yumurta bırakılan yerler genellikle bitkinin üst yarısındadır.
Kelebekler geceleri aktiftirler. 6 larva dönemi geçirirler. Larva gelişmesi 2-3
haftada tamamlanmaktadır. Gelişmesini tamamlayan larva toprak içerisine
girerek pupa olmaktadır. Pupa dönemi ise 1-2 hafta sürmektedir.
Yeşil kurdun bir dölü yaz aylarında 25-45 günde tamamlanmaktadır.
Çukurova’da 3’ü pamukta olmak üzere yılda 4-5 döl vermektedir.

Kışı toprak içerisinde pupa olarak geçirirler.

Zararı
Yeşil kurt bitkilerin daha çok çiçek tomurcuğu, çiçek ve meyve gibi
generatif organlarında zararlı olur. Larvalar zarar verdikleri bitki organlarını
değiştirerek beslenmeleri için gerekenden çok daha fazla ürüne zarar
verirler.
Sebzelerin meyvelerini delerek içine girer ve orada beslenir. Zarar görmüş
meyveler aynı zamanda çürüklük yapan hastalık etmenlerine de hedef
olurlar. Larvalar bitkilerin sürgün ve yapraklarıyla da beslenir ancak
yapraklara verdikleri zarar çoğu zaman önemsizdir. Genç bitkilerdeki
sürgün zararı bazen önemli olabilir.

Doğal Düşmanları
Yumurta parazitoitleri : Trichogramma evanescens, T. turkestanica , T. pintoi
(Hym.:Trichogrammatidae),
Telenomus minimus (Hym.:Scelionidae),
Larva Parazitoitleri :
Tachina magnicornis (Dip.:Tachinidae),
Apanteles cupreus A. glomeratus, A. ruficrus, Chelonus osculator, Cotesia
ruficrus, Bracon hebetor, Habrobracon brevicornis, Cotesia kazak, C. lineola, C.
melanocela, Glytapanteles liparidis, Glytapanteles liparidis , Psycoletes lancifer
(Hym.:Braconidae),
Lonchaea chorea (Hym.:Lonchaeidae),
Sarcophaga destructor (Hym.:Sarophagidae),
Hyposoter didymator , Hyposoter spp. (Hym.: Ichneumonidae).
Pupa parazitoitleri : Hockeria urfaensis sp.n. (Hym.:Chalcidoidae).
Larva hastalık etmenleri: Bacillus sp., Bacillus thuringiensis (Bacillaceae),
Aspergillus parasiticus, A. niger (Moniliaceae), Rhizopus sp. (Mucorales),
Fusarium moniliforme (Deuteromycetes).

Predatörler:
Adonia variegata, Coccinella septempunctata, Exochomus flavipes,
Scymnus interruptus, S. apetzoides, S. apetzi, S. levaillanti
(Col.:Coccinellidae),
Orius horvathi, O. minitus , O. niger (Het.:Anthocoridae),
Geocoris megacephalus, G. pallidipennis, Piocoris erythrocephalus, P.
luridus (Het.:Lygaeidae),
Campyloma diversicornis, C. verbasci, Deraeocoris pallens, Deraecoris
serenus, Deraeocoris spp., Macrolophus caliginosus (Het.:Miridae),
Nabis pseudoferus, N. rugosus (Het.:Nabidae),
Chrysoperla carnea (Neur.:Chrysopidae),
Paravespula germenica, Polistes dominulus , P. gallicus, P. nimpha
(Hym.:Vespidae).

Savaşımı:
Kültürel Önlemler
Tarlada ve çevresinde yabancıot temizliği, çürük domateslerin tarlada
bırakılmayıp imha edilmesi, enfeksiyonun azalmasına yardımcı olur.
Biyolojik Savaşımı:Yeşilkurt larva parazitoidlerinden olan Bacillus
thuringiensis isimli bakteri ile hazırlanmış preparatlarla mücadele
olanakları araştırılmıştır. Bu bakteriyi ihtiva eden preparatlar yalnız
başına, Yeşilkurt populasyonunu kontrol altına almadıklarından uygun
terkipli ilaçlara karıştırılarak kullanılmış ve iyi sonuç alınmıştır.

Örtüaltı Entegre Mücadele Programlarında Önerilen Biyolojik Mücadele Etmenleri

Zaralı etmenin adı

Biyolojik

mücadele Zararlının hedef alınan Salım

etmeninin adı

dönemi

yoğunluğu/uygulama
dozu

Yeşilkurt

Bacillus thuringiensis
berliner var. kurstaki
(32000IU/mg)

Sera Domates

Kimyasal Mücadele
llaçlama Zamanının Tespiti
Yeşilkurt mücadelesinde esas, koruyucu mücadele yapmaktır. Larvalar
meyveye giriş yapmadan önce ilaçlamayı başlatmak gerekir. Bunun için
domates ve biberde Ege bölgesinde 15 Mayıs’tan itibaren tarlaya köşegenler
doğrultusunda girilip, tartanının büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol
edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve
larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuşsa derhal mücadeleye geçilir.
Ege bölgesinde Ağustos’tan itibaren ekilen 2. domateslerde daha fazla zararlı
olmaktadır.

İlk tarla kontrollerinde tarla Yeşilkurt ile bulaşık ise kelebekleri uçuşur
durumda veya bitkiler arasında gözlenmiş olarak 25-30 üst yaprakçık göz
veya lup’la kontrol edilerek yumurtlama başlangıcı ve yoğunluğu saptanır.
Yumurtanın açılması süresine göre larva kontroluna geçilir. Larva
döneminde yoğunluk tespiti için çember atılır. Atılan çember içindeki bitkiler
silkelenerek yere düşen larvalar sayılır, kaydedilir.
Sayım sonucunda m ²’de ortalama 5 larva saptandığında mücadeleye
geçilir.
İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar tekrar kontrol edilir. İlaçlamayı
gerektirecek yoğunluk varsa ilaçlama tekrarlanır.
İlaçlar, sabah erken saatlerde, rüzgarsız bir zamanda, veya akşam üzeri
atılmalı. Bitkinin iç ve alt kısımlarının ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
İlaçlamadan 3 gün sonra yapılan kontrollerde, bulunan rakamlar ilaçlama
eşiğinin altında ise uygulama başarılıdır.

Spodoptera littoralis (Pamuk yaprakkurdu)
Tanınması: Vücut uzunluğu 14-20 mm, kanat açıklığı ise 28-45 mm’
dir. Erkekler dişilere göre biraz daha küçüktür. Ön kanatlar koyu
kahverengi, üzerleri açık ve koyu renkli hatlar ve beneklerle kaplıdır.
Dış kenarlara yakın kısımda sarı ve kahverengi bantlar birbirlerini takip
eder. Bir tanesi kanat uç tarafına doğru büyükçe, diğeri kanat dibine
doğru daha küçük 2 mavimsi benek bulunur. Benekler ve hatlar
erkeklerde daha belirgindir. Arka kanatlar ise beyaz, hafif menekşe
renginde, kenarları ise koyu kahverengi ve damarlar boyunca da koyu
renklidir.

Yumurtalar küre şeklinde hafifçe basıktır. Üzerinde çok sayıda boyuna ve
enine oluklar vardır. İlk konulduklarında beyaz veya yeşilimsidir. Yumurta
çapı 0.5 mm kadardır. Yumurtalar yumurta kümesinde düzenli sıralar
halinde dizilirler yani paketçikler şeklinde bir arada bulunur. Yumurta
paketlerinin üzeri dişi birey tarafından deve tüyü renginde tüylerle
örtülmektedir.

Larvalar altı dönem geçirmektedir. Genç larvalar açık yeşil renkte, kıllı olup
baş vücuda göre büyük ve parlak siyah renktedir. Ayrıca vücut üzerinde siyah,
ortasından uzun kıllar çıkan kabarcıklar bulunur. Larva dönemleri ilerledikçe
renk koyulaşmaya, gri, mavi veya kahverengiye dönüşmeye başlar. Olgun
larvalarda iki tane yanlarda ve bir tane sırtta olmak üzere soluk sarımsı
uzunlamasına çizgiler görülür. Mesothorax’ın ve metathorax’ın iki yanında sarı
kenarları olan iki koyu benek bulunur. Larvaların tanınmasındaki en önemli
özellik 1. ve 8. abdomen segmentlerinin üzerinde ikişer adet siyah beneklerin
bulunmasıdır. Gelişimini tamamlamış larvalar 38-50 mm uzunlukta ve 3.5-5
mm genişliktedir.

Pupa 15-22 mm uzunlukta, kırmızımsı kahverengindedir ve gevşek
bir kokon içerisinde toprakta bulunur.
Yayılış alanı: S. littoralis polifag özelliğinden dolayı başta pamuk
agroekosistemleri olmak üzere dünya üzerinde çok geniş alanlara
yayılmıştır Zararlı ülkemizde ise Akdeniz ve Ege Bölgesinde
yaygındır.
Konukçuları: Polifag bir zararlıdır. Sebzelerden bamya, patlıcan
domates, biber, pancar, fasulye, lahana, börülce, salatalık, kavun, ve
karpuz önemli konukçularıdır.

Biyolojisi ve ekolojisi:
Ergin kelebekler Çukurova’da genellikle Temmuz’un ikinci yarısından sonra
görülmeye başlar. Erginler gündüzleri loş ve kuytu yerlerde saklanır,
geceleri aktiftirler. Dişi kelebekler yumurtalarını yaprakların alt yüzeyine
paketler halinde bırakırlar. Her pakette 30-600 kadar yumurta bulunur.
Yumurta paketleri dişinin abdomeninden salgılanan deve tüyü renkli bir tüy
tabakası ile örtülmüştür. Bir dişi 1000-1500, en çokta 4400 yumurtayı 3-7
paket şeklinde bırakır. Yaz aylarında dişiler 2-10 gün yaşamaktadır.
Yumurtadan 2-8 gün sonra çıkan larvalar önce bulundukları yerde yaprak
epidermisini yerler. Bu dönemde larvaların hep birlikte beslenmeleri
karakteristiktir. İkinci larva döneminden sonra diğer yaprak ve bitkilere
dağılmaya başlarlar. İleri dönemlerdeki larvalar daha çok geceleri
beslenirler, gündüzleri ise bitkinin alt kısımlarında veya toprakta saklanırlar.
6 larva dönemi geçirirler.

En obur oldukları dönem 3. dönemden sonradır. Larva gelişmesi 29-35 Cº’
de 12 gün, 24-28 Cº’ de 14-21 gün, 18-20 Cº’ de 30 gün sürmektedir. Pupa
dönemi ise 23-30 Cº’ de 7-8 gün kadar sürmektedir.

Gelişimleri için optimum koşullar 25 Cº’ nin üzerindeki sıcaklık ve % 60’ın
üzerindeki nispi nemdir. Pamuk yaprak kurdu bir dölünü 24-50 günde
tamamlamaktadır. Bir dölün tamamlanabilmesi için 392 gündereceye
gereksinim vardır.
Yılda 4-7 döl verebilmektedir. Bu döllerden 2-3’ü pamukta zararlı
olabilmekte, sonraki döller ise çeşitli sebze agroekosistemlerinde zarar
yapabilmektedir.
Zararı
Pek çok sebzede de yaprakları yemeleri yanında çiçek ve meyvelerde de
zarar oluşturabilmektedir. Özellikle mevsim içerisinde pamuktan sonra
sebzelere hücum ederler. Zararları önemli düzeylere ulaşabilmektedir.
oğal Düşmanları
Microplitis rufiventris larva parazitoiti; Nabis pseudoferus ve
Cryshopa sp. larva predatörü; Orius spp. Larva ve yumurta
predatörüdür. Bakulovirüsler larvalarında hastalık oluşturarak ölümlerine
neden olmaktadır.

Savaşı:
Kültürel Önlemler: Kültürel önlemler; ekim veya dikim usulüne uygun olarak
yapılmalı, zamansız ve fazla sulamadan sakınılmalıdır. Seralarda
havalandırma açıklıkları tül ile kapatılmalı.
Mekanik mücadele: Yumurta paketleri ve larvalar toplanıp seradan
uzaklaştırılmalıdır.
Kimyasal Savaşı: Sebze bahçelerinin köşegenleri yönünde yürüyerek, 30
bitkide 1 yeni açılmış yumurta paketi veya 2 larva görüldüğünde zararlı ile
savaşım yapılmalıdır. Sürvey aynı tarlada 10-12 gün aralıklarla
tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde
ilaçlamalar yinelenmelidir. İlaçlama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç
daha iyi olacağından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir.

Tricoplusia ni
Tanınması: Ergini birlikte grimsi kahverengindedir. Ön kanatlarda gümüşi
işaretler vardır.
Yumurtalar yarımküre şeklinde, sarımsı beyaz veya açık yeşil renkte,
uzunlamasına kabartılara sahip ve 0.6mm boyundadır
İlk dönem larvalar yeşil renkli ve tüylüdürler ama tüyler gelişmeyle beraber
dökülür. 5 larva dönemi vardır. Larvalar açık yeşil ve dorsal boyunca beyaz
çizgilidir. Anteriorda thorax dardır ve 3 çift zayıf önbacağa sahiptir.
Posteriora doğru genişler ve 3 çift arka bacağa sahiptir. Arka bacaklar ön
bacaklardan daha kuvvetlidir.
Larvalar arka bacaklarla vücudun ön kısmını öne iterler ve sonra önce
bacaklar ile tutunarak arka kısımlarını çekerler. Bu hareket tarzı bu
böceklerde karakteristiktir ve bazen inchworm olarak adlandırılırlar. Olgun
larvalar 3-4 cm olabilirler.
Pupalar başta yeşildir ama zamanla koyu kahverengi veya siyah olurlar ve
2cm boya ulaşabilirler.

Konukçuları: En önemli konukçuları lahanagiller familyasından
lahana, brokoli ve karnabahardır.
Biyolojisi ve Zararı: Lahana kurdu yaşam döngüsü içerisinde
kışlamaya ihtiyaç duymaz. Fakat, 10°C’ nin altındaki sıcaklıklar
zararlı için ölümcül olabilir. Erginler bir bölgeye göç ettikleri zaman
yumurtlarını konukçu bitkilerin yapraklarının alt ve üst yüzeyine
bırakırlar. Genellikle yumurtalar teker taker bırakılsa da bazen 2-10’
lu gruplar halinde toplu da bırakılabilirler. Yumurtaların açılım süresi
sıcaklığa bağlıdır, 27 derecede 3 günde, 15 derecede 10 günde
yumurtalardan çıkış olur. Larvalar bitkide 2-3 hafta beslenirler ve
yaprak damarları arasında büyük delikler açarak bitkiyi öldürürler.

Dallara ya da yapraklara bağlı halde beyaz kokonlar içinde pupa
olurlar. 27 derece sıcaklıkta ergin gelişimi yaklaşık 6 gün sürer.
Erginler semi-nocturnaldir (yarı gececi) ve gün batımında ve bulutlu
günlerde aktif olabilirler, ama genellikle geceleri aktiftirler. Erginler
yeni bitkiler bulmak için 200 km kadar uçabilirler ve dişiler 300-600
yumurta bırakabilir.

Bu böceğin zararlı evresi larva dönemidir. Larvalar yaprakların alt kısmında,
damarların arasında beslenir ve geriye delikler bırakır. Larvalar erken
ilkbahardan geç sonbahara kadar görülebilir.
Lahana kurdu larvaları ilk 3 dönemlerinde genellikle yaprakların alt yüzeyinde
beslenirler ve üst yüzeylere dokunmazlar. Dördüncü ve 5. dönemlerde
larvalar büyük delikler açarlar ve lahananın göbek kısmına girebilirler. Bu
dönemde larvalar kendi ağırlıklarının 3 katı besin tüketebilirler.
Islak ve yapışkan dışkıları beslenme yerlerinde bulunur ve bazen bitkiyi
kaplayarak pazarlanamaz hale getirebilir. Yetiştirme döneminin ilk yarısında
görülen beslenme, larvalar sadece dış yapraklarla beslendiği için, ürün
kalitesini etkilemeyebilir.

Savaşı:
Biyolojik mücadele: Lahana kurdu, mantarlar, protozoalar,
bakteriler ve virüsler gibi bir çok entomopatojen için uygun bir
konukçudur. En çok rastlananı lahana kurdu populasyonları için
doğal bir kontrol mekanizması görevi gören nucleopolyhedrovirüs
(NPV)’dür. Enfekte olan larvalar önce sütümsü sarı renge ölürken de
kahverengiye dönerler. Bu ölü larvalar parçalanır ve virus
partiküllerini etrafa saçarlar.
Hymenopteraya bağlı parazitoitler ve tachinidler gibi doğal
düşmanlar da populasyonu baskı altına alabilir. Parazitoidler böceğin
yumurtalarını, larvalarını ve pupalarını tercih edebilirler. Lahana
kurdunun predatörleri içinde coleopterler, uğurböcekleri, örümcekler,
kuşlar ve küçük memeliler yer alır. Doğal predatörler geniş çaplı
mücadelede önemli bir rol oynarken küçük çaplı mücadelede pek
etkili değildirler.

Lepidoptera takımına ait olan bu zararlı için Bacillus thrungiensis ile
biyolojik mücadele uygulaması yapılabilir. Diğer ilaçlarda kullanılabilir, ama
yeni yumurtadan çıkan larvalar için haftalık ilaçlama yapılması gerekir.
İlaçlarken yaprakların alt kısımları yani böceklerin beslendiği kısımların
ilaçlanması önemlidir.
Küçük bahçelerdeki bitki ve çiçeklerde haftada birkaç kere elle toplama işe
yarayabilir. Bitkilerin yetiştirilmesine kapalı ortamda, erken dönemde
başlanması sayesinde böceklerin populasyon düzeyi ekonomik zarar
eşiğine ulaşmadan hasat yapılabilir. Ayrıca bu böcekler için daha az uygun
bitkiler de yetiştirilebilir. Predötörleri ve parazitoitleri çekmek için bahçelerin
çevresine polen ve nektar içeren çiçekler ekilebilir. Yararlı böcekler özellikle
dereotu, rezene, kişniş, ve deliotu (alyssum) gibi bitkiler tarafından
çekilebilirler. Ölü larvaları toplayıp suda parçalayıp spreyle bahçeye
püskürtmek doğal işlemleri hızlandırabilir ve etkili olabilir.
Lahanayı ilaçlamak predatörleri ve hedef alınmayan organizmaları da
öldürebilir. Bu yüzden ilaçları kullanmadan önce talimatları okumak ve
bunlara uymak gerekir.

SARI YAPIŞKAN TUZAKLARIN KULLANILAN LEPİDOPTERLER
Yeşilkurt, Domates yeşilkurdu, Pamuk yeşilkurdu (Helicoverpa (Heliothis)
armigera,Lep. Noctuidae

GÜL ZARARLILARI VE MÜCADELESİ
Bölüm I
Milattan 500 yıl önce Çinliler tarafından kültüre alınan güller, çiçeklerinin kokusu ve güzelliği
nedeniyle bahçıvanlar tarafından çiçeklerin kraliçesi olarak kabul edilmektedir.
Gül; çok yıllık, çalı formunda ve yarı odunsu bir bitkidir.
Hollanda’da Rabobank tahminlerine göre dünyada süs bitkilerinin getirisi 50 milyar dolardan
fazladır. Bu toplam içerisinde kesme çiçekler 24,7 milyar dolar ile ilk sırayı almaktadır.
Ülkemizde süs bitkilerinin yetiştiriciliği son yıllarda artış göstermekte olup, toplam üretimin
%28’ i seralarda, %72’ si açık alanda yapılmaktadır.
Üretimin en fazla yapıldığı iller İzmir, Antalya, Yalova ve İstanbul’ dur.
Dünyada Isparta gülü, Şam gülü veya pembe yağ gülü olarak tanınan Rosa damascena Miller
(Rosale: Rosaceae) taze çiçeklerinden gülyağı, gülsuyu, katı gülyağı ve konkret elde
edilmektedir.
Dünyada yağlık gül yetiştiriciliğinin yapıldığı başlıca ülkeler Türkiye, Bulgaristan, Fas, Bağımsız
Devletler Topluluğu, Meksika, İran, Hindistan, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve Mısır’ dır.
Türkiye’ de 23 adet gül çeşidi bulunmaktadır.
Gül yağı parfüm ve kozmetik sanayinin en önemli girdilerinden biridir.
Türkiye dünya gül yağı üretiminin yaklaşık %48’ ini, konkret üretiminin %39’ unu
gerçekleştirmektedir.
1 kg gül yağı elde etmek için yaklaşık 3.750 kg gül çiçeği, 1 kg gül konkreti elde etmek için de
yaklaşık 350 kg gül çiçeği işlenmesi gerekmektedir.
Yağ gülünün ekonomik öneminden dolayı 2005 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi
bünyesinde kısa adı “GÜLAR” olan Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
kurulmuştur.
“GÜLAR” Türk Patent Enstitüsü’nden 6 Mayıs 2006 tarihinde Isparta gülüne coğrafi işaret
tescil belgesi almış ve böylece yağ gülünün Isparta’ ya özgü olduğu tescil edilmiştir.

Gül Zararlıları
Akarlar, Kırmızı Örümcekler
Tetranychus urticae Koch. İki noktalı Kırmızı Örümcek

 Erginlerin rengi yeşilimsi, sarımtırak koyu yeşil veya kahverengimsi yeşildir. Dişiler
yaklaşık 0,3-0,5 mm uzunluğunda, sırtında dikenimsi kıllar vardır.
 Yumurta küre şeklindedir. Larva, protonimf ve deutonimf dönemlerinden sonra ergin
olurlar.
 Erkekler dişiden daha küçük, abdomeni arkaya doğru incelir ve vücudun iki tarafında
bir çift siyah leke bulunur.
 Bir dölünü 10-20 günde tamamlar ve yılda 8-10 döl verir.
 Kışı ergin olarak, seralarda ve iklim şartlarının uygun olduğu yerlerde üremesine
devam ederek geçirirler.
 Ergin ve nimfleri yapraklarda bitki özsuyunu emerek zarar yapar.
 Beslenme sonucu yaprakta lekeler oluşur, popülasyonun artması ile lekelenmeler
çoğalır ve yapraklar önce sararır daha sonra kızararak dökülür.
 Popülasyonun yoğun olduğu bitkilerde bodurlaşmaya neden olur.
 İkinoktalı Kırmızı Örümceklerin Phytoseiidae, Coccinellidae, Thripidae, Anthocoridae,
Miridae ve Chrysopidae familyalarına ait birçok doğal düşmanı bulunmaktadır.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Böcekler
Frankliniella occidentalis Perg. (Thysanoptera: Thripidae)

 Erginler yaklaşık 1,5 mm kadar uzunlukta; dar ve yassı vücutlu, açık sarı veya açık
kahverengindedir. Kanat kenarlarında kirpik şeklinde kıllar bulunur.
 Ergin ve nimfleri gülün yapraklarını ağız parçaları ile zedeleyerek özsuyunu emerler.
En belirgin zararı yaprakların alt yüzünde damarlar boyunca oluşan gümüşi lekelerdir.
 Bu emgiler sonucu bitki tamamen kuruyabilir. Çiçeklerin taç yapraklarında
beslenmeleri nedeniyle lekeler oluşur ve çiçeğin pazar değeri düşer.
 F. occidentalis’in TSWV virüsünün en önemli vektörüdür.
 Polifag bir zararlı olup 62 familyadan 244 bitki türü konukçusu olduğu tespit
edilmiştir.

 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Frankliniella tritici Fitch. (Thysanoptera: Thripidae)
 Erginleri yaklaşık 1,0 mm boyunda kahverengimsi sarı renginde, larvaları limon sarısı
renktedir. Bir dölünü iki haftada tamamlar ve iklim şartlarına göre çok sayıda döl
verir.
 Polifag bir zararlıdır. Bu tür bitkilerin sadece çiçeklerinde zarar yapmakta olup,
tomurcuklarda beslenmemektedir.
 Güllerde yoğun beslenmeleri sonucunda petal yapraklar birbirine yapışmakta veya
açılarak kıvrılmakta tomurcuklar kahverengileşmektedir.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Thrips meridionalis Priesner (Thysanoptera: Thripidae)
 İnce ve uzun yapıda ve çok hareketlidirler. Larva ve erginler şekil olarak birbirine
benzer. Erginler kanatlı olup, Larvalarında kanat bulunmaz. Kanatlarında saçaklı tüyler
bulunur.
 Çiçek organlarında larvalar, çiçek polenleri ve çiçek taç yapraklarında bitki özsuyunu
emerek ürünün pazar değerinin düşmesine neden olurlar (Demirözer et al., 2011).
 Bu zararlı bazı virüs hastalıklarının vektörüdür.
 Yağlık gül yetiştiriciliği yapılan alanlarda yoğun olarak bulunur. Bu nedenle gül
bahçelerde konukçusu yabancı otlar ile iyi bir şekilde mücadele edilmelidir.

Thrips Mücadelesi
 Bulaşık bitki artıkları uzaklaştırılmalı ve yabancı ot kontrolü yapılmalıdır.
 Sarı ve mavi yapışkan tuzaklar, izleme ve mücadele amaçlı kullanılmalıdır.
 Doğal düşmanları Orius niger, O. Laevigatus, O. Minitus, Macrolophus caliginosus,
Adalia bipunctata, Coccinella septempunctata, Syrphus sp., Chrysoperla carnea,
Aeolothrips collaris, A. intermedius, Amblyseius barkeri, A.messor, Neoseiulus
cucumeris bulunmaktadır.
 Bitki koruma ürünü kullanılırken bitkinin fenolojisine uygun dönemde ve ruhsatlı
insektisitler kullanılmalı, arı faaliyetini ve doğal düşmanların yoğunluğu göz önünde
bulundurulmalıdır.
 Mücadele için kullanılacak preparat ve dozlar için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bitki Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Tropinota (=Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabeidae)
Bakla Zınnı
 Erginleri siyah ve mat renkli, yaklaşık 10 mm boyundadır. Vücudunun üzeri sık ve uzun
sarı tüylerle kaplıdır. Birinci çift kanatları üzerinde beyaz lekeler bulunur.
 Kışı larva ve ergin döneminde toprakta geçirir.
 Polifag bir zararlıdır. Çiçeklerinin dişi ve erkek organlarını, polen tozlarını, genç yaprak
hatta tomurcuk ve meyveleri yiyerek zararlı olurlar. Larvalar yabancı otların kökleri ile
beslendikleri için, süs bitkilerinde ve meyve ağaçlarında önemli zarar meydana
getirmezler.

Mücadele
 Çiçeklenme döneminde balarısı yoğunluğu fazla olacağından kimyasal mücadele
tavsiye edilmez.
 Toprak işlemesi ve yabancı ot mücadelesi zamanında yapılarak zararlının yumurta,
larva ve erginleri yok edilmelidir.
 Erginleri, günün güneşli saatlerinde çok hareketlidirler. Erginlerin az hareketli
oldukları sabahın erken saatlerinde, böcekler toplanarak öldürülebilir.
 Konukçusu olan bitkilerin sıra aralarına, yarısına kadar su doldurulmuş mavi renkli
leğenler bırakılır.
 Mavi renge yönelerek suda ölen erginler her gün toplanarak imha edilir.
 Mavi renkli tuzaklara feromon ilavesi, yakalanma oranını artırmaktadır.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Aurigena chlorana (Lap. Et Gory) , (Coleoptera; Buprestidae) Yağ
Güllerinde Makas Böceği

 Ergin yaklaşık 20-25 mm boyundadır. Vücudu oval, parlak metalik yeşil renklidir.
Dişiler daha iridir.
 Larvalar yumurtadan çıkınca köklere iner ve kabuk altına girerek beslenmeye başlar.
Son dönemde larvalar 80 mm’ye ulaşır.
 Kök içerisinde 2-3 yıl beslendikten sonra larvalarda önce prepupa, daha sonra pupa
dönemi görülür. Kışı kök içinde ergin ve çeşitli larva dönemlerinde geçirir.
 Bu zararlı, 3-4 yılda 1 döl verir.
 Erginler bileşik yaprak, yeni oluşmuş sürgün ve tomurcukların sap kısmını kemirerek
keser ve yağ güllerinde çiçek oluşumunu engelleyerek önemli ölçüde verimi
düşürürler.
 Esas zararı kök bölgesinde kabuk altında odun dokusunda galeri açan larvalar yapar.

Mücadele
 Güllüklerde gençleştirme budaması yapılarak bitkilerin kuvvetli gelişmeleri teşvik
eder.
 Kuru dalların kesilmeli ve budama artıklarının yakılması yok edilmelidir.
 Yağ güllüklerinin bozulması sonucu ortaya çıkan bitki artıkları toplandıktan sonra
yakılarak imha edilmelidir. Böylece köklerde kışlayan ergin ve larvalarla mücadele
yapılmış olur.
 Çiftleşip yumurtlamaya başlamadan önce erginler, sürekli toplanmalıdır.
 Ortaya çıkan ile zararlı popülasyonu önemli ölçüde azaltılır.
 Kültürel önlemler ve mekanik mücadele zararlıyı önemli ölçüde baskı altına aldığı için
kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.

Agrilus chrysoderes Betis ( Coleoptera; Buprestidae) Gül Gal Böceği,
 Ergin bronz metalik, koyu zeytin yeşili renkte, ince uzun ve 6-7 mm uzunluğundadır.
 Larvanın başı kuvvetli ve iyi gelişmiş, protorax içine gömülmüştür.
 Kışı larva döneminde dalın öz kısmında açmış olduğu galeri içerisinde geçirir. Çiftleşen
dişiler yumurtalarını gül dallarının kabukları altına bırakır.
 Larvalar ilk dönemlerinde gül dallarında helezon şeklinde galeriler açarak, bu
kısımların şişkinleşmesine ve gal şeklini almasına neden olur.
 Olgun larva dal içerisinde uzunlamasına galeriler açmaya devam eder.
 Zararlının sebep olduğu gal’ in üst kısmındaki sürgünlerde önce sararma, ileriki
dönemlerde kurumalar meydana gelir.

Mücadele
 Güllüklerde larvaların kışlama yerlerini oluşturan galler budama sırasında
kesilmelidir.



Dallarda kışlayan larvalara karşı bitki artıkları derhal imha edilmelidir.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Gül Zararlıları
Bölüm II
Rhynchites hungaricus (Hbst.) (Coleoptera: Curculionidae) Gül
Hortumluböceği
 Erginin başı, hortumu, anteni, bacakları ve üst kanatlarının ortası siyah, yan tarafı ve
pronotum kırmızı renkte olup, 5-7 mm uzunluğundadır.
 Baş hortum şeklinde uzamıştır.
 Larva fildişi renkli, tombul, kıvrık ve bacaksızdır.
 Kışı toprakta 2-8 cm derinlikte bir kokon içerisinde olgun larva halinde geçirir.
 Yılda bir döl verir.
 Erginler yumurtlama sırasında tomurcukları kırparak yere döker,
 Larva tomurcuk içerisinde beslendiğinden tomurcuk açılamaz.
 Zarar gören tomurcuklarda anormal çiçeklenme görülür ve verim kaybı olur
 İzmir, Afyon, Ankara, Burdur, Çorum, Isparta ve Konya illerinde zararlıdır.

Mücadele
 Delinmiş gül tomurcuklarının toplanarak imha edilmelidir.
 Nisan sonundan itibaren haftada iki kez olmak üzere güllükler kontrol edilir. Tesadüfen
seçilen 100 tomurcuktan 5’ inde ergin görüldüğünde kimyasal mücadele önerilir.
 Mücadele için kullanılacak preparat ve dozlar için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bitki Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Yaprak bitleri (Hemiptera: Aphididae)
Macrosiphum euphorbia (Thom.)
Patates Yaprakbiti
 Erginleri 1,5-3,5 mm uzunluğunda yeşil, sarımsı yeşil ve pembemsi kırmızı renktedir.
Kornikıl uzun ve çok belirgindir.
 Kışı yumurta döneminde yabancı otlar ve diğer kültür bitkilerinde nadiren de gül
üzerinde geçirirler.
 İklim şartlarına bağlı olarak yılda 10-16 döl verir.
 Bitkilerin taze yaprak, sürgün ve tomurcuklarında bitki özsuyunu emerek beslenir.
 Yoğun popülasyonlarda gül sürgünlerinin ve tomurcuklarının gelişmesini önemli
ölçüde etkiler.
 Patates Yaprak Kıvrılma Virüsü (PLRV) hastalığı başta olmak üzere 50’ den fazla Virüs
hastalığının en önemli vektörüdür.
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Macrosiphum rosae (L.) Gül Yaprakbiti
 Erginleri 2,5-3,0 mm boyunda,iri yapılı ince uzun ve yeşil renklidir. Kornikıl uzun ve
siyah renklidir.
 Güllerin en önemli zararlısıdır.
 Kışı yumurta döneminde geçirirler. Yıl boyunca canlı doğurarak ve parthenogenetik
ürerler.
 Hava koşullarının uygun olması ve mücadelenin yapılmadığı durumlarda Popülasyon
yoğunluğu aşırı artar, zarar gören gül tomurcuklarının ve sürgünlerinin gelişmesi
duraklar.
 Şekil bozukluğu, yaprak ve tomurcuk dökülmesine sebep olurlar. Ballı madde salgısı,
tomurcuk ve çiçeklerin estetik değerine zarar verir.
Myzaphis rosarum Kaltenbach

Yaprakbiti Mücadelesi
 Gül yetiştirilen alanlarda ve çevresinde ara konukçuluk yapan yabancıot mücadelesi
yapılmalıdır.
 Toprak işlemesinin, sulamanın ve gübrelemenin zamanında yapılması gerekmektedir.
 Gül yaprakbitinin; Chrysophidae, Coccinellidae ve Syrphidae familyaları başta olmak
üzere çok sayıda doğal düşmanı bulunmaktadır (Anonim 2008).
 Gül bitkisinin 100 sürgününün 20’ sinde, taze yaprak ve sürgünlerinde yaprakbiti
kolonileri görüldüğünde, ruhsatlı bitki koruma ürünlerinden birisi ile ilaçlanmalıdır
(Anonymus 2009).
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Koşniller ( Hemiptera: Coccidae)
Coccus hesperidum L.
 Ergin dişide vücut yassı, oval, bazen asimetrik olup genelde sarımsı renktedir.
 Vücut uzunluğu 2,5-5,0 mm, genişliği 1,5-3,0 mm olup, üzerinde koyu esmer renkte
lekeler bulunur (Bodenheimer 1953).
 Yumurtadan çıkan ilk dönem larvaları sarı renkte olup, 3 larva dönemi geçirdikten
sonra ergin olurlar (Bodenheimer 1958).
 Doğurarak, Parthenogenetik çoğalma gösterirler.
 Salgıladığı ballı maddeleri karıncalar tarafından çok ziyaret edilirler.
 Ülkemizde yılda 3-5 döl verir (uygun et al. 2001).
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 Seralarda bir yılda yedi’den fazla döl verir (Gill, 1988), Açık alanlarda bölgeye göre 3-4
döl verebilir.
 Bitki özsuyunu emmek ve salgıladıkları tatlı madde ile fumajine neden olmak suretiyle
zarar verir.

Eulecanium tiliae L. Ihlamur Koşnili
 Polifag bir zararlıdır.
 Erginleri, bitkilerin dal ve gövdelerinde, larvaları ise yapraklarda bitki özsuyunu
emmek suretiyle zarar yapar.
 Kışı ikinci dönem larva halinde geçirir (Gill 1988).

Rhodococcus perornatus (Cockerell & Parrott)
 Dişil genellikle 4-4.5 mm uzunluğunda, 3.5-4.5 mm genişliğinde, oval hafifçe dış bükey
ve sarı-kahverengidir.
 Genç dişinin dorsal’ inde enine doğru ilki kalın olmak üzere üç adet koyu kahverengi
ve sarımsı bant bulunur.
 Yumurtlayan dişide bantlar kaybolur, vücudun tamamı kahverengileşir (Ülgentürk et
al. 2001).
 İkinci Larva döneminde kışı geçirirler ve yılda bir döl verir (Altınok 2004).
 Bitki öz suyunu emerler.
 Salgıladıkları tatlı madde ile fumajine neden olurlar.
 Zarar gören bitkilerde bodurlaşma, yapraklarda küçülme, sürgünlerdeki
tomurcukların miktarında ve kalitesinde azalma görülür.
 Bulaşık gül çöğürlerinin diğerlerinden daha zayıf gelişir, tomurcuklanma azalır.
 Gül koşnili güllüklerde bitki özsuyunu emmek ve salgıladıkları tatlı madde ile fumajine
neden olmak suretiyle 2 şekilde zarar verirler.
 Zarar gören güllükler ilk yıl durgunlaşır, ertesi yılda bodurlaşma, yapraklarda küçülme,
sürgünlerde tomurcuk miktarında azalma ve kalitede düşme görülür.
 Zararlı, ülkemizin yağ gülü yetiştirilen Burdur ve Isparta illerinde yaygın olarak
bulunur (Tuatay, 1963 ).
 Isparta ili yağ gülü üretim alanlarında Exochomus quadripustulatus (L.), (Col.:
Coccinellidae), Anthribus fasciatus Först. (Col.: Anthribidae) ve Microterys bellae
(Trjapitzin) (Hym.: Encytridae)’ nin zararlıya ait doğal düşman olduklarını tespit
etmiştir (Karaca vd.2003; Altınok 2004; Ülgentürk et al. 2004).

Parthenolecanium corni (Bouche) Gülde Koşnil
 Ergin dişi sarımsı kahverengi renkte, yarım küre şeklinde, 5-6 mm uzunluğunda ve
üzeri kırmızı çizgilidir.
 Vücut üzerinde dumanlı bant şeklinde koyu lekeli çukurluklar bulunur.
 İkinci Dönem larvalar koyu kızıl kahverengidir.
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İkinci Larva döneminde kışı geçirirler ve yılda bir döl verirler.
Kuru ve kurumaya yüz tutmuş bulaşık dallar kesilerek imha edilmelidir,
Gençleştirme için kesilen dallar çit vb. şekilde kullanılmamalıdır,
Yeni kurulan güllüklerde temiz fidanlar kullanılmalıdır.

 Yumuşak vücutlu kabuklubitlerle bulaşık dallar ve gençleştirme için kesilen dallar
bahçede çit veya başka amaç için kullanılmamalı, yakılarak imha edilmelidir.
 Yeni kurulan güllüklerde zararlıdan ari bitkiler ve temiz fidanlar kullanılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
 Yumurtlama dönemine girmeden önce veya yumurta açılımının en yüksek olduğu
dönemde, birinci dönem larvalarına karşı ruhsatlı kimyasal ilaçlardan birisiyle ilaçlama
yapılmalıdır;
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Aulacaspis rosae Bouche Gül Koşnili
 Ergin dişinin kabuğu 2-3 mm çapında,
 İnce, yassı ve kar beyazı renkte kabuk altındaki dişi ise oval şekilde, segmentleri
belirgin, portakal kırmızısı yada daha koyu kırmızı renklidir.
 Erkekler kanatlı olup, larva döneminde ince ve uzun formdadır. Yumurtaları oval
şeklinde ve kırmızımsı renktedir.
 Kışı ergin halde geçirir. Yılda bir döl verir (Lodos, 1986; Toros, 1992).
 Ergin ve larvaları Dal, sürgün ve yapraklarda bitki özsuyunu emerek beslenenir.
 Yapraklardaki yoğunlukları daha azdır.
 Yoğun popülasyonlarda bitkilerin tamamen kurumasına neden olur.

Lepidosaphes ulmi (L.) Virgül Kabuklubiti
 Ergin dişinin kabuğu virgül şeklinde, 2.5-3.0 mm uzunluğunda, grimsi kahverengi
renkte, kabuk altındaki dişi sarımsı beyaz renktedir.
 Erkeklerin kabuğu daha küçük, dar ve uzundur.
 Kışı, yumurta döneminde dişinin kabuğu altında geçirir (Aydoğdu ve Toros, 1987).
 Yumurtadan çıkan larva hareketli, açık sarı renkli olup, dal ve yapraklara dağılırlar.
 Yılda bir döl verir (Toros 1992).
 Dişi yumurtlaması ilerledikçe kabuğun uç kısmına doğru çekilir ve yumurtlamanın
sonunda ölür.
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 Konukçusunun gövde ve dallarında zarar yapan L.ulmi L., çok yüksek popülasyonlarda
yapraklarda da beslenmektedirler.
 Ergin ve larvaları bitkilerin gövde, dal, yaprak, meyve sapında bitki özsuyunu emerek
beslenir.
 Yoğun popülasyonda konukçusunun kurumasına sebep olurlar (Ülgentürk ve Toros,
1996).

Parlatoria oleae Colv. Zeytin Kabuklu Biti
 Ergin dişi kabuğu dairemsi şekilde, 1,2-2,0 mm çapında, konveks, koyu eflatun veya
mor renktedir.
 Kabuk altındaki dişi oval şekilde, vücut segmentleri belirgin, pygidium kısmı sarı diğer
kısımları kırmızımsı renktedir.
 Yumurtalar oval ve morumsu renktedir (Okul, 1974) .
 Hareketli birinci dönem nimfler, basık ve oval görünümlü ve eflatun renklidir (Lodos
1986).
 Kışı ergin dişi olarak geçirir.
 Yumurtalarını iklim koşullarına göre nisan başından mayıs başına kadar bırakır.
 İkinci dölün yumurtaları temmuz ortasında görülmeye başlar.
 İkinci dölün erginleri kışlar ve yılda 2 döl verir (Erkam 1981).
 Polifag bir zararlıdır
 Bitkilerin gövde, dal, sürgün, yaprak ve meyvelerinde beslenmek suretiyle zarar
yapar.
 Emgi yerlerinde kızılımsı yuvarlak lekeler meydana getirir. Yoğun popülasyonlarda
konukçusunun tamamen kurumasına neden olur (Erkam 1981, Ülgentürk ve Toros,
1996).

Aonidiella aurantii Mask. Kırmızı Koşnil

Quadraspiidiotus perniciosus (Comst.) San Jose Kabuklu Biti
 Ergin dişilerin kabuğu 1,5-2,0 mm çapında, oval yapılı, kenar kısımları yassı, orta kısmı
şişkin ve sarımsı renktedir. Kabuk altındaki dişi limon sarısı rengindedir.
 Larva dönemindeki erkeklerin kabuğu uzunca oval ve siyah gri renkte olup, ergin
erkekler kanatlı formdadır (Lodos 1986, Toros 1992).
 Bu türün orjini kuzey Çin olup, 1873 yılında A.B.D.’ de California’ nın San Jose
kentindeki bahçelerde görülmüş ve bu bölgede yoğun zararlara sebep olmuştur.
İsmini de buradan almaktadır (Lodos 1986).
 San Jose kabuklu biti bitkilerin gövde, dal, dalcık, sürgün, meyve, yaprak ve
tomurcuklarında bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yapar.
 Salgılamış oldukları toksik maddelerle beslenme yerinde renk değişiklikleri meydana
getirir (Toros 1992).
 Bitkilerde yaprakların dökülür, dallar kuru.
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 Yoğun popülasyonlarda bitkilerin tamamen kurumasına neden olur.
15.09.2011 tarih ve 28055 sayılı Resmi Gazetede; Q. perniciosus (Comst.)’ un yayılışının
tespiti, yayılmasının engellenmesi ve mücadelesinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları
belirleyen “San-Jose Kabuklu Biti İle Mücadele Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıştır (Resmi
Gazete 2011).
Z. Düzgüneş liderliğinde yürütülen bir proje ile Fransa’ dan Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.:
Aphelindae) getirilmiş, değişik bölgelerdeki Q. perniciosus ile bulaşık bahçelere salınarak
iklime uyum gösterdiği ve zararlıyı baskı altına aldığı tespit edilmiştir (Kalacı ve Erkin, 1988).

Kabuklubit ve Koşnil Mücadelesi
 Bitkilerin zararlıya karşı dayanıklılığını artırmak için toprak işleme, gübreleme, sulama
gibi kültürel işlemleri zamanında yaparak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri teşvik
edilmelidir.
 Budama artıkları ve kuruyan dallar kesilerek başka bir amaç için kullanılmamalı ve
yakılarak imha edilmelidir.
 Gençleştirme budaması yapılırken bitkinin güneşten ve hava akımından azami şekilde
faydalanması sağlanmalıdır.
 Gençleştirme için kesilen dalların çit veya başka amaçla kullanılmamalı,
 Kuru ve kurumaya yüz tutmuş dallar ile budama artıkları yakılarak imha edilmeli,
 Yeni kurulan güllüklerde zararlıdan ari temiz fidanlar kullanılmalıdır.
 Bahçe kenarlarında konukçusu olan yabancı otlar ve diğer bitkilerle de mücadele
edilmelidir.
 Budama artıkları herhangi bir amaç için kullanılmamalı ve bahçeden uzak bir yerde
yakılarak imha edilmelidir
 İç Karantinaya tabi olan San Jose kabuklu biti ile bulaşık bahçeler kış ilaçlamasından
önce budama yapılmalı,
 Aphytis sp., Encarsia Sp. (Hym.: Aphelinidae), Typhlodrumus sp. (Acarina:
Phytoseiidae), Allothrombium sp. (Acarina: Trombidiidae), Chilocorus bipustulatus
(L.), Exochomus quadripustulatus (L.), Pullus sp., Scymnus apetzi (Muls), (Col.:
Coccinellidae), Cybocephalus fodori (E.Y.), (Col.: Cybosephalidae), Lestodiplogis sp.
(Dip.: Cecidomyiidae) gibi asalak ve avcıları bulunmaktadır. Bunların korunması ve
teşvik edilmesi tavsiye edilir.
 %50 den fazla parazitlenme varsa kimyasal mücadelede yapılmaz. Doğal düşman
faaliyeti görülmeyen bahçelerde popülasyon yoğunluğuna göre, ruhsatlı bitki koruma
ürünlerinden birisi kullanılmalıdır (Anonim 2008).
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.
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Planococcus citri Risso Turunçgil Unlubiti
 Ergin dişilerde vücut hafifçe oval, 3-5 mm uzunluğunda, vücut rengi sarı açık
kahverengi, bazen portakal rengindedir.
 Üzerini kaplayan beyaz mumsu bir toz tabakasının altından kolaylıkla görülür.
 Vücudun yanlarında kısa, 18 çift mumsu ipe benzer uzantı bulunur.
 Yumurta torbası pamuksu ipliklerden oluşan yumak gibidir (Lodos 1986, Toros 1992;
Kaydan et al. 2007).
 Çoğalma kapasiteleri çok yüksek olup, bitki özsuyunu çok fazla tüketirler.
 Bitki özsuyunu emerek yapraklarda sararma ve erken dökülme,
 Çiçek saplarında beslenerek erken çiçek dökümüne,
 Çok fazla miktarda tatlı madde salgılayarak fumajin meydana gelmesine,
 Yoğun popülasyonlarda bitkinin kurumasına sebep olurlar.
 Bitki virus hastalıklarının vektörüdür.
 Karıncalar zararlının salgıladığı tatlı maddelerle beslendiklerinden, zararlıyı doğal
düşmanlarına karşı korurlar ve bir bitkiden bir başka bitkiye taşırlar.
Mücadele
 Bahçelerde toprak işleme, sulama gibi kültürel işlemler zamanında yapılmalı,
 Konukçuluk yapan diğer bitkiler ve yabancı otlar ile mücadele edilmeli,
 Uygun budama şekli uygulanarak bitkilerin birbirine teması engellenmeli, güneşten ve
hava akımından azami şekilde faydalanması sağlanmalıdır.
 Budama artıkları ve bulaşık bitki dalları yakılarak imha edilmelidir.
 Biyolojik Mücadele
 Ülkemizde kışı geçiremediği için laboratuar ortamında kitle üretimi yapılarak bulaşık
bahçelere salınan Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Col.:Coccinellidae) avcı böceği
ve Leptomastix doctiilopii How (Hym.: Encyrtidae) parazitoidi en önemli doğal
düşmanlarıdır.
 Bunlar dışında ülkemizde birçok yerli doğal düşmanda bulunmaktadır.
 Karınca faaliyeti olan bahçelerde faydalı böcek salımı yapılmadan önce ağaçların kök
boğazları karınca öldürücü ilaçlarla ilaçlanmalı, toprakla temas eden dallar budanarak
karınca faaliyeti önlenmelidir (Toros 1992, Anonim 2008).

Edwardsiana rosae (L.)
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Erginleri beyaz renkte ve 3-4 mm uzunluğunda olup, rahatsız edilince hemen uçarlar.
Nimfleri beyaz veya koyu sarımsı renktedir.
Kışı yumurta döneminde yabani güller ve böğürtlen üzerinde geçirir.
Yılda 3 döl verir.
Genellikle elma ve diğer Rosaceae grubu süs bitkilerinde zararlıdırlar.
Birinci döl, konukçusu olan yabani güllerde, İkinci ve üçüncü döller elmada görülür.
Ergin ve nimfleri yaprakların alt kısmında bitki özsuyunu emerek beslenir. Beslenme
esnasında emgiden dolayı kloroz meydana gelir.

 Yoğun popülasyonlarda yapraklar erken dökülür, meyveler gelişemediğinden
ufalarak, verim ve kalite düşer (Toros 1992, Anonymous, 2008;
www.virginiafruit.ento.vt.edu) .

Hymenoptera
Syrista parreyssi Spin. Gül Filizarısı
 Ergin 20 mm boyunda, parlak siyah renkte olup, üst kısmında kirli sarı renkte üçgen
biçiminde bir leke bulunur.
 Kanatları şeffaf, damarları ise siyah renktedir (Toros 1992)
 Yumurtaları oval ve sarı renktedir.
 Olgun larva 20 mm uzunluğunda, “S” şeklinde ve fildişi rengindedir.
 Gül sürgününün içinde olgun larva olarak kışı geçirir.
 Ergin Mayıs ortasında bir yıllık gül sürgün içine yumurta bırakır ve bu sürgünlerin
uçları aşağı doğru kıvrılır.
 Larvalar sürgün içerisinde özü yiyerek aşağı doğru ilerler.
 Larva yıllık sürgünde beslenerek, sürgünün tamamen kurumasına sebep olur (Toros
1992).
Mücadele
 Larva döneminde kışı geçirdiği bulaşık sürgünler, kış temizliği yapılırken kesilmeli ve
budama artıkları yakılarak imha edilmelidir.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Ardis brunniventris (Hart.) Gül Filiz Burgusu
 Ergin siyah renkte ve 5-6 mm boyundadır. Mart sonu ile nisan başında uçuşan erginler
çiftleşerek, yumurtalarını sürgün uçlarına bırakır.
 Yumurtaları beyaz renkli ve elips şeklindedir.
 Larvalar 6-8 gün sonra yumurtadan çıkar ve sürgün ucundan içeri girer.
 Olgun larva krem renginde ve 10-12 mm boyundadır (Bodenheimer, 1958; Toros
1992).
 Mayıs ortasında olgun larva toprağa geçer ve hazırladığı kokon içerisinde kışı geçirir.
 Yılda bir döl verir.
 Larvalar sürgün ucunda 3-13 cm uzunluğunda galeri açarak beslenir.
 Zarar gören sürgünlerin gelişmesi durur, aşağı doğru sarkar ve ileri dönemde
tamamen kurur (Toros, 1992).
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Mücadele
 Kuruyan kısmın hemen altındaki öz kısmından kesilerek yakılmalıdır.
 Erginlerin ve ilk larva zararının tespit edildiği mart sonu ile nisan ortasında, zarar %5
olduğunda ruhsatlı bitki koruma ürünlerinden birisi ile ilaçlanmalıdır.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Arge rosae (L.) Gül Yaprak Arısı
 Ergin birey sarı renkli ve 7,0-10 mm uzunluğundadır.
 Olgun larva yaklaşık 20 mm boyunda ve yapraklarda “S” seklide durur.
 Vücut segmentlerinde tüylü siyah lekeler bulunmaktadır (Toros 1992, Demirözer
2008).
 Kışı olgun larva döneminde toprakta kokon içerisinde geçirir.
 Dişi sarı renkli yumurtalarını sürgün üzerindeki yarıklara küme halinde bırakır.
 Yumurtadan çıkan larvalar açık yeşil renkte olup, yapraklarda koloniler halinde
bulunurlar. Konukçusu olan bitkinin sürgün, yaprak ve tomurcuklarında topluca
beslenir.
 Olgun larva yapraklarda “S” seklide durur.
 Yoğun popülasyonlarda bitkinin tamamen çıplak kalmasına neden olabilirler.
 Toprak işlemesi ile toprakta kışlayan larvalar yok edilir (Toroos 1992).

Archips rosanus L. Elma Yaprakbüken
 Erginler açık zeytuni, zeytin yeşili ve kahverengi renkte, kanat açıklığı 18-22
mm’ dir. Kanatlar üzerinde değişik şeklilerde ve renkte bantlar bulunur.
 Larvalar açık sarı-yeşil veya koyu yeşil renkte olup, baş kısmı kahverengimsidir
(Toros 1992).
 Dişiler yumurtalarını küme halinde kabuk üzerine bırakır. Kışı yumurta
döneminde geçirir ve yılda bir döl verirler.
 Polifag bir zararlı olup bitkilerin gözlerini, yapraklarını, çiçeklerini ve meyveleri
kemirerek zarar verir.
 Çiçeklerin taç yapraklarını, erkek ve dişi organlarını ve birden fazla yaprağı
ipeğimsi bir ağ ile birbirine bağlayarak bir yumak haline getirir ve bu yumak
içinde beslenerek kalite düşüklüğüne ve ürün kaybına neden olur(Toros 1992).
 Budama yaparken gövde ve dallar üzerinde bulunan yumurta paketleri
ezilerek yok edilmelidir. Ancak parazitli (Siyahlaşmış) yumurta kümeleri
ezilmemelidir.
 A. rosanus’ un birçok doğal düşmanı bulunur. Trichogramma cacoecia
Marchal, (Hym.: Trichogrammatidae), Bracon variegator Spinola, Apanteles
sp., Meteorus sp. (Hym.: Braconidae)(Anonim 2008).
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 Yumurta parazitoti olan Trichogramma türlerinin parazitlediği yumurta paketleri
toplanarak, zararlının yoğun olarak bulunduğu diğer bahçelere bulaştırılmalıdır.
 Trichogramma türlerinin yoğun olarak bulunduğu bahçelerde kış ilaçlamaları
yapılmamalıdır.
 Seçici bitki koruma ürünleri kullanılmalı ve ilaçlama zamanı, bu parazitoitlerin
zarar görmeyeceği şekilde ayarlanmalıdır.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)
 Kışı toprakta pupa döneminde geçirir.Yılda bölge ve iklim koşullarına göre 3-4
döl verir.
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Soğanlı Süs Bitkileri Zararlıları
Dış Mekan Bitki Yetiştiriciliği:
21 yüzyıla girdiğimiz günümüzde insanoğlu çarpık kentleşme, sanayileşme ve nüfus
artışının getirdiği çevre sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Parçası olduğu doğadan gittikçe
uzaklaşan, gri beton yığınları arasında, kirli bir havayı teneffüs etmek zorunda kalan insan,
yeşil alanların doğaya duyulan özlemi gidermesinin yanı sıra kendi fiziksel ve ruhsal sağlığı
için önemini daha iyi anlamaktadır. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının 8-12 m² olduğu,
Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizde bu rakamın çok altında kalındığı (ortalama 5
m²)görülmektedir.
Oysa son zamanlarda gündemde olan, ülkemiz için bir aşama kabul edilen, sosyal,
ekonomik ve politik açıdan standartlarına uymak için çaba sarf edilen AB’ de kişi başına
düşen yeşil alan miktarının da bir standart olduğu unutulmamalıdır. Gerek bu standardı
yakalamak, gerekse artan çevre sorunları azaltmak için kentlerimiz ve yakın çevresinde
yeşil dokuyu artırma çabaları beraberinde artan dış mekan bitkileri gereksinim ortaya
çıkarmaktadır. Ülkemizde dış mekan bitkileri üreten fidanlıkların yeterli olduğunu ve bu
konuda sağlıklı istatistiki bilgilerin bulunduğunu söylemek olanaksızdır.
Dış mekan bitkileri yetiştiren fidanlıklar yıllar önce yabancı ülkelerde düzenli yatırım
ve fidanlıklar şeklinde organize edilmiş olmasına karşın, ülkemizde gerçek anlamda süs
ağaç ve çalılarının üretim için fidanlık kurulması Cumhuriyet dönemine rastlamaktadır.
Ankara’da bugün Kurtuluş Parkı’nın bulunduğu yerde ve Atatürk Orman Çiftliği içinde ilk
fidanlıklar kurulmuştur.
Günümüzde dış mekan bitkileri yetiştiren fidanlıklar incelendiğinde, üretimin çoğunlukla
Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Devlet Demir Yolları, Devlet Su İşleri ve belediye
fidanlıkları tarafından ve daha az olarak da özel fidanlıklarda yapıldığı görülmektedir
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği:
Dış mekan bitkileri: (çalılar, çok geniş yapraklılar, iğne yapraklılar, mevsimlik çiçekler)
İç mekan bitkileri: (saksılı bitkiler, sucul bitkiler)
Kesme çiçekçilik: (Gerbera, Lalegül, Orkide, Karanfil)








Dünyada yaklaşık 50 ülkede kesme çiçek üretimi yapılıyor.
Türkiye, mevcut iklim ve coğrafi yapısıyla, kesme çiçek üretimi açısından büyük
olanaklara sahip ülkelerin başında geliyor. Türkiye’de ticari anlamda çiçek üretimi
yapılan illerin sayısı 20 civarındadır.
Türkiye’de süs bitkilerine ayrılan sera 15 bin dekar (2000 yılı)
Süs bitkileri üretimi yapılan alanın yüzde 53’ünde kesme çiçek üretimi yapılıyor.
Kesme çiçek üretim alanlarında %28’i İzmir’de yapılmakta, sırasıyla Antalya, İstanbul
ve Yalova takip ediyor.
Antalya üreticileri ağırlıklı olarak dış pazara üretim yaparken, İzmirli üreticiler hem iç
hem de dış pazara yönelik çalışıyor.

 Kesme çiçek üretimine ayrılan ve 9500 dekarı aşan alanın, üçte ikisi örtülü alan.
Bunun yüzde 12’sini cam seralar, yüzde 88’ini ise plastik örtülü seralar oluşturuyor.
Türkiye’de kesme çiçek üretiminin yüzde 30’u açık alanlarda yapılıyor.
 Beş Bin Ailenin Ekmek Kapısı
 Üretim yapan işletmeler, uzun yıllar boyunca, arazileri değerlendiren, küçük aile
işletmeleri olarak faaliyetlerini sürdürdü. Günümüzde de iç pazara üretim yapan,
ürünlerini çiçek kooperatifleri aracılığıyla pazarlayan işletmelerin çoğunluğu, küçük
aile işletmeleri niteliği taşıyor.
 Çiçekçilik kooperatiflerinin 14 ildeki 20 çiçek mezatında, yaklaşık 6000 civarındaki
çiçek üreticisinin çiçekleri, çiçekçi esnafına satılıyor.
 Türkiye’de 9 binin üstünde çiçekçi esnafı var ve bunların yarısına yakını İstanbul’da
faaliyet gösteriyor.
Kesme Çiçek yetiştiriciliği üretim ve gelir:
Yıllar
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

Cam Sera
461
951
368
344

Plastik Sera
3343
5677
4205
4594

Toplam
3803
6628
4573
4938

İç Pazara Yönelik Kesme Çiçek Üretimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri:
Üretim ile ilgili sorunlar:
 ürün Kalitesi istenen düzeyde değildir.
 Kaliteli üretim maliyeti yüksektir. Bu nedenle kendi imkanları ile çoğaltma yolunu
tercih etmektedir.
 Yeni türler ve çeşitleri konusunda pazar enformasyonuna ve üretim teknikleri
konusunda yeterli bilgiye sahip değildir.
 Yatırım ve işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle damla sulama, damla gübreleme,
ek ışıklandırma, karartma, sera havalandırma, soğutma sistemleri gibi modern üretim
tekniklerinin kullanımı kısıtlıdır.
 Teknik danışmanlık desteğinden yoksundur.
 Hastalık ve zararlıları mücadele konusunda yeterli bilgi ve danışma hizmeti
alamamaktadır.

Pazarlama Sorunları:
 Mezatlar esas itibariyle, tüm dünyadaki benzerlerinin tersine üretim merkezleri yerine
tüketim merkezlerinde faaliyet göstermektedir ve bunun sonucu olarak, mezat
üzerinde müşterinin yönlendirici etkisi fazladır.
 Üreticiler ile mezatlar arasındaki bilgi akışı son derece zayıftır, böylelikle üretimin
pazar talepleri doğrultusunda planlanması tamamen tesadüflere kalmaktadır.
 Mezatlarda çiçeklerin satış öncesinde hazırlanması ve sergilenmesinde ürüne artı
değer kazandıracak özen gösterilmemektedir.
 Her iki kooperatif müşterilerini (perakende çiçekçileri) kendilerine bağlayabilmek için
kıyasıya bir rekabet içerisinde olup, müşterilerine karşı çok büyük tavizler vermektedir.
Bu tavizler sonucunda, sürekli müşteri kaybetme korkusu içerisinde olan kooperatifler,
müşteriden gelen uzun vadeli ödemeleri kabul etmekte ve üreticiyi mali açıdan zor
durumda bırakmaktadır.
 Mezatlarda, minimum kalite standardı belirlenmediği gibi uygulaması da yoktur, gelen
ürünler kalitelerine göre sınıflandırılmamakta, ürünün iyisine kötüsüne
bakılmakkksızın ürünün tamamının mezatlanması yoluna gidilmektedir.
 Kooperatifler, çiçeklerin üretim yerlerinden mezata kadar taşınmasını üstlenmiş
durumdadır, ancak 200-800km’lik mesafelerde çiçeğin soğuk zincir içerinde taşınması
düşünülmediği gibi sermaye yetersizliği nedeniyle mezatlarda soğuk depo yatırımına
da yer verilmemiştir. Bu durum çiçeğin vazo ömrünü ve albenisini olumsuz
etkilemektedir.
Tüketim Sorunları:
 Üretim ve satışta görev alan kurum ve kuruluşlar tüketimin artışına yönelik herhangi
bir tanıtım faaliyetinde bulunmamaktadır.
 Çiçeklerdeki kalite ve vazo ömrünün arzulanan seviyede olmayışı hazır buket satışını
imkansız kılmakta, bu durum ev kadının kesme çiçeğe yönelmesinde en büyük engeli
oluşturmaktadır.
 Çiçekçilerin mesleki bir eğitimden geçmemiş olmaları, bu konudaki yaratıcılıklarını
engellemektedir. Bu açığı karşılayacak herhangi bir okul veya kurs bulunmadığı gibi
çiçekçilerin işyeri açımında mesleki bir sertifika aranmamaktadır.
İhracata Yönelik Kesme Çiçek Sorunları:
 Ürün çeşitlenmesinin sağlanamaması ve alternatif ürün geliştirilememesi
 Tek pazara bağımlılıktır. Türkiye sadece İngiltere’ye düzenli olarak karanfil ihraç
etmektedir.
İhracata yönelik sorunlara ilişkin çözüm önerileri:
 Üretim bölgelerinin merkezinde ihracat mezatı kurulması; Yeni ürüne yönelen
üreticinin en büyük endişesi pazar ve müşteri bulamamasıdır. Oysa ihracat
mezatlarında, yeni ürünlerin müşteri bulduğunu gören üretici cesaretlenecektir. Bu
mezatlar aynı zamanda çeşitleme sıkıntısını çeken ihracatçıya ürün temininde kaynak








teşkil edeceği gibi, Rusya ve balkanlardan bavul ticareti amacıyla gelen müşterilerin
arzulanan kalitede ve miktarda çiçek bulmalarına da imkan tanıyacaktır.
Kesme çiçek üretiminde yüksek teknoloji kullanımının teşviki gerekmektedir. Küçük ve
orta büyüklükteki işletmelerimizin genelde mali yapıları zayıftır. Bu durum işletmelerin
yeni ve daha yüksek teknolojiyi gerektiren yatırımlara yönelmelerini engellemektedir.
Örneğin ihracata yönelik gül, sezon boyu krizantem ve dış pazarda iyi talep gören ışıklı
bitkilerden Aster, Hypericum gibi.
Yeni türlerin üretiminin yaygınlaşması için gerekli yatırımlar yapılamamaktadır.
Oysa İsrail’de devlet, yüksek teknolojiyi gerektiren bu yatırımları teşvik kapsamına
alarak, bir yandan ürün paletini genişletirken, diğer yandan katma değeri yüksek bu
ürünlerin üretimini yaygınlaştırmaktadır.
Avrupa ülkelerinin çiçek ticaretinde süper marketlerin önemi giderek artmaktadır.
Süper marketlerde ise ürün alımını yaptıkları ihracatçıyla yıl boyu çalışmak
istemektedirler. Kasım-mayıs arasındaki klasik ihracat dönemimizin kısalığı süper
marketlerle çalışmayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle kaliteli malın üretildiği ihracat
sezonunu uzatabilmek için yayla bölgelerinde yaz üretimine önem verilmelidir. Bu
konuda Isparta'da yapılmış olan ön çalışmalar ümit vericidir. Genelde üretim, pazar ve
ihracatçı yapısından kaynaklanan bu sorunların çözümü halinde Türk çiçeği dış
pazarda yeni bir imajla layık olduğu konuma ve ihracat düzeyine ulaşacaktır.

Zararlılar
Helix sp.( Sayangozlar) , Limax sp. (Sümüklü Böcek)
Salyangoz vücudunun üzerinde helezoni bir kabuğun olması ile sümüklü
böceklerden kolayca ayırt edilir.













Hermofrodit olarak ve yumurta koyarak çoğalırlar.
Yumurtalar nemli yapraklar veya toprak altına bırakılır.
Geceleri faaldir.
Bitkilerle beslenir.
Sümüksü madde üzerinde kayarak hareket eder.
Kuru ve sıcak havaları ve kışın diyapozda geçirir.
Gündüzleri faal değildir.
Yağmurlu ve kapalı havalarda gündüzleri dolaşır ve beslenir.
Hareket etmek için mutlaka neme ihtiyaçları vardır.
Bitkiler ile beslenerek doğrudan zarar verirler.
Dışkıları ile bitkiyi kirletirler
Üzerinde kaydıkları sümüksü salgıları bitkileri kirletir ve süs bitkilerinin estetik
değerlerini düşürür.

Mücadelesi:







Bilgilenme, Eğitim
Kültürel önlemler: nemli saklı hücreler hazırlamak,
Artemisia vulgaris ve sarımsak özü
Repellentler: Bakır, bakır kuşaklar
Mollucsisit’ler önerilir.
Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Scutigerella immaculata (Symphyla: Scutigerellidae)
 Yumurta ile çoğalır. Yumurta süresi 2 hafta, larva süresi birkaç aydır. Erginler birkaç yıl
yaşayabilir.
 Nemli, hafif topraklarda artıklar arasında yaşar.
 Fide yatakları ve seralarda zararlıdır.
 Soğanlı bitkilerin soğanlarına delerek zarar verir.

Nematoda
Sube: Nematoda
Thylencida
Thylenchidae
Heteroderidae
Paratylenchidae
Dolichoridae
Dorylamida
Longidoridae
Ditylenchus dipsaci (Kühn)
(Thylenchida: Thylencidae)

Tek yıllık ve Soğanlı Süs Bitkileri
Zararıları
Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK
2017
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Zararlı nematodlar
Ditylenchus dipsaci (Kühn) (Thylenchida: Thylencidae)
 Erkek ve dişisi iplik formundadır.
 Bitkilerde endoparazit olarak kök boğazı ve yumruların parankima dokularında beslenir.
Hücre duvarlarının orta lamellerini çökertir. 450 ‘den fazla konukçusu vardır.
 İki ırkı nergis soğanlarına zarar vermektedir.
 Yaşam devresini 15 °C’de 19-23 günde tamamlar.
 25-35 °C ‘de üreme ve gelişme olmaz. Kuru koşullarda konukçusuz birkaç yıl yaşayabilir. Ağır
topraklarda zararı, kumlu topraklara göre daha fazladır. Yabancı otlarda yaşayabilir.
 Dişi 200-500 yumurta bırakır.
 Bulaşık bitkilerin toprak üstü organları şişer, bodur kalır ve kıvrılır. Yapraklarda kıvrılır.
Çiçeklerde renk değişimi olur.
 Bulaşık soğanlar yumuşar. Bulaşık soğanlar kesildiğinde kahverengi halka görülür.
 Soğanlı süs bitkilerinde zarar oranı %5-100 oranındadır.
 Arpacık veya güverle taşınabilir.
 İç ve dış karantinaya tabi bir nematodtur.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Koruma
Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Aphelenchoides fragariae (Aphelenchida: Aphelenchoididae)
 Erkek ve dişisi aynı iğ şeklindedir.
 Kış ve ilkbaharda yaprak tomurcuklarını saran çanak yapraklarında tüm dönemleri birlikte
bulunur.
 Yağmur suları, yüksek nem ile toprağa geçer.
 Yayılmak için su ve nem en önemli etkendir. Kuraklıkta veya kuru koşullarda popülasyon çok
düşer.
 Büyüme uçlarındaki toprak ve saplarında ektoparazit, yaprak dokusu içinde endoparazit
olarak beslenir.
 Çok sayıda döl verebilir.
 Zambak(lily), lale konukçuları arasındadır.







2

Mücadele
Kültürel Önlemler
Erken dönemde fark edilmesi zordur. Bulaşık soğanlar 43,5°C sıcak su içinde 1 saat bırakılır.
Nematod ile bulaşık olmayan temiz tohumluk, fide, fidan kullanmak
Temiz alet ve ekipman.
Salma sulama yapmamak
Tuzak bitkiler kullanmak

 Solarizasyon
 Soğanların sıcak suyla muamelesi
Biyolojik Mücadele:
 Paecilomyces lilacinus (Bio Act)
 Predator nematodlar :
 Steinernema weiseri
Kimyasal mücadele:
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Koruma
Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Zararlı Akarlar
Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)










Genellikle eşeyli ve yumurta ile çoğalırlar.
Bitkilerin yeşil aksamında bitki öz suyunu emerek beslenirler.
Beslenme sonucu sarı renkli emgi lekeleri oluşur. Yapraklar kıvrılır sararır ve dökülür.
Ağ örerler.
Polifagtır.
Uygun koşullarda sürekli çoğalırlar.
Kışı bitki artıkları ve yabancı otlar üzerinde geçirirler.
Virüs hastalıkları vektörüdür.
Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Koruma
Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.



Steneotarsonemus laticeps (Halbert) Tarsonemidae
 Soluk kahverenklidir. 250 µ boyundadır.
 IV. Çift bacaklarda kamçı benzeri kıl vardır. Çiçek soğanlarının katları arasında beslenerek
yılda birkaç döl verir.
 Soğanlar topraktan çıkarıldığında kök boğazında sokulup emilen yerler kahverenginde
kararmıştır. Çiçek gelişemez, açılmaz, çiçek sapı kısa kalır.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Koruma
Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.
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Rhizoglyphus echinopus (Fumouze and Robin) (Acari: Acaridae)
Rhizoglyphus robini Claparede. Rhizoglyphus hyacinthi Banks, Rhizoglyphus engeli v.
Eijndhoven,
Yumurtadan larvaya 6 biyolojik dönem geçirir. (yumurta, protonimf, deutonimf, , hypopus
tritonimf ergin) Yumurta 5.1-27 gün de açılır. Toplam gelişme süresi soğanlar üzerinde (25 °C )
12.2-13.9 gündür. Ergin dişi düşük sıcaklıklarda 121, erkekler bunun 2 katı uzun yaşanabilir. Akar
35 °C sıcaklıkta yaşayabilir, ancak yumurta bırakamaz. Diğer yandan 11.8°C altında gelişemez.
Gelişme süresi sıcaklık ve nemle doğru orantılıdır. Nemin % 100 olduğu durumlarda en iyi gelişme
gösterir. Hypopus form, eğer popülasyon çok yoğunsa, besin kirlenmişse, soğanları ziyaret eden
böceklere yapışarak ve diğer soğanlara geçiş yaparlar. Hypopi beslenmez, açlığa ve su kaybına çok
dayanıklıdır. ♂:♀ nem, besin ve sıcaklığa bağlı olarak 1:1, to 1.9:1 arasında değişir. Akar direk
beslenerek soğanlara zarar vermesi yanında fungal hastalıkları taşıyarak zararlı olur. Soğanlarda
kısmen veya tamamen çürümeye neden olur. Yumrular yavru veremez. Sağlam yumruda zararlı
değildir.
Mücadele
 Depolarda çürümekte olan veya yaralı yumruların derhal uzaklaştırılması gerekmektedir.
Soğanların iyice kurutularak depolanmalıdır.
 Predatör akar Cosmolaelaps claviger
 Soğanların iyice kurutularak depolanması
 Predator akar
 Cosmolaelaps claviger
 R. Echinopusve diğer toprak organizmalarını tüketmektedir. R. robini bir alarm
feromonuna sahiptir. Bu fereomon citral olup, akarlara zararlı değildir. Ancak repellent
etkiye sahiptir. Citral (100 ppm) + akarisit karışımı ile soğanların muamale edilmesi oldukça
etkili olmaktadır. Çünkü feromon akarları uyararak daha hareketli olmalarını sağlamakta,
bu da akarisitle daha fazla temas etmelerine neden olmaktadır. Dikimden önce soğanların
bir akarisite daldırılmaları da akar zararından korumaktadır. Buharla soğanların
sterilizasyonuda uygulanabilir.
 Soğanların 43.5°C de 3 saat muamele edilmesi önerilir.

Zararlı Böcekler
Gryllotalpa gryllotalpa (Dana Burnu)
 Yumurtalar 2-3 mm uzunlukta, oval ve beyazımsı sarı renklidir.
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İlkbaharda toprak sıcaklığının artışı ile birlikte ergin ve nimfler geçerler.
Çeşitli bitkilerin toprak kısımlarıyla beslenirler.
Ortalama 400 kadar yumurta bırakır. Yumurtalar 2-3 haftada açılır.
Toprağın derinliklerine inerek kışlar.
İlkbaharda tekrar aktif duruma geçerler. İki yılda bir döl verir.
Mücadele
Toprak işleme
Zararlının, gübreli ve sıcak toprakları sevmesinden yaralanmak üzere gübre tuzakları
hazırlanması
Bir yerde bulunup bulunmadıkları; yenik bitki, açtıkları galeri, nemli
Toprakların 1 cm altındaki yüzeysel kazı izlerinin incelenmesi ile anlaşılabilir.
Ülkemizin değişik bölgelerinde erken ilkbahardan ekim ayı sonuna kadar mücadele
yapılabilir.
Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Koruma
Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Taeniothrips simplex (Morison)(Thysanoptera: Thripidae) Glayöl Thripsi














Ergin ve nimfler bitkilerin yaprak, sap ve meyvelerinde bitki ozsuyu ile beslenirler.
Beslendiği yapraklar bir süre sonra beyazımsı veya gümüş rengini alır
Bulaşık çiçek soğanlarının tarlaya dikilmesi ile bulaşır.
Tarla koşullarında yılda 6 dan fazla döl verir. Sıcak bölgelerde tün yıl boyunca çoğalır ve
zararlı olur. Soğuk bölgelerde seralarda çoğalmayı sürdür.
Glayöl çiçek, yaprak, tomurcuk, sap ve soğanlarında beslenir.
Çiçeklerde renk açılması, şekil bozukluğu ve çizgiler oluşur.
Soğanların çimlenme gücü azalır.
Nergis, süsen, gül, karanfil, frezya, hezeran, yıldız çiçeklerinde de zararlıdır.
Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler
Zararlı ile bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir.
Toprak işlemesi ve yabancıot mücadelesi yapılmalıdır.
Seralarda küçük delikli tül ile havalandırma açıklıkları kapatılmalıdır.
Thripsler tospovirus’ların vektörüdür

Mücadele
 Sarı ve mavi yapışkan tuzak kullanımı
 Feromon tuzağı kullanımı (Lurem-TR)
 Sarımsak ve acı biber özütü kullanımı
 İnsekticidal sabun, neem uygulaması
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 Depolanmış soğanların 46 °C sıcaklıkta su ile muameleside thrips problemini çözmektedir.
Avcılardan Amblyseius barkeri (Hughes) ve Orius insidiosus (Say)’glayöl thripsinin
mücadelesinde çok başarılıdır.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Koruma
Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Yaprakbitleri
Aphis fabae, A. craccivora, Dysaphis tulipae, vb.












Küçük böceklerdir. Kanatlı ve kanatsız formları vardır.
Soğuk iklimli yerlerde kışı çok yıllık bitkilerde yumurta döneminde geçirirler.
Baharda yumurtalardan sadece dişiler çıkar.
Ergin dişiler eşeysiz olarak canlı doğururlar. Doğan bireyler sadece dişidir.
Genellikle polifag zararlılardır.
Sokup emerek beslenirler.
Bitkide şekil ve renk bozukluğu, ur oluşumu, gelme geriliğine sebep olurlar. Çiçek ve
yapraklar dökülür. Bitki ağır enfeksiyonlarda ölebilir.
Virus hastalığı vektörüdürler.
Bol miktarda ballı madde salgılarlar. Bu madde bitkiyi kirletir ve görüntüsünü bozar.
Ballı madde üzerinde fumaji oluşur. Bitki solunum yapamaz ve kirli görünür.
Uygun koşullarda çok sayıda döl verir.

Agriotes sp. (Coleoptera: Elateridae)(Tel Kurtları)






Kışı larva veya ergin halde toprak içinde geçirirler.
İlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte larvalar toprak yüzeyine yaklaşarak beslenirler.
Esas zararı larvalar yapar.
Larvalar bitki köklerini kemirerek, kalın kök ve yumruların içine girerek zararlı olurlar.
Ayrıca yaralanma yerlerinden patojen bakteri ve funguslar bitkiye girerek çürümeler
meydana getirebilirler.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Koruma
Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Merodon equestris (Diptera: Syrphidae)
 Bir soğanda tek larva bulunur.
 Soğan dokuları ile beslenir. Soğanlar yumuşar ve çürür.
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Eumerus strigatus Fall (Diptera: Syrphidae) Nergis Soğan Sineği
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Bir yumruda 20-50 larva bulunabilir.
Soğan dokuları ile beslenir. Soğanlar yumuşar ve çürür.
Bitkinin boynu kahverengi çatlak ve yaralar oluşmaktadır.
Zarar görmüş soğanlar kadar sağlıklı yumrulara da yumurta bırakır.
Depolarda
Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Koruma
Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

İğne Yapraklı Park Ağaçlarında Görülen
Zararlılar
Bölüm I
Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜK 2017

Parklarda Kullanılan İğne yapraklı Ağaçlar
Çam
1. Pinus nigra (Karaçam)
2. Pinus brutia (Kızılçam)
3. P. Sylvestris (Sarıçam)
4. P. Pinea
(Fıstıkçamı)
Ladin
1. Picea pungens (Mavi ladin)
2. P. orientalis (Doğu ladini)
3. P. excelsa (Batı ladini)
Göknar
1. Abies nordmanniana ssp. nordmanniana
Göknarı)
2. Abies cilicia Toros Göknarı
Sedir
1. Cedrus libani Toros sediri, Lübnana sediri
2. Cedrus atlantica (Atlas sediri)
Ardıç
1. Juniperus sabina
2. Juniperus horizontalis yayılıcı ardıç
Mazı
1. Thuja occidentalis
2. Servi
3. Cupressus sempervirens (Akdeniz servisi)

(Doğu Karadeniz

İbreli Ağaçlarda Görülen Akarlar
Tetranychidae
1. Oligonychus coniferarum (McGregor),
2. Oligonychus milleri (McGregor)
3. Bryobia drummondi (Ewing) Pritchard & Baker
4. Bryobia praetiosa Koch

Oligonychus ununguis (Arachnida:Acari:Tetranychidae)
Ladin kırmızı örümceği
 Yumurta döneminde kışlar.
 Serin koşullarda faaliyet gösterebilir.
 Sıcak ve kuru yaz koşullarında hareketleri yavaşlar ve yumurta
koyar.
 Yılda 7-10 döl verebilir.
 Gelişmesini 3-4 haftada tamamlar.
Mücadele
 Zararlı ve faydalıların gözlenmesi
 Bir-iki hafta arayla kuvvetli su püskürterek yıkama Yurtdışında
yumurtlama öncesi neem-Pyretroid uygulaması
 Kış ortası yumurtalarına karşı kışlık yağ uygulaması
önerilmektedir.

Bryobia praetiosa
 Kışı yumurta olarak geçirir.
 Yılda birden fazla döl verir.
Pentamerismus oregonensis (Tenuipalpidae)
 Ergin döneminde ağaçların çatlak ve yarıkları arasında kışlar.

 Nisan ayı başında kışladıkları yerlerden çıkarak açılmakta olan
bitki gözlerine geçerek yumurta bırakır.
 Genellikle Ağustos ve Ekim aylarında popülasyon yoğunluğu üst
düzeye çıkmaktadır (Sağlam and Çobanoğlu 2011)
 Doğal düşmanları: Phytoseiidae familyasından Typhlodromus
(Anthoseius) recki Wainstein, Typhlodromus (Typhlodromus)
athiasae Porath & Swirski, Neoseiulus insularis (Athias-Henriot),
Typhlodromus (Anthoseius) bagdasarjani Wainstein & Arutunjan),
ve diğer avcılar bulunmaktadır (Yeşiayer ve Çobanoğlu 2012).

Cenopalpus pulcher Yassı Akar
 Vücut yassıdır.
 Yavaş hareket eder. Yapraklarda çok az ağ örer.
 Yassı akarlar kışı döllenmiş dişi olarak dallarda göz ve budaklar da
geçirir. Bu kümeler dallarda kırmızı bir leke gibi görülür.
 Kışlayan dişiler nisan ayının ortasından itibaren yumurta
bırakmaya başlar. Yumurtalarını dal üzerinde odun gözünün
etrafına ve altına bırakırlar.
 Daha sonra yapraklara geçer ve alt yüzünde damarlar boyunca
yumurta bırakır. Yumurtalar mayıs ayı sonu veya haziran ayının ilk
haftasından itibaren açılmaya başlar. Yumurtadan çıkan larvalar
yapraklarda beslenerek zarar yapar.
 Sonbaharda çiftleştikten sonra erkekleri ölür.
 Yılda 4-5 döl verir. Yapraklar dökülünce, ekim ayından itibaren
dişiler dallara çekilmeye başlar.
Eriophyes cedri (Eriophyidae)
 Sedirde yaprak ve yaprak aralarının kısalarak rozet oluşumuna
sebep olmaktadır.
 Kışı rozet veya anormal sürgünlerin içinde geçirir.

İğne Yapraklı Ağaçlarda Zararlı Aphidoidea
Türleri














Cinara cedri Mimeur,
Cinara confinis (Koch),
Cinara palaestinensis Hille Ris Lambers,
Cinara pinea (Mordvilko), Cinara pini (Linnaeus),
Cinara pilicornis (Hartig),
Cinara (Cupressobium) fresai Blanchard,
Cinara (Cupressobium) juniperi (de Geer),
Cinara (Cupressobium) tujafilina (del Guercio), Eulachnus
tuberculostemmatus (Theobald),
Eulachnus rileyi (Williams),
Lachnus roboris (Linnaeus),
Mindarus abietinus Koch,
Pineus pini (Macquart),
Schizolachnus pineti

Schizolachnus pineti
 Sonbaharda, ibrelerde tüm dönemler ve cinsiyetler görülür.
 Ilık geçen kışlarda çoğalmaya ve beslenmeye devam edebilir.
 Sert kışlarda yumurta olarak kışlar.
Mindarus abietinus Koch,
 Sürgün uçlarında urlar oluşmasına sebep olur.
 İki yılda bir döl verir.

Physokermes piceae Schrank (Hemiptera: Coccidae)








İkinci dönem nimf olarak kışlar.
Yılda bir döl verir.
Ladin lerin en önemli zararlısıdır.
Eşeyli ve yumurta koyarak çoğalır.
Bol miktarda ballı madde salgılar.
Bitkinin özsuyunu emerek ibrelerde sararma
Erken dökülme Uç kuruması ağaçta zayıf gelişme ve ikincil
zararlılara hassasiyete sebep olur.
 Physokermes türleri Avrupada orman balı’nın en önemli
kaynağıdır.
Torosaspis (Acanthomytilus ) cedricola (Hemiptera: Diaspididae)
 İnce uzun kahverengi renkli bir kabuklubit türüdür. Kabuk
altındaki dişi kram rengindrdir.
 Yılda iki döl verir.
 Eşeyli çoğalır.
 Döllenmiş dişi olarak kışlar
 İbreler de beslenir. İbrelerde sarı renkli noktacıklar, sararma ve
kızarma daha sonra dökülme görülür.
 Sürgün uçları çıplak kalarak kurumaya neden olmaktadır. Yaşlı
ağaçlarda özellikle alt dalların sürgünlerinde kurumalar ve
gelişmede durgunluk gözlenir.
 Genç ağaçlarda ise ağır enfeksiyonlarda ağacın önce yanıksı
ibrelerle donanır, takip eden yıllarda ise ibrelerin tamamen
dökülerek kuruma başlar((Dostbil & Ülgentürk 2016).

Dynaspidiotus britannicus (Newstead) (Hemiptera: Diaspididae)
 Kabuk oval ve koyu renklidir. Kabuk altındaki dişi parlak sarıdır.
Erkek kabuğu dişiye göre dar ve küçüktür.
 Sedir ibrelerinde beslenir.
 Yılda 2 döl verir.
 İkinci nimf döneminde kışlar(Ayhan ve Ülgentürk 2011)
.

Leucaspis pusilla (Hemiptera: Diaspididae) Çam kabuklubiti
 Kabuk beyaz, dişi ikinci nimf dönemi kabuğu içindedir. Dişi
eflatun bordo renklidir.
 Kışı ikinci nimf döneminde geçirir.
 Yılda 1 döl verir.
 Dişiler puparial formdadır.
 Eşeyli olarak çoğalır.
 Erkekleri Ankara koşullarında kanatsızdır.
Diğer Kabuklubit Türleri

 Leucaspis pini
 Carulaspis minima
 Dynaspidiotus abietis
 Adiscodiaspis tamaricicola
Marchalina hellenica (Hemiptera: Marchalinidae)
 Ergin dişiler 8-10 mm boyunda, parlak sarı renklidir. Vücut üstü
pamuksu bir mum örtüsü ile kaplıdır. Ağız parçaları köreldiği için
beslenmezler. Ağır hareket ederler. Çam gövdesindeki iri yarıklara

sığınarak yumurtalarını pamuksu yumurta torbası içine depolar.
Erkekleri nadir görülür. Parthenogenetik çoğalır. Kışı 2., 3. Nimf
döneminde geçirir.
 Yılda bir döl verir.
 Dallarda bitki özsuyunu emerek beslenir. M. hellenica’nın
beslendiği ağaçlarda ibreler sararır ve zamanından önce dökülür.
Genç dallarda ve genç ağaçlarda kurumaya sebep olur.
 Ballı madde salgılar. Bu salgı fumajin oluşumuna neden olur. Bitki
siyah bir küfle kaplanarak estetik değerini yitirir.
 Park ve yollarda ballı madde akıntısı insan ve araçlar da
istenmeyen durumla yaratır.
 M. hellenica’nın salgıladığı ballı madde balarıları tarafından
toplanarak çam balı üretmekte kullanılır. Bu nedenle bu koşnil
faydalı kabul edilir ve mücadele yapılmaz. Kızıl çam, halep çamı,
fistic çamı’da beslenmeyi tercih eder.

İğne Yapraklı Park Ağaçlarında Görülen
Zararlılar
Bölüm II

Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜK 2017

Hyalaster ater Scolytidae (=Ipidae) Çam Siyah Kabukböceği
Blastophagus piniperda Büyük orman bahçıvanı
B. minor Küçük orman bahçıvanı
 Larvalar odun dokusunda galeri açer.
 Erginler ise bir yıllık sürgünlerin özünde beslenerek zarar oluşturur.
 Şubat sonu, mart ayında ergin uçuşu başlar. Böceğin ağaca giriş deliğ sızan
reçine karakteristik şekilde huni şeklinde toplanır.
 Yılda 1 döl verir.
 Diğer kabuki böcekleri Dendroctonus micans (Dev kabuk Böceği)
Phloeosinus armatus Büyük servi kabuk böceği P. aubei Phloeosinus
acatayi Sedir kabukböceği, Ips typographus, Ips sexdentatus
 Daha çok zayıf ağaçları seçen bir zararlı olduğundan ağaçların budama,
gübreleme, sulama ve toprak işlemesi ile kuvvetli tutulması gereklidir.
 Budama artıkları bahçeden en az 2 km uzaklaştırılmalıdır. Bu artıklar
yakacak olarak kullanılacaksa bir yere yığılmalı, bu yığınlara çoğalmak
üzere gelen böceklerin talaş çıkardıkları görüldüğünde dal yığınları
ilaçlanmalıdır.
 Mart, haziran ve eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez ağaçlara kurumuş
dallar tuzak olarak aşılmalı, bu tuzaklarda talaş çıkmaya başlar başlamaz
hepsi toplanıp yakılarak imha edilmelidir. Aynı şekilde böcekli dallarda
kesilip yakılmalı, özellikle fidanlıklarda yerde kuru dal bırakılmamalıdır.

Kimyasal Mücadele
 Ağaçlar değişik açılardan iyice ilaçlanmalıdır. Özellikle gövde ve dal
yüzeylerinin ilaçla kaplanmasına özen gösterilmelidir.
 Ayrıca budama artıklarının yığıldığı kurumuş dallarda da böceklerin talaş
çıkardıkları görülür görülmez önerilen ilaçlarla iyi bir kaplama ilaçlama
yapılmalıdır.
 İlkbaharda nisan - mayıs aylarında yapılacak gözlemlerle kurumuş dallarda
ergin çıkışları görülür görülmez ilk, bundan 10-15 gün sonra da ikinci
ilaçlama yapılır.
 İkinci döle karşı yine aynı şekilde temmuz, ağustos aylarında yapılacak
gözlemler sonucu ergin çıkışan görülür görülmez ilk, bundan 10-15 gün
sonra da ikinci olmak üzere bir mevsimde 4 ilaçlamaya gereksinme vardır.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Buprestis cupressi (Col., Buprestidae)
 Erginler metalik renkli, thorax geniş, abdomen ucuna doğru daralır.
 Larvalar krem rengi, baş thorax altında gizlidir.
 Asıl zararı larvalar yapar. Kök boğazında, köklerde beslenerek ağaçları
zayıflatır. Hatta genç ağaçların ölmesine neden olur.
 İki yılda bir döl verir.

Odun Dokusunda ve Gövdede Zararlı Diğer Türler
 Monochamus galloprovincialis Çam teke böceği
 Cerambyx cerdo (Col. Cerambycidae)
Diprion pini (L.) Neodiprion sertifer (Geoff.) (Hymenoptera:
Diproinidae) Çam Yaprak Arıları
 Yılda iki döl verir
 Birinci dölün uçuş zamanı Nisan ayıdır.
 Dişileri iğne yaprakların kenarlarında açtıkları kertiklere 80-120 adet
yumurta koyup üzerini sarımsı beyaz bir sıvıyla örterler.
 Larvaları yalancı tırtıllar tpindedir.
 Larvalar iğne yapraklar üzerinde toplu olarak beslenir. Her iğne yaprakta 3-5
adet yalancı tırtıl bulunur. Bir iğne yaprağa hafif dokunulunca üzerindeki
larvalar karın ayaklarının bir kısmı ile bulundukları iğne yaprağa tutunarak
vücudunun ön kısmını (S) şeklinde süratle yukarıya kaldırırlar.
 Olgun larvalar Temmuz ayında iğne yapraklar ya da kabuk çatlakları
arasında ördükleri kozalar içind pupa olurlar.
 Ergin erkek ve dişiler derhal çiftleşirler. Çiftleşme Temmuzda olur. İkinci
dölün dişileri, birinci dölün dişilerinin dokunmadığı Mayıs sürgünlerine
yumurtalarını bırakırlar. Ağustosun üçüncü haftasında larvalar çıkar. Bu
larvalar 6-7 hafta kadar sürer.
 Ağaçların iğne yapraklarını yer. İğne yapraklardan geriye, orta damarları
iplik gibi ve kıvrılmış gibi görünen kısım kalır. Esas konukçusu Sarıçamdır.
Fakat diğer çam türlerinde de yaşar.
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Thaumatopoea pityocampa (Lep., Thaumatopoeidae) Çam
Kese Tırtılı
 Kışı ağaçlarda asılı keseler içinde toplu halde larva olarak geçirir.
 Larvalar topluca ibrelerde beslenir. Olgun larva toprak içinde kokon örerek
pupa olur.
 Dişiler yumurtasını ibrelerin etrafına koçan oluşturacak şekilde bırakır.
Larvalar 6 °C altında beslenmez. Kese içine girer.
 Yılda bir döl verir.

Mekaniksel savaş:
 Keseleri ağaç üzerinden kesip toplamak
 Yumurta koçanlarını toplamak
Biyolojik savaş
 Kışlık yuvaların adalar içinde toplanar parazitoitlerinin çıkışının
sağlanması
 Calosoma sycophanta (Col. Carabidae)
 Formica rufa uygulaması
 Basillus thurigiensis içeren preparatlar kullanılması tavsiye edilir.
Çamkese böceği ile mücadelede en uygun zaman tırtılların birinci ve
ikinci dönemidir. Bunun nedeni larvaların çok küçük ve korumasız
olduğu, henüz zararın başlangıcında olması ve parazit, avcıların ise
henüz doğada olmamasıdır.
Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.

Geniş Yapraklı Çok Yıllık Süs Bitkisi Zararlıları

Nematoda:



















Paratylenchidae
Paratylenchus sp. Kök lejyon nematodları
Aphelenchidae
Aphelenchoides fragarie
Longidoridae Kamalı nematodlar
Xiphinema mediterraneum
Kırmızı örümcekler, Akarlar
Tetranychidae
Genellikle eşeyli ve yumurta ile çoğalırlar.
Bitkilerin yeşil aksamında bitki öz suyunu emerek beslenirler.
Beslenme sonucu sarı renkli emgi lekeleri oluşur. Yapraklar kıvrılır sararır
ve dökülür.
Briyobia gibi bazı türleri hariç genellikle ağ örerler.
Polifagtır Domates, biber, patlıcan, fasulye vb.
Uygun koşullarda sürekli çoğalırlar.
Kışı bitki artıkları ve yabancı otlar üzerinde geçirilir.
Verimde %40-50 kalite kaybına neden olur.
Virüs hastalıkları vektörüdür.
Tetranychus urticae, T. viennensis
Meşe, ıhlamur, dışbudak, akasya, süs elması, süs eriği

Panonychus ulmi
Bryobia rubrioculus
Tenuipalpidae
Brevipalpus obovatus
B. (Cenopalpus ) pulcher
B. phoenicis
T.enuipalpus granati
Eriophyidae

Vücutları iğ şeklindedir. Vücudun ön kısmı kalkan, arka kısmı abdomen
olarak adlandırılır. Kalkanın ventralinde önde delici ve sokucu emici bir

iğneye dönüşmüş chelicer ve 2 çift bacak bulunur. Abdomen segmentli bir
görünüme sahiptir. Ancak bu görünüm derinin kıvrımlar halinde
olmasından kaynaklanır. Abdomen sonuna doğru vücut daralır. Sonda
genellikle bir çift tutunucu kıl bulunur. Genellikle bitki dokusunda
oluşturdukları kendilerine özgü urlar içinde yaşarlar. Gözle görülemeyen
mikroskobik canlılardır. Bitki dokusunu sokup emerek beslenirler.
Beslenmeleri sonucu bitkide kendilerine özgü urlar meydana getirirler. Ur
akarları süs bitkilerinde sekonder zararlıdır. Daha çok estetik bir zarar söz
konusudur. Ancak bitkinin besin kaynaklarını tüketmeleri, bazı virüs
hastalıklarını taşımaları açısından zararları önemlidirler. Süs bitkilerinde
zararlı olan türler; Eriophyes triradiatus, Phytoptus (Eriophyes) tiliae, E.
fraxinivorus, E. ulmicola, E. ilicis

Forficula auricularia (Dermaptera)

 Ergin olarak korunaklı yerlerde kışlar.
 Hem avcı hem de fitofagtır. Bitkilerin tomurcuk, çiçek ve uç sürgünlerini
yer.
Lygus pratensis Hemiptera: Miridae






Kışı yumurta veya ergin olarak geçirir. Yılda 2-5 döl verir.
Bitkilerin özsuyunu emerek beslenir.
Polifag bir türdür. Çok yıllık ve tek yıllık
(Karanfil, Dahliya, Yıldız Çiçeği) süs bitkilerinde zararlıdır.

Psyllopsis fraxini (Hemiptera: Psyllidae)

 Kışı yumurta olarak geçirir.
 Nimf ve erginler bitki özsuyunu emer.
Yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)










Myzus persicae
M. ligustri
M. ornatus
M. circumflexus
Aphis craccivora
A. fabae
A. gossypii
A. hederae












A. nerii
Hyadaphis tataricae
Eucallipterus tiliae
Pemphigus bursarius
P. lichtensteini
P. protospirae
P. spirothecae
P. vesicarius
Phyloeomyzuz passerinii
Eriosoma lanuginosum

Hemiptera: Diaspididae















Aspidiotus hederae
A. nerii
Pseudaulacaspis pentagona
Parlatoria oleae
Chrysomphalus dictyospermi
Diaspidiotus perniciosus
Aonidiella aurantii
Hemiberlesia rapax
Chionaspis salicis
Unaspis euonymi
Lepidosaphes ulmi
Aphytis melinus
Chilocorus bipustulatus

Hemiptera: Coccidae






Coccus hesperidum; Polifag, iç mekan ve seralarda sürekli döl verir.
Parthenolecanium corni; 1 döl verir. İkinci nimf döneminde kışlar.
P. rufulum; 1 döl verir. İkinci nimf döneminde kışlar.
Saisetia oleae; 1, 1,5 döl verir. Nimf döneminde kışlar.









Sphaerolecanium prunastri; 1 döl verir. İkinci nimf döneminde kışlar.
Ceroplastes rusci; 2-3 döl verir. İç mekanda her dönemde kışlar.
C. floridensis; 2-3 döl verir. Nimf döneminde kışlar.
Pulvinaria vitis; 1 döl verir. Ergin dişi olarak kışlar.
Neopulvinaria innumerabilis; 1 döl verir. Ergin dişi olarak kışlar.
Eulecanium tiliae; 1 döl verir. İkinci nimf döneminde kışlar.
E. ciliatum; 1 döl verir. İkinci nimf döneminde kışlar.

Sphaerolecanium prunastri Fonsc. (Hemiptera: Coccidae) Erik Koşnili








İkinci nimf döneminde kışlar.
Yılda bir döl verir.
Bitki öz suyunu emerek beslenir.
Ürün kalite ve kantitesini düşürür.
Ağacı zayıflatır. Diğer zararlı ve hastalıklara direncini azaltır.
Ballı madde salgılayarak fumajine sebep olur.

Pseudococcidae

 Planococcus citri; Nimf döneminde kışlar. Yılda 3-5 döl verir.
 Phenacoccus aceris; Üçüncü nimf döneminde kışlar. Yılda bir döl verir.
Yılda bir döl verir. İkinci ve üçüncü nimf döneminde kışlar.
Capnodis tenebrionis L.

C. miliaris, C. cariosa, (Coleoptera: Buprestidae)Fidan Dip Kurdu

 Ergin dişi kuru ortamları sever.
 Yumurtalarını kök boğazındaki kabuk ve çatlaklar arasına, kuru toprağa
veya taş altına bırakır.
 Bir dişi yaşamı boyunca 1000’den fazla yumurta bırakır.
 Ergin ömrü bir yıldan fazla olabilir.
 Larvalar tarafından zayıf düşürülen ağaçları, ergin dişiler beslenmek ve
yumurta koymak için tercih ederler.
 Larvalar gelişmelerini iklim koşullarına göre 6-18 ayda tamamlayabilir
(Yehuda et al. 2000).
 Ergin beslenmesi ve uçuşu 26-30 C°, çiftleşme 33 C° sıcaklıkta
gerçekleşmiştir (Mfarry and Sharaf 2010).
 Larvalar kökte kortek dokusunda beslenerek tüneller açar. Bir larva genç
fidanın ölmesine yeterlidir.
 Birkaç larva, olgun yaşta bir ağacı 1-2 yılda öldürebilir.
 Erginler genç dalların kabuklarını, kabaran gözleri yer. Yaprak saplarını
kemirerek yaprak dökümüne neden olur.
 Larva zararı sonucunda ağaçları zayıflatarak sekonder zararlı (Yazıcı
böcekler) ve hastalıklara olan hassasiyetlerini arttırır.
Mücadelesi





Dayanıklı anaç kullanmak
Erginlerin elle toplanması
Yabancı ot temizliği yapılması
Erginlere karşı gövdelere yapışkan tuzak kullanımı

 Spathius erythrocephalus Wesmael (Hym.: Braconidae) Sicilya % 35 (Bosignore
et al. 2008)
 Entomopathojenler
 (Funguslar, nematodlar)
Pyrrhalta luteola (Coleoptera: Chrysomelidae) Karaağaç Yaprak Böceği
Yılda bir döl verir. Ergin olarak kışlar.

Scarabeidae

Polyphullo fullo
Melolantha melolontha
Anomala vitis
Epicometis hirta
Cetonia aurata
Cerambycidae

Saperda populnea
S. Carcharias
Anoplophora chinensis
Curculionidae
Byctiscus betulae
B. populi
Otiorhynchus sulcatus
Rhynchophorus ferrugineus
Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae) Hurma Kırmızı Hortumlu Böceği
 35 mm uzunluğunda, 12 mm eninde olup, vücut kırmızımsı kahverengindedir.
 Erkekte hortum kahverengimsi tüylerle kaplı ve dişiye göre kısadır. Dişide ise hortum
tüysüz, daha ince ve kıvrıktır.
 Kın kanatları koyu kırmızı renkte, abdomeni tamamen örtmez. Erginleri iyi uçucudur.
 Yumurta, oval, açık sarı renkte olup yaklaşık 2.6 mm’dir.
 Larvanın bacaksız, tombul, baş kahverengi, vücut sarımsı-beyazdır. Larva
olgunlaştıkça renk sarımsı kahverengiye dönüşür. Son dönem larva boyu yaklaşık 50
mm eni 20 mm’dir.
 Yumurtadan çıkan larvalar gövde içerisine girer ve yumuşak lifli dokuyla beslenerek
tüneller açarlar. Larva tamamen gövdenin içerisinde beslendiği için zararlının varlığını
ve zararını belirlemek çok zordur. Daha sonra gövde üzerinde açılan küçük
deliklerden sarımsı kahverengi yapışkan sıvı akar.
 Larva palmiye liflerini kullanarak bir kokon oluşturur. Pupa serbest tiptedir,
kahverengi ve yaklaşık 35 mm’dir.

 Yumurtalarını taze yaprakların gövde ile birleştikleri yerlere veya palmiyenin zarar
görmüş kısımlarına tek tek (300 yumurta/♀) bırakır. Yumurtalar 2–5 gün arasında
açılır.
 Larva dönemi 1–3 ay sürer. Gelişimini tamamlayan larvalar, beslendikleri yerleri terk
ederek palmiye üzerindeki yaprak sapları ile gövde arasında veya ağacın zarar görmüş
kısımlarında, kabuk altında kokon içinde pupa olurlar. Pupa dönemi 14-21 gündür.
 Erginler 50–120 gün yaşarlar. Bir dölünü ortalama 4 ayda tamamlar. Erginler
bulundukları yerden 900 m uzaklıktaki konukçularını algılama yeteneğine sahiptir.
 Sıcak bölgelerde yılda 3 döl verir.
 Taç kısmı ve dallarda larvanın beslenme artıklarının oluşturduğu birikintiler gözle
görülebilir. Zarar gören ve çürümekte olan ağaç kısımlarından kötü bir koku çıkar.
Zararın ileri aşamalarında yapraklarda sararma, solma ve kuruma gözlenir.
 Palmiyeye dal ve taç kısmından giren bu böceğinin büyüme noktasındaki zararı iyice
ilerleyene kadar anlaşılamaz.
 Galerilerin sayısı arttıkça, ağacın gövdesi giderek zayıflar ve ağacın kolaylıkla
devrilmesine ya da çürüyerek ölümüne neden olurlar. Bazen bir larva bile bir
palmiyenin ölümüne sebep olabilir.
 Ayrıca, Kırmızı palmiye böceğinin zarar yaptığı yerler, diğer zararlı ve fungal
hastalıklar için kolay bir giriş kapısıdır.
 Yayılışı: Mısır, İsrail, Ürdün, İspanya, Yunanistan, İtalya, Fas Cezayir, Bangladeş,
Bahreyn, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, Irak, Iran, Malezya, Myanmar,
Umman, Pakistan, Filipinler, Katar, Suudi Arabistan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri,
Vietnam, Avustralya, Papua Yeni Gine ve Solomon Adalarında yayılış gösterdiği
bildirilmektedir.
 Türkiye’de ilk kez 2005 yılında Mersin ilinde yabani hurma ağaçlarında tespit
edilmiştir. Antalya, Adana ve İzmir’de varlığı belirlenmiştir. Zararlı, bulaşık palmiye ve
hurma fidanları ile hızla yayılma potansiyeline sahiptir.
Mücadele:
Karantina önlemleri
 İç ve dış karantinaya tabidir. Bulaşık bitki materyalleri ile yayılmaktadır. Bu nedenle
bulaşık üretim ve dikim materyallerinin temiz bölgelere taşınarak bulaştırılmasına
engel olunmalıdır.
Kültürel önlemler
 Dalların koltuğundaki organik materyalin çürümesinin engellemesi için palmiyenin taç
kısmı periyodik olarak temizlenmelidir.
 Ağacın herhangi bir yerinde yapılacak kesim ve yaralamalardan kaçınılmalıdır.
 Yeşil yapraklar kesileceği zaman, gövdeye birleştiği yerden itibaren 120 cm uzağından
kesilmelidir.
 Erginlerin tırmanarak yumurta koymasını kolaylaştıracağından, gövdede basamak
şeklinde çıkıntılara meydan vermemek için bunlar kesilmelidir.

 Palmiye ağaçları için uygun sulama ve gübreleme programı uygulanarak ağaçların
strese girmesi engellenmelidir. Sulama, damlama sulama şeklinde olmalıdır.
 Ağır zarar görmüş palmiye ağaçları kesilerek, kökleri ile birlikte yakılmalı ve bitki
artıklarının ortamdan uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Böylece zarar görmüş
palmiyelerin zararlıya konukçuluk yapmaları engellenir.
Biyoteknik Mücadele:
 Rylure-400-700,2 adet/he, 1 m yüksekliğe asılmalı
 Tavsiye edilen preparatlar ve dozları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki
Koruma Ürünleri Web sayfası ziyaret edilmelidir.
Anoplophora chinensis (Forster) (Coleoptera: Cerambycidae), Turunçgil Uzun Antenli
Böceği
Ergin boyu 25 mm (erkek) ile 35 mm (dişi)’ dir. Antenleri 11 segmentli, kanatlarda
siyah zemin üzerinde beyaz ya da açık mavi renkli bantlar bulunur. Erkeklerde antenler vücut
boyunun 2-2,5 katı olabilir. Vücutları siyah renklidir. Elytra erkeklerde dar, dişilerde daha
geniş ve yuvarlak olup, üzerinde çok sayıda düzensiz beyaz leke bulunur. Yumurta ortalama
5,5 mm, kremsi beyaz renktedir.
Larvanın 50 mm boyda, kremsi beyaz renktedir. Erginler mayıs ve ağustos ayları
arasında ortalama 1-3 ay yaşarlar. Doğal yolla yayılması genellikle sınırlıdır. Yeterli besin
kaynakları bulunduğu sürece fazla hareket etmezler. Bulundukları ağacın civarında 50 m
kadar hareket ederler. Dişiler beslenme durumuna ve yaşadığı bölgeye göre 70 ile 194 adet
arasında yumurta bırakır.
İklime ve beslenme koşullarına bağlı olarak gelişimini tamamlaması iki yıl
sürmektedir.
Anoplophora chinensis yapraklı ağaçları tercih eder. Doğal yayılış alanlarında özellikle
Citrus cinsine bağlı bitki türlerinde (turunç, limon, mandalina gibi) önemli zararlara sebep
olmaktadır. Diğer konukçuları; Acer spp.(akçaağaç), Aesculus hippocastanum (at kestanesi),
Alnus spp. (kızılağaç), Betula spp. (huş ağacı), Cornus spp., (kızılcık), Corylus spp.,(fındık),
Cotoneaster spp.,(dağ muşmulası), Crataegus spp.,(alıç), Fagus spp.,(kayın), Ficus spp.,
Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp.,(elma), Morus spp.(dut), Platanus spp.,(çınar),
Populus spp.,(kavak), Prunus spp.,(kiraz), Pyrus spp.,(armut), Salix spp., (söğüt), Rosa spp.
(gül), Ulmus spp.(karaağaç) ’tur.
Zararlının tespitinde A. chinensis’in bulaşık olduğu bilinen ülkelerden dikim amaçlı
olarak ithal edilmiş olan bitkiler öncelikle kontrol edilmelidir. Bu zararlı özellikle çapı 1
cm’den daha kalın gövde ve köklerde bulunur. Kabukta renk değişimi ve deformasyonlar
görülür. Larva galeriler açar, sürgünlerde beslenme belirtilerinin ve talaş artıklarının
görülmesi zararlının varlığına işaretidir. Ergin çıkış delikleri 10-15 mm genişliktedir. İthal
edilen bitkilerin depolandığı veya dikilebileceği alanlar, fidanlıklar, park ve bahçeler, özel
bahçeler, ormanlık alanlar, sokak ağaçları dikkatli bir şekilde incelenmelidir.
Mücadele:
Doğal mücadele:
 Çinde genç larva döneminde karınca (Oecophylla smaragdina (Fab.)) önemli bir
avcısıdır.
 Bulaşık ağaçların kesilmesi, yakılması
 Yumurta gövdenin köke yakın bölgesine ve kabuk altına konulduğundan bu bölgenin
tel veya plastik ağlarla sarılarak örtülmesi önerilir.

Biyolojik Mücadele:
 Beauveria brongniartii (Sacc.) , erginlerde % 46 – 100 ölüme sebep olur. Bunun için
poliüretan levhalara emdirilir ve levhalar ağacın köke yakın bölgelerine sarılır
 Gövde enjeksiyonu: imidacloprid enjeksiyonu yapılması bazı ülkelerde tavsiye
edilmektedir.
 Görüldüğü yerde Tarım Bakanlığı İl, İlçe Müdürlüklerine haber verilmelidir!!!
Aporia crataegi Beyaz ağaç kelebeği (Lepidoptera: Pieridae)
 Kışı ağaçta yenik yapraklardan oluşmuş yuvalarda larva olarak geçirir. Yılda bir döl
verir.
 Larvaları yaprakların üst epidermisini kemirir. Damarlar ve alt epidermis yaprakta
kalır.

Hyphantria cunea (Lep.; Arctiidae)
 Kışı pupa döneminde geçirir. Yılda 2 döl verebilir.
Lymantria dispar (Lep.; Lymantridae)
 Yumurta olarak kışlar. Yılda bir döl verir. Larvalar yaprakları kemirir.

Malacosoma neustria (Lep.; Lasiocampidae)
 Yumurta olarak kışlar. 1 döl verir.

Cossus cossus (Lep.; Cossidae) Kızıl ağaç kurdu
 Larvalar gövde ve dalların özünde galeriler açar.
 Gelişimini 2-3 yılda tamamlar.
 Genç dallar kuvvetli rüzgarda kırılır.
Zeuzera pyrina (Lep.; Cossidae) Ağaç sarı kurdu
 Larva gelişimini 2 yılda tamamlar. Dal ve sürgünlerde galeri açar.
 Ağaçlarda kırılmaya sebep olur.

Parantherene tabaniformis (Lep.; Aegeridae)
 Larvalar dal ve gövdede galeri açar. Larvaların beslendiği dallarda şişkinlik oluşur.
Kelebeğin çıkış yapılan pupa gövdeden dışarı çıkıntı yapar.
 Kavak ve Sögüt’de zararı daha fazladır.

Ağ Kurdu, Hyponomeuta sp. (Lep. Hyponomeutidae)
 Yumurta paketi altında larva olarak kışlar.
 Yılda bir döl verir. Larvalar yaprakları yer.

Yaprak bükenler Archips sp. (Lep. Tortricidae)
 Yumurta olarak kışlar. Yılda bir döl verir.
Yaprak galeri güveleri Lyonetia clerkella (Lep.; Lyonetiidae)
 Yılda 3 döl verir. Kabuk çatlaklar arasında ergin kışlar.
 Bir dişi 50 yumurta bırakır. Yumurtalar yaprak epidermisi içine gömülür.
Hymenoptera: Cynipidae Gal arıları






Neuroterus numismalis
Cynips conglomerata
C. kollari
C. kaput medusae
Rhodites rasae (gül’de)

Andricus kollari
 C. kollari larvası yazın eşeysiz dölü dallarda küçük galler yaprar. Burdan sonbaharda
çıkan ergin yeniden yumurta koyar ve 2 döl verir. Bazı koşullarda bu tür bir dölünü 2
yılda tamamlar.
Monarthropalpus buxi ( Diptera:Cecidomyiidae)
 Yumurtalarını taze yaprakların içine koyar.
 Yaprak epidermisi arasında beslenen larvalar, parankima dokusu ile beslenir ve şişkin
cepler oluşturur.
 Bir yaprak üzerinde çok sayıda larva beslenir.
 Bu cepler içinde pupa olur. Gal sineğinin beslendiği yapraklar yeterli fotosentezi
yapamadığı için bitkide yapraklarda sararma ağır durumlarda kurumalar görülür.
 Kışı yaprak içinde geçirir.
 Yılda bir döl verir.
Mücadele:
 Bulaşık dalların kesilmelidir.
 Yoğun popülasyonlarda ise sistemik insektisitler kullanılmalıdır. Kimyasal mücadele
nisan-mayıs ayında başlanmalı, acephate ve imidaclorpit aktif maddeli insektisitler
kullanılır.
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